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Examineren bij derden 

Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met 
ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling 

 

 

Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische en technische 

aspecten bij het afnemen van examens buiten de eigen mbo-instelling. Soms is het gewenst en soms 

is het noodzakelijk om de centrale examens taal en rekenen buiten de eigen instelling af te nemen. In 

dat geval moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten. Deze worden in dit document 

beschreven.  

Dit servicedocument verwijst naar twee andere relevante documenten: 

 1. Het examenprotocol van afname (van CvTE) dat gepubliceerd is op examenbladmbo.nl  

voorschrijvend van aard is; 

2. Het servicedocument ExamenTester mbo dat een toelichting geeft op procedures die het werken 

met ExamenTester mbo betreffen en dat de keuzes die daarbij door de instelling gemaakt moeten 

worden in beeld brengt.  

 

In dit document spreken we van instelling A en instelling B.  

Instelling A is de instelling waar de examenkandidaten ingeschreven staan en die de kandidaten 

diplomeert. 

Instelling B is de instelling waar de afname van de examens plaatsvindt. Dit kan een andere mbo-

instelling zijn die zelf ook examenkandidaten heeft, maar ook een commerciële partij.  

 

 

Twee scenario’s 

 

In dit document worden twee scenario’s beschreven voor het examineren bij derden: 

1. Gebruik van computerruimte bij een andere instelling (B) met gebruik van een portal account 

van instelling A. In de mate van uitbesteding van het examenproces  is gradatie mogelijk. 

Zolang met ExamenTester MBO gewerkt wordt, moet bij de afname gebruik worden gemaakt 

van het portal account dat op naam staat van de diplomerende instelling A (Zie 

Servicedocument ExamenTester MBO van Cito). 

Let op: Deze optie kan gekozen worden als er sprake is van een gescheiden omgeving: aparte 

LocalServer met apart daaraan verbonden afnamecomputers. Zie voor meer informatie het 

Servicedocument ExamenTester mbo, hoofdstuk  over Installatiescenario’s en het gebruik van 

portal accounts. 

2. Stand-alone afname (via een laptop). 
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Procedurele aspecten 
 

Het onderstaande geldt voor allebei de genoemde scenario’s 

Volgens wet- en regelgeving is de examencommissie van de instelling (A) die kandidaten examineert 
en diplomeert eindverantwoordelijk voor het afnemen van de COE’s.  

Als een instelling (A) besluit om de examinering (deels) uit te besteden bij een andere instelling (B) 

(of dat nu een mbo-instelling is of een commerciële dienstverlener die examens afneemt),  blijft de 

examencommissie van instelling A, (eind)verantwoordelijk voor de afname van de COE’s.  

De eindverantwoordelijkheid voor examinering ligt bij instelling A en betreft: 

 de installatie van ExamenTester MBO (met het portal account van instelling A); 

 de procedures tijdens de voorbereiding en de afname, zoals beschreven in het examenprotocol; 

 de verwerking van de resultaten en de archivering van resultaten, logboeken en het proces-

verbaal.  

Er zullen dus goede afspraken gemaakt moeten worden tussen de examinerende instelling en de 

instelling waar de examens worden afgenomen over deze procedurele zaken en de wederzijdse 

verantwoordelijkheden. 

 

Organisatorische aspecten 

 

Scenario 1 

Gebruik van computerruimte bij een andere instelling (B) met gebruik van een portal 

account van instelling A, waarbij gradatie mogelijk is in de mate van uitbesteding van het 

examenproces. 

Dit scenario kan worden toegepast als instelling A bijvoorbeeld over onvoldoende afname-pc’s 

beschikt of als kandidaten dichter bij instelling B een opleiding volgen, wonen en/of werken.  

In dit scenario regelt onderwijsinstelling A als het ware een computerruimte bij instelling B.  

