
Onderdelen in Facet
Voorlichtingsbijeenkomst 24 november 2021

Deel 2: vakinhoudelijke toelichting mobiliteit en transport



BB blauw
• Onderdeel A
• Onderdeel B
• Onderdeel C
• Onderdeel D

KB blauw
• Onderdeel A
• Onderdeel B
• Onderdeel C
• Onderdeel D

GL blauw
• Onderdeel A
• Onderdeel B
• Onderdeel C
• Onderdeel D

BB rood
• Onderdeel A
• Onderdeel B
• Onderdeel C
• Onderdeel D

KB rood
• Onderdeel A
• Onderdeel B
• Onderdeel C
• Onderdeel D

GL rood
• Onderdeel A
• Onderdeel B
• Onderdeel C
• Onderdeel D

Onderdelen in FACET – M&T



Op de afname-dag begint de kandidaat in Facet.
• Inhoud Facet:

‒ Inleiding: informatie voor de kandidaat
‒ Minitoetsvragen
‒ Automatisch gescoorde opdrachten 
‒ Handmatig te scoren opdrachten

• Dan:  Uitloggen en praktijkopdrachten in de praktijkruimte

Flow van het onderdeel vanuit Facet



onderdeel C: overzicht opdrachten zie examenblad.nl



Schermafdrukken 
voorbeeldtoets
Afname















Oefentoets BB (1)



Oefentoets BB (2)



OefentoetsBB (3)



Oefentoets KB/GL (1)



Oefentoets KB/GL (2)



Oefentoets KB/GL (3)





Papieren boekjes



• Boekje Praktijkopdracht

Papieren boekjes



• Instructie examinator
‒ Gebruikelijke informatie:
 overzicht opdrachten
 materialen
 aanwijzingen per opdracht

‒ Eén zitting
‒ Facet – Praktijk: dezelfde dag
‒ Helpdesk Facet (050-5999925)
‒ Fallback

Papieren boekjes



• Correctievoorschrift
‒ Totaalscore Facet invullen

Papieren boekjes



Voorbereiding



Voorbereiding leerlingen

• Inhoudelijk
‒ Oude papieren examens (Examenblad) + minitoetsen (oefenen.facet.onl)

• Afnamevorm
‒ Vanaf 15 januari 2022 inplanbare oefentoets per vak en dezelfde 

oefentoets per vak op oefenen.facet.onl



Voorbereiding docent
• met collega-docenten & examensecretaris: wat betekent dit voor onze 

examenplanning?
‒ aantal computers
‒ inplannen groepen
‒ wanneer nakijken

• Oefenen met Inplannen en Correctie
‒ Vanaf 15 januari 2022 inplanbare oefentoets.

• Afname inplannen en vrijgeven/starten



• Klaarzetten voor correctie
• Nakijken en score geven met Facet-corrector
• Totaalscore opvragen
• Correctievoorschrift invullen
• Scores overnemen in Wolf 

Na afname



10 januari Bekendmaking te gebruiken versie
11 januari Zending A beschikbaar op de portal.
11 januari Bekendmaking wachtwoorden versie eerste afname
15 januari Voorbeeldminitoetsen en oefentoets Facet beschikbaar
7 februari Ontvangst zending B
Begin februari Minitoetsen en opdrachten Facet-deel beschikbaar voor inplannen
8/9 februari Voorlichting totale cspe’s
15 februari Zending C beschikbaar op de portal
16 februari Start afnameperiode cspe’s
15 maart Bekendmaking wachtwoorden versie herkansing
25 mei Deadline inzenden afnamegegevens cspe’s (voor normering)
8 juni Bekendmaking normering cspe’s

Belangrijke data voor de cspe’s



Informatieblad cspe-onderdeel in Facet
https://www.examenblad.nl/document/cspe-onderdeel-in-facet-2022/2022/f=/CSPE_onderdeel_in_Facet_-
_2022_def_toeg2.pdf

Belangrijke informatie voor examensecretarissen: brochure ‘’ BB en KB Flex’
BROCHURE BB EN KB FLEX (examenblad.nl)
- hoofdstuk 4.5, Proef op de Som, over het inplannen van voorbeeldexamens
- hoofdstuk 5, de afname
- hoofdstuk 6, de correctie

Informatie over Facet
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/index.jsp

Waar vind ik wat?

https://www.examenblad.nl/document/cspe-onderdeel-in-facet-2022/2022/f=/CSPE_onderdeel_in_Facet_-_2022_def_toeg2.pdf
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-bb-en-kb-flex-2022/2022/f=/brochure_bb_en_kb_flex_-_kaders_flexibele_en_digitale_centrale_examens_bb_en_kb_2022_-_21_september_2021_-_%20versie_1.6.pdf
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-diplomas/facet/index.jsp


Vragen?
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