Procesplaat TestManager
ExamenTester staat als instrument voor examinering niet los van de overige
processen en systemen in uw organisatie. Er zijn relaties en afhankelijkheden met:
• het studenteninformatiesysteem, voor kandidaatgegevens;
• het (examen)rooster, voor afnamegegevens;
• het examendossier/cijferregistratiesysteem, voor registratie van de behaalde
resultaten.
Om een en ander te verduidelijken, schetsen we hieronder de processen en
systemen rondom de toetsleider en zijn instrument TestManager.
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Het proces begint linksboven: bij een selectie van mogelijke kandidaten uit het
bronsysteem, de studentenadministratie. Deze selectie zal vaak gebaseerd zijn op
het cohort of het onderwijsprogramma.
Vervolgens wordt een deel van deze groep aangemeld voor een of meerdere
examens. Dat kunnen ook herkansingen zijn. Aanmelding kan geschieden door de
kandidaat zelf, diens slb-er, of het examenbureau.
Deze gegevens vormen de basis voor het examenrooster.
Als er in TestManager geen gegevens over tijd en ruimte worden vastgelegd, kunnen
deze aanmeldingen tevens worden gebruikt voor het maken van niet-tijd-gebonden
afnameplanningen in TestManager.
De roostermakers verzorgen het examenrooster. Wanneer de instelling kiest voor de
aanpak ‘in het rooster’, worden de examens samen met de reguliere activiteiten
geroosterd.
De roostermakers leveren ook de presentielijsten, die tijdens de afname worden
getekend en als bijlage bij het proces-verbaal worden gevoegd.
Wanneer de instelling ervoor kiest om gegevens over tijd en ruimte mee te nemen in
de afnameplanningen, moet het importbestand voor TestManager worden verrijkt
met roostergegevens. Meestal wordt hiervoor het veld ‘groep’ gebruikt.
Na de afname stuurt de toetsleider de afnamegegevens ‘dataretour’ naar de server
van Cito. Hier vindt de normering plaats. Maximaal vier weken na na laatste afname
stuurt Cito de scores en resultaten terug naar de instelling.
Deze gegevens worden, na vaststelling door de examencommissie, verwerkt tot een
bruikbaar format (meestal Excel), dat kan worden geïmporteerd in het
cijferregistratiesysteem van de instelling.
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