Voor het werken met ExamenTester MBO betekent dit dat instelling A een LocalServer laat 

installeren bij instelling B met het portal account van instelling A. Doordat instelling A altijd gebruik 

maakt van het eigen portal account is het op deze manier voor het College voor Examens, Cito en 

Inspectie eenduidig te traceren welke kandidaten onder welke examencommissie ressorteren. De 

rapportages over de behaalde resultaten worden dan ook verzonden naar instelling A en niet naar 

instelling B. 

De mate waarin het totale examenproces wordt uitbesteed aan instelling B kan variëren. Daarover 

zullen tussen instelling A en instelling B afspraken moeten worden gemaakt. Deze afspraken 

betreffen de volgende punten. 

 

Voorbereiding van de afnames 

 Installatie ExamenTester MBO 



 

    

3 VERSIE 1.0  1 SEPTEMBER 2014 

 

LocalServer: 

Op instelling B wordt een LocalServer geïnstalleerd met een portal account van instelling A. 

Instelling B heeft voor elke portal account een aparte LocalServer nodig.  

TestCenter: 

Vervolgens wordt TestCenter behorend bij het portal account van instelling A uitgerold naar 

de afname-computers bij instelling B. 

TestManager: 

TestManager behorend bij het portal account van instelling A wordt uitgerold op een 

werkstation van een toetsleider bij instelling B. 

Indien instelling A zelf kandidaten en afnameplanningen in TestManager gaat invoeren, 

zullen bij instelling A ook de LocalServer en TestManager met het portal account van 

instelling A  geïnstalleerd moeten worden. 

Tussen instelling A en instelling B zullen goede afspraken vastgelegd moeten worden welke 

instelling de kandidaten en afnameplanningen invoert. 

Pas na synchronisatie (via TestManager) komen de gegevens behorend bij het portal account 

van instelling A bij instelling B terecht. Ofwel, als instelling A kandidaten en afnameplannen 

invoert, zullen deze pas na synchronisatie bij instelling B terecht komen en andersom. 

Voor Cito is de portal accountbeheerder van instelling A de aanspreekpersoon. De rol van 

toetsleider kan zowel vervuld worden door instelling A als door instelling B.  

 Verplichte systeemcheck 

De systeemcheck (Functionaliteiten Test en de Final Check) vindt plaats op instelling B. 

Afspraken moeten gemaakt worden over hoe en wanneer dit plaatsvindt en hoe instelling B 

daarover rapporteert aan instelling A. Daarbij dienen de stappen zoals op examenbladmbo.nl  

zijn aangegeven, gehanteerd te worden. De rapportage over de systeemcheck stuurt Cito  

naar de portal-accountbeheerder van instelling A. Van te voren kunnen ook afspraken 

gemaakt worden over wat te doen bij calamiteiten. 

 Invoer van kandidaten en afnameplanningen 

Instelling A of instelling B importeert de kandidaten en maakt de afnameplanningen. Als dit 

bij instelling A gebeurt, moet eerst instelling A een synchronisatie uitvoeren (via 

TestManager) waarna instelling B ook een synchronisatie (via TestManager) uitvoert. Pas na 

deze twee synchronisatie-acties komen de gegevens van instelling A, via de GlobalServer van 

Cito, bij instelling B terecht. In geval instelling B meerdere portal accounts heeft, geldt het 

bijzondere aandachtspunt dat  de kandidaten en afnameplanningen ingevoerd moeten 

worden in de juiste Testmanager behorend bij het juiste portal account.   

 Downloaden packages 

Om afnameplanningen te kunnen maken en/of examens te kunnen afnemen, zijn de 

packages noodzakelijk. 

Instelling A moet daarvoor op een veilige manier de packages leveren aan instelling B. 

 Planning van afname 

Om afnameplannen te kunnen invoeren moeten de packages  via TestManager geïnstalleerd 

zijn (zie hierboven). 

In overleg tussen instelling A en instelling B zal de afnameplanning gemaakt worden en wordt 

de spreiding van de toetsversies geregeld. Er moeten afspraken gemaakt worden welke 



 

    

4 VERSIE 1.0  1 SEPTEMBER 2014 

 

instelling de uitnodigingen aan de kandidaten verzorgt. Wanneer kandidaten naar een voor 

hen onbekende locatie moeten voor examinering, is het belangrijk om procedures en goede 

opvang te regelen. Rekening moet worden gehouden met ‘cultuurverschillen’ tussen 

verschillende (mbo-)instellingen. 

