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Werkconferentie COE

Inventarisatie van vragen vooraf:
-

We hebben veel locaties. Hoe organiseer ik het?
Wat is wijsheid: centraal of decantraal organiseren?
Bekostiging?
Alle studenten de eerste periode laten deelnemen zodat ze allemaal kans hebben op herkansing?

Rol examensecretaris
Het gaat vooral om de (eind)verantwoordelijkheid, de activiteiten kunnen door anderen worden
uitgevoerd. Delegeren!
Rollen: zie protocol + de handleiding ET (http://coe.cito.nl -> Cito helpdesk
Verhouding examensecretaris en centrale contactpersoon COE (aangemeld bij Steunpunt)
belangrijk. Samenvallen in één persoon kan, maar hoeft niet. Mogelijk is er een
examensecretaris per unit.
In het geval van een projectorganisatie is het nodig de rol van de projectleider te bepalen in
relatie tot de examensecretaris(sen) en de centrale contactpersoon COE.
Conclusie: er zijn veel verschillende mogelijkheden. In alle gevallen is helderheid over rollen en taken
en het vastleggen daarvan essentieel! Zie ook p. 13 van Hoe? Zo!
Portal Accounts
Verschillende opties:
1. Eén account per instelling. Verschillende interne varianten mogelijk:
TM
TM
TM = Test Manager
TM
TC = Test Centrum
TC TC TC

TC TC TC

Risico van synchronisatieproblemen
2. Meerdere portalaccounts per instelling
Het is handig/noodzakelijk om in (de opbouw van) je (in Examentester )te importeren Excel bestand
de afnameplanning mee te nemen. In afnameplanning nadenken over naamgeving: verwerk de code
waarop u wilt zoeken in de naam.
Tip: cluster al in je excelsheet en stop alle relevante informatie over het cluster in de naam van
het bestand. Bijv. afnameplanning: mamo9uNe (= groep van maandagmorgen die om 9 uur het
coe Nederlandse taal doet).
Inloggen: per leerling of per sessie? Je kunt alle leerlinge die tegelijk het examen doen hetzelfde
wachtwoord geven, je kunt ook voor elke leerling een persoonlijk wachtwoord aanmaken.
Er zijn negen versies van het examen, je kunt kiezen : één versie per sessie te nemen, of verschillende
versies tegelijk waarbij de kandidaat dus naar een vooraf toegewezen werkstation moet gaan.

Tip: Ga na wat de consequenties zijn (in organisatie en tijd) van de koppeling van een kandidaat
aan een werkplek. Voor- en nadelen van koppeling op een rij zetten en afwegen.
Goed nagaan welke kennis iemand voor een bepaalde taak moet hebben. Bijvoorbeeld: kennis
van Excel? -> Meenemen in scholing voor examensecretaris.
Rekenhulp voor het bepalen van het aantal werkplekken
Rekenmodel waarin je een aantal gegevens en aannames opneemt, o.a. het aantal deelnemers,
gemiddeld aantal afnames per leerling, bezettingsgraad, aantal afnamemomenten per dag per
examen, aantal examendagen, tijd voor (opnieuw) klaarzetten, e.d.
Tip: Gebruik de pilots om uit te proberen hoeveel tijd al deze dingen kosten.
Het laden van een toets duurt erg lang.
Tip: Laat surveillanten de toets van te voren laden, dan gaat er ook minder mis.

Ervaringen op Zadkine met pre-pilot
De belastbaarheidstest (FT) bleek vooral een toets van de organisatie in plaats van van machines
-> COMMUNICATIE en een OVERALL-blik is cruciaal!
PODS (Proef Op De Som) belangrijk, niet overslaan! Werkt alles goed?
Tijdens de prepilot bleek een corrector ziek: zorg dat je weet hoe je die kan wijzigen in het
systeem.
Gehanteerde afspraken over centraal – decentraal:
o Centraal: klaarzetten examens, diploma’s, afnametijden
o Decentraal: planningen, uitnodigingen, versiebeheer
Tips en aanbevelingen
Communicatie blijkt essentieel, veel betrokken partijen, complexe organisatie: zorg voor tijdige,
volledige en juiste communicatie! Informeer iedereen goed: management, examenorganisatie,
betrokken docenten.
Stel een functioneel applicatiebeheerder aan, strak neerzetten, centraal
Zorg ervoor dat bij elke afname een ICT systeembeheerder aanwezig is
Zorg voor een koppeling met het centrale administratiesysteem
Maak afspraken over de naamgeving rondom afnameplan
Laat studenten zelf de inlogprocedure doorlopen. Voor leerlingen is het eenvoudig. Het betekent
wel veel drukte op hetzelfde moment waardoor het systeem traag wordt. Het kost ook op het
ene apparaat meer tijd dan op het andere. Duur tot 10 minuten lijkt acceptabel.

