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Kopie aan

Aanleiding
Per 1 augustus 2014 is er voor mbo-4 studenten sprake van verplichte centrale
examinering van het onderdeel Nederlandse taal 3F. Daarnaast vinden in het
studiejaar 2014-2015 pilotexamens voor 2F, voor Rekenen 3F en de pre-pilot
Engels plaats. Dat betekent dat vanaf dat moment de regelgeving in werking
treedt volgens het Examen- en kwalificatiebesluit WEB. Dat betekent ook dat de
instellingen op de juiste wijze geïnformeerd moeten worden over de zaken
waarvoor het CvE verantwoordelijk is. Welke zaken dat betreft, zijn genoemd in
het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (artikel 6) 1. Het CvE
moet dus de examencommissie informeren over alles wat voortvloeit uit de taken
van het CvE, zoals b.v. het geldende examenprotocol, een gepubliceerde syllabus
of de vastgestelde afnameperiodes.
Examenbladmbo.nl is hét centrale punt waar al deze officiële informatie staat
waar het CvE verantwoordelijk voor is. Op dit moment is dit nog uitsluitend een
website met informatie. Vanaf volgend studiejaar willen we ook een mailsysteem
koppelen aan examenbladmbo.
Dat betekent dat we vanaf 1 september 2014 vanuit het CvE niet meer
communiceren via het bestand van contactpersonen COE (zoals dat door
Steunpunt taal en rekenen mbo onderhouden wordt), maar zullen gaan werken
met contactpersonen examencommissie. Daarnaast kan elke contactpersoon
examencommissie andere betrokkenen koppelen aan het mailsysteem van
examenbladmbo. Dit is een werkwijze die al jaren gebruikelijk is in het vo en daar
zijn voordelen bewezen heeft.
Een complicerende factor op dit moment is dat we komend jaar ook opschalen
naar Facet. Facet kent andere rollen dan ExamenTester. We zullen dus met beide
systemen werken en de verschillende rollen zullen naast elkaar bestaan.
Hieronder zullen we de rollen beschrijven vanuit het perspectief van Facet.
In deze notitie wordt uiteengezet wat dit betekent voor de instellingen en voor de
huidige contactpersonen COE. Eerst wordt geschetst welke rollen er
onderscheiden zijn, hoe het mailsysteem gaat werken en tenslotte wat dit
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betekent voor de huidige contactpersonen COE en de portal-accounts van
ExamenTester.
I.

Rollen bij de centrale examinering Nederlandse taal, rekenen en
Engels

1. Bevoegd gezag. Bij een bekostigde instelling is dit het college van bestuur; bij
niet-bekostigde instellingen is dat veelal de directeur.
2. Contactpersoon examencommissie. Elke instelling heeft minimaal 1
contactpersoon waarmee het CvE gaat communiceren. Het bevoegd gezag
geeft aan wie dit moet(en) zijn. Als er binnen een instelling meerdere
examencommissies zijn, bepaalt de instelling of zij één of meerdere
contactpersonen aanwijst. In zekere zin is dit de opvolger van de huidige
‘contactpersoon COE’.
3. Beheerder Facet. De beheerder Facet autoriseert de gebruikers van Facet en
heeft toegang tot de installatiebestanden.
4. Afnameplanner/toetsleider. Dit is voor Facet degene die studentgegevens
en/of planningen importeert en ook de resultaten inleest.
5. ICT-deskundige/systeembeheerder. Deze functionaris verzorgt de installatie
van de afnamesoftware en is betrokken bij de testprocedures in het kader van
de voorbereiding (FT en systeemcheck).
6. De docent rekenen/Nederlands/Engels. Dit zijn de inhoudelijk betrokkenen bij
de centrale (pilot) examens. Zij worden geïnformeerd over bijvoorbeeld
publicatie van nieuwe syllabi.
De instelling kan zelf bepalen wie welke rol krijgt: één persoon kan meerdere
rollen toebedeeld krijgen en één rol kan door meerdere personen vervuld worden.
II.

Hoe werkt het mailsysteem van examenbladmbo

Met het mailsysteem willen we alle officiële correspondentie met de betrokken
instellingen inrichten. Elk jaar wordt aan het bevoegd gezag gevraagd wie de
contactperso(o)n(en) examencommissie is of zijn met de bijbehorende
mailgegevens.
Deze contactpersoon/contactpersonen examencommissie krijgen vervolgens
toegang tot een beveiligde pagina voor de eigen instelling. Binnen deze pagina
kan de contactpersoon het beheer voeren over wie de andere rollen heeft en wie
de daarbij behorende informatie via het mailsysteem toegezonden krijgt.
Dit gaat volgens onderstaand stroomschema:
NB In dit stroomschema is bij wijze van voorbeeld telkens één persoon genoemd,
maar elke rol kan aan meerdere personen naast elkaar toegewezen worden.