 

De afname 

 Examenprotocol 

Tijdens de afname moet ervoor gezorgd worden dat de kandidaten van instelling A de juiste 

TestCenter opstarten, die verbonden is met de LocalServer behorend bij instelling A. 

Als instelling A de invoer van kandidaten en afnameplanningen heeft verzorgd, moet door 

beide instellingen  tijdig de synchronisatie uitgevoerd zijn en moet ruim voordat de afnames 

beginnen de controle hebben plaatsgevonden of gegevens aanwezig en correct zijn. 

Instelling A is verantwoordelijk voor het handhaven van het examenprotocol zoals 

gepubliceerd op examenbladmbo.nl. Met instelling B moeten afspraken worden gemaakt 

over de zaken die hieraan verbonden zijn, zoals: identiteitscontrole, surveillance, het 

bijhouden van de processen verbaal. Maar er moeten ook afspraken gemaakt worden over 

wat te doen bij calamiteiten, zoals onwel worden van kandidaten of stroomuitval.  

 Versturen resultaten naar Cito 

De instellingen A en B maken afspraken over wie de synchronisatie en de dataretour 

uitvoert.  

 

De resultaten 

 Vaststelling cijfer 

De rapportage met de scores van de examens gaan via de mail naar de portal 

accountbeheerder van instelling A. De examencommissie van instelling A stelt op basis 

hiervan het behaalde cijfer vast. De rapportage naar de kandidaten kan zowel door instelling 

A als door instelling B verzorgd worden. 

 Opschoning en archivering 

De instellingen maken afspraken over opschoning en archivering. In het Servicedocument 

ExamenTester MBO wordt beschreven hoe hiermee om te gaan. Geadviseerd wordt om pas 

na ontvangst en controle van de rapportages met de resultaten van de kandidaten de 

stappen voor het opschonen van gegevens en data in ExamenTester uit te voeren.  

 

Overige aandachtspunten 

 Toegang tot TestManager 

Instelling A en instelling B moeten goede afspraken maken over het beheer van 

TestManager. Krijgt een medewerker van instelling B bijvoorbeeld ook toegang tot 

TestManager van het portal account van instelling A. En zo ja, wat mag deze persoon in het 

account? 

 Installatie van meer dan één TestCenter applicatie op dezelfde afname-computer  

Met ExamenTester MBO kan één TestCenter geïnstalleerd worden  op één afnamecomputer 

gerelateerd aan de LocalServer (portal account). 
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Het meest veilige is als voor elke versie van TestCenter, behorend bij een portal account, 

aparte afname-computers worden gebruikt.  

Er zijn wel technische mogelijkheden om meerdere installaties naast elkaar te zetten, denk 

bijvoorbeeld aan een image die op een afname-computer teruggezet kan worden. Via 

scripting zou het mogelijk moeten zijn om meerdere TestCenter installaties naast elkaar te 

zetten, maar daar zijn risico’s aan verbonden waarbij veel ICT-deskundigheid nodig is. Dit 

wordt door Cito niet ondersteund en wordt daarom afgeraden. 

 Uitbesteden van het totale examenproces aan derden 

Ook bij totale uitbesteding van het examenproces blijft instelling A verantwoordelijk voor het 

proces. saMBO-ICT heeft over dit scenario een rapport geschreven, dat als handreiking kan 

dienen hiervoor. Zie ‘Rapport uitbesteding examinering rekenen en taal in het MBO’ van 

saMBO-ICT. 

  

Leg alle organisatorische en procedurele afspraken tussen beide instellingen vast in een contract 

tussen beide instellingen zodat de procedures en verantwoordelijkheid gewaarborgd kunnen worden.  

