Workshop Organisatie en Logistiek
dd. 10 mei 2011, Eindhoven
Verslag vragen, antwoorden en opmerkingen
Afkortingen: Jan Paul de Vries = JPV, Martijn Bijleveld = MB en Marcel Claessens = MC
Algemeen:
Vraag: Waarom wordt er niet aangesloten bij het proces van de examenprofielen
(procesinfrastructuur)?
JPV: de instelling kan er zelf voor kiezen om de organisatie en logistiek centraal dan wel decentraal te
doen.
Vraag: gaan de open vragen eruit? Andere manier van stellen? Dit vergt momenteel te veel
organisatie.
JPV: daar wordt over nagedacht. In september volgt hierover meer informatie.
Inrichting ET
ROC Zeeland: beschikt over strikt gescheiden netwerken en had daardoor problemen met
Correctiemanager, deze kon alleen via het leerlingennetwerk worden benaderd.
Zaal: moet de examensecretaris eerst vrij geven voor correctie?
JPV: Ja, na correctie moet de examensecretaris de data retour doen. Dit gaat per planning.
Portal accounts
Vraag: hoe kan een instelling meerdere portal accounts aanvragen?
JPV: via de website van Cito. Hierop staan de voor-/nadelen van meerdere accounts weergegeven en
de procedure voor het aanvragen van meerdere portalaccounts.
Vraag: hoe om te gaan met examen doen op een andere afnamelocatie? Bijvoorbeeld kandidaten in
een gevangenis, ziekenhuis.
Toegezegd om te gaan oefenen met offline afname via laptop. De planning van de examens blijft een
centrale aangelegenheid. Jan Jacobsen van Helicon Opleidingen en het KWI-college geven zich
hiervoor op.
Vraag: Hebben vmbo en mbo aparte portal accounts?
JPV: ja, hiervoor moet een aparte versie geïnstalleerd worden.
Nav presentatie MB
Vraag: hoe zit het met herkansingsrecht?
MB: binnen de opleidingsduur in elk geval één herkansing voor rekenen en één voor taal mogelijk
maken.
Vraag: kunnen we ook online examineren?
JPV: het te ontwikkelen product X zal wel online afname mogelijk maken, maar zorgt niet
automatisch voor meer flexibiliteit. De limiet voor flexibele afname via Examentester heeft niet

zozeer met het afnamesysteem te maken als wel met de beschikbaarheid van voldoende items van
voldoende kwaliteit. Dat moet in de loop der jaren opgebouwd worden.
Vraag: hoe zit het met de geldigheidsduur?
JPV: verwijst naar de internetconsultatie van het concept examenbesluit WEB.
Nav presentatie MC
Vraag: Wat is het doel van de PODS?
MC: 2 doelen: het testen van de hardware en de kandidaten laten oefenen met de
navigatie/interface van de afname omgeving e.d. Als dit op dezelfde dag als de examenafname
gebeurt is er geen/weinig tijd om mogelijke problemen met de hardware nog op te lossen.
Vraag: is er een papieren versie als back up?
JPV: dit is niet uitgesloten. Het zal dan gaan om 1 variant die als terugvaloptie beschikbaar wordt
gesteld bij calamiteiten. In uiterste noodgevallen kan er dus een papieren afname plaats vinden op
een bepaalde dag op een bepaalde tijd (is dus niet flexibel: alle kandidaten ineens!)
Opmerking Mondriaan: installatie via een Ghost , PODS centraal aangestuurd en voor de afname is
alles gestart door surveillanten, examensecretaris en systeembeheerder. Zadkine daarentegen heeft
in de pilot alle kandidaten zichzelf laten aanmelden en opstarten. De manier waarop dit wordt
georganiseerd is aan de instelling.
MB: Geef groepen kandidaten een zinvolle naam.