Pagina 2 van 4

beheerder Facet

bevoegd gezag

contactpersoon
examencommissie

afnameplanner/toetsleider

ict-deskundige
systeembeheerder

docent (vakcoördinator)
Deze personen krijgen telkens een email op het door de contactpersoon
ingevoerde emailadres, zodra er nieuws is op examenbladmbo dat voor hen
relevant is. Dus personen met verschillende rollen krijgen verschillende
informatie. Van alle berichten krijgt de contactpersoon examencommissie een
c.c., ook als die primair gericht is aan docenten.
De contactpersoon hoeft geen namen in te vullen bij alle rollen. In dit geval krijgt
de contactpersoon alleen zelf de berichten vanuit het mailsysteem.
Hieronder enkele voorbeelden van informatie die gericht aangekondigd wordt aan
de betreffende functionaris:
•

Beheerder Facet: informatie over examenbestanden en over nieuwe
versies van de software;

•

Afnameplanner/toetsleider: publicatie nieuwe periodes COE,
activiteitenplanning en omzettingstabellen; consequenties van
stroomstoring in bepaalde regio tijdens afnameperiode;

•

ICT-deskundige: informatie over nieuwe installatie van software;

•

docent rekenen/Nederlands/Engels(vakcoördinator): publicatie van nieuwe
syllabi of voorbeeldexamens;

Voor komend studiejaar zal in medio mei vanuit DUO een brief naar het bevoegd
gezag van de instellingen verzonden worden. Via een link kan het bevoegd gezag
dan digitaal de gegevens van de contactperso(o)n(en) invullen. Er zal gevraagd
worden een print met handtekening op te sturen naar DUO.
Vervolgens krijgen de aangemelde contactpersonen vanuit het CvE bericht dat zij
hun instellingspagina kunnen inrichten.
III.

Wat betekent dit voor de huidige contactpersonen COE?

Door het CvE zal geen gebruik meer gemaakt worden van het bestand
contactpersonen COE. Dat bestand blijft in beheer van Steunpunt taal en rekenen
mbo, maar zal niet langer onderhouden worden. Het CvE zal vanaf het komende
studiejaar gebruik maken van de mailinglijst contactpersonen examencommissie,
ook als het gaat om bijeenkomsten. Dit zal bijvoorbeeld gaan over evaluatie van
de pre-pilot Engels.
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Wij raden de contactpersonen COE aan om, indien gewenst, te bekijken of zij een
plaats kunnen krijgen in de nieuwe rollen. Het ligt voor de hand dat zij
contactpersoon examencommissie worden. De omschakeling naar het nieuwe
systeem kan echter ook aanleiding zijn voor de instelling om zich te beraden op
een ander organisatiemodel. Het is namelijk niet meer zo dat er slechts één
contactpersoon (met achtervang) aangemeld mag worden. Dit gold wel voor de
contactpersonen COE maar geldt niet meer voor de contactpersonen
examencommissie.
IV.

Wat betekent dit voor de huidige portal-accounts van
ExamenTester?

De huidige praktijk rond de portal-accountbeheerders ExamenTester blijft
bestaan. Zij ontvangen de berichten vanuit Cito die te maken hebben met de
distributie van de packages, eventueel nieuwe software (ExamenTester) en de
informatie over de schoolrapportages. Van al deze berichten ontvangt de
contactpersoon COE een CC. Cito gaat daarbij uit van de aangeleverde gegevens
(namen en adresgegevens) zoals die nu bekend zijn.
Er zal een nieuwe procedure gaan gelden voor het aanvragen van nieuwe portalaccounts voor ExamenTester en voor wijziging in de contactgegevens van
bestaande portal-accounts. Dit zal vanaf komend studiejaar gaan via de
contactpersonen examencommissie en daarin zal CvE een rol spelen. Deze
procedure zal bij aanvang van het studiejaar via examenbladmbo bekend
gemaakt worden.
Alle nieuwe procedures zullen per 1 september 2014 in werking treden. Vanaf dat
moment zal CvE dus niet meer gebruik maken van het bestand Contactpersonen
COE van Steunpunt taal en rekenen mbo.
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