Scenario 2 

Stand-alone afname (afname via een laptop) 

Voor kandidaten die door zwaarwegende omstandigheden niet naar de onderwijsinstelling kunnen 

komen, kan een stand-alone afname worden gerealiseerd. Dit is een afname op bijvoorbeeld een 

laptop die niet verbonden is met het netwerk van de instelling. Na een stand-alone afname kunnen 

de gegevens van het stand-alone afnamesysteem (laptop) gesynchroniseerd worden met de 

GlobalServer van Cito.  

Om een standalone afname mogelijk te maken, dient naast TestCenter en TestManager de 

LocalServer en de datamap op dezelfde computer (laptop) geïnstalleerd te zijn.  

Bij een standalone afnamesysteem wordt het portal account gebruikt van de onderwijsinstelling A. 

Op die manier is het mogelijk om vóór en na een afname data te synchroniseren via een beveiligde 

internetverbinding met de Global Server (Cito), waardoor ExamenTester MBO data uitwisselt tussen 

het stand-alone afnamesysteem en de GlobalServer van Cito. Na afloop van het examen kunnen 

afnames per dataretour verstuurd worden naar Cito. 

 

Bekijk vooraf goed of de afnamesituatie in een stand-alone scenario goed functioneert van het begin 

tot en met het eind zodat achteraf vastgelegd kan worden dat de afname geheel volgens het protocol 

van afname plaats gevonden heeft.  
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Aandachtspunten 

 Beveiliging 

Omdat in de datamap van de LocalServer de packages (toetsen) worden opgeslagen, is het 

belangrijk het stand-alone afnamesysteem goed te beveiligen en er zorg voor te dragen dat 

het stand-alone afnamesysteem niet onbeheerd blijft. De instelling is er zelf voor 

verantwoordelijk dat de data en de geïnstalleerde packages beschermd zijn. In het 

servicedocument wordt uitgelegd op welke manieren de laptop extra beveiligd moet worden. 

N.B. De laptop die gebruikt wordt mag nooit een laptop van een kandidaat zijn. 

 Wachtwoorden 

Wachtwoorden moeten goed gescheiden van de laptop bewaard worden. 

 Geheimhouding 

Alles wat in het examenprotocol (zie exam,enbladmbo.nl) genoemd staat als richtlijnen die 

de instelling in acht moet nemen om de geheimhouding te waarborgen, is onverkort van 

kracht. 

 Opschoning 

Laptops worden tijdig opgeschoond. 

 

 

Meer informatie over dit scenario en de bijbehorende risico’s kunt u nalezen in het Servicedocument 

ExamenTester MBO 2.10. 

 

Technische aspecten 
 

De technische en andere aspecten die van toepassing zijn op de bovengenoemde scenario’s worden 

beschreven in het Servicedocument ExamenTester MBO. Zie http://coe.cito.nl.  

 

 

Vraag en aanbod 

 

Wanneer een mbo-instelling gebruik wil maken van scenario 1 dan kan saMBO-ICT een rol spelen bij 

het uitwisselen van contactinformatie. Scholen kunnen contact opnemen met saMBO-ICT via 

info@sambo-ict.nl en daar de vraag neerleggen. saMBO-ICT zal zijn contacten bij de mbo-instellingen 

aanwenden om instellingen met elkaar te matchen. saMBO-ICT heeft ook contact met commerciële 

instellingen die de examinering COE kunnen verzorgen voor het mbo. 

 

 

Verdere informatie 

 

Bij het samenstellen van dit servicedocument is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

 examenprotocol mbo: te vinden via www.examenbladmbo.nl 

 Servicedocument ExamenTester MBO: te vinden via http://coe.cito.nl 

http://coe.cito.nl/
mailto:info@sambo-ict.nl
http://www.examenbladmbo.nl/
http://coe.cito.nl/
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 Rapport “uitbesteding examinering rekenen en taal in het mbo: te vinden via    

http://www.sambo-ict.nl/publicaties/overige-publicaties/ . 

 

http://www.sambo-ict.nl/publicaties/overige-publicaties/

