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Vraag Antwoord 
Is het verplicht om de Wolf groep in te 
vullen bij de afnameplanner? 

Het inplannen van een afnamegroep voor correctie 
staat los van het inzenden van scores via Wolf, dus dit 
is niet verplicht 

Kunnen we geen N als score invullen? 
Niet beantwoord een N of is het bij facet 
automatisch dan een  0 

Dat klopt. In Wolf kan dat wel, in Facet niet. U geeft 
dan in Facet een score 0. 

Binnen welke tijd moet er nagekeken 
worden?  

Daar zijn geen regels voor, u bepaalt zelf als school 
hoeveel tijd hiervoor nodig is. 

De oefentoetsen van DVPR voor GL zijn 
ook niet actueel. Niet alle onderdelen 
zijn te vinden.  
Wordt dit nog aangepast ? 

Van de examens 2022 staat één versie op 
oefenen.facet.onl onder het kopje Minitoetsen. Voor 
D&P zijn dit de voorbeeldtoetsen met de naam ‘D&P 
rood leerweg 2022 onderdeel A voorbeeld’ én de toets 
‘D&P 2022 onderdeel in Facet - voorbeeld’. De andere 
versie wordt inplanbaar aangeboden. 

In minitoetsen oefenen-Facet staan nu al 
3 jaar alleen de minitoetsen 2019 
(groen) komen er ook nog andere jaren 
te staan? 2021-2022 bijvoorbeeld 

Via de site oefenen.facet.onl zijn ook de 
examenonderdelen in Facet van 2021 en 2022 te 
vinden, via de keuze voor minitoetsen. 
Voor het profielvak Groen vindt u deze door GRN als 
zoekfunctie in te toetsen onder ‘Examen-/toetsnaam. 

Komen er in het programma Facet ook 
oefenexamens voor het profievak 
Groen? Bij de AVO-vakken is dit altijd 
wel het geval. 

Ja, deze staan op oefenen.facet.onl. 

Komen er naast minitoetsen ook 
oefenopdrachten online in 
oefenen.facet?  

De oefentoetsen zijn te vinden via de knop 
minitoetsen, de opdrachten in Facet staan in de 
betreffende onderdelen. Via 'minitoetsen' vindt u dus 
ook de andere opdrachten in Facet. 

Komen er nog directe links vanuit 
oefenen.facet.nl voor oude toetsen? 
Zodat je de links in een elektronische 
leeromgeving kunt plaatsen? 
Bijvoorbeeld een directe link naar een 
minitoets van 2022 

Dit zit niet in de planning. Op oefenen.facet.onl staat 
het materiaal dat in Facet wordt afgenomen.  

Wordt in de toekomst nog een 
aanpassing gedaan aan de 
oefenmodules van oefenen.facet omdat 
leerlingen nu steeds de melding krijgen 
dat een groter scherm nodig is op hun 
ipad? Wordt de oefenmodule meer 
compatible gemaakt voor tablets 
laptops? 

Als er een melding in de oefenomgeving komt, kunt u 
het best contact opnemen met de helpdesk. Via een 
relatief eenvoudige werkwijze kan de melding omzeild 
worden. Echter, niet alle opdrachten kunnen met een 
tablet op een goede manier worden gemaakt. 
 
Dit jaar blijft de oefenomgeving op dezelfde wijze 
functioneren. Er komt echter een nieuwe openbare 
oefenomgeving die oefenen.facet.onl vervangt.  Er 
wordt onderzocht of de nieuwe oefenomgeving 
compatible gemaakt kan worden voor tablets. De 
nieuwe oefenomgeving is naar verwachting na de 
zomer van 2023 beschikbaar. 
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Er wordt gesproken over "Portal"; wordt 
daar de omgeving van de afnameplanner 
mee bedoeld?  

Nee, dit is de omgeving waarin de documenten en 
bestanden voor zendingen A en C beschikbaar gesteld 
worden. De examensecretaris krijgt hiervoor de 
benodigde gegevens. 

Er wordt gesproken over de CSPE-app. 
Deze is bij ons niet bekend. Waar vinden 
wij hier meer informatie over? 

De CSPE-app is nieuw. Hier worden applicaties in 
aangeboden die voorheen in Excel werden 
aangeboden. Deze wordt aangeboden op dezelfde 
manier als u gewend bent. 
In januari komt er een demo-versie van deze app 
beschikbaar, zodat u kunt zien hoe zo’n app werkt. 

Hoe kan ik kandidaten die vorig 
schooljaar examen (maar nog in Facet 
staan) hebben gedaan uit Facet 
verwijderen? 

Lees hiervoor eerst de handleidingen van Facet. Komt u 
er dan nog niet uit, dan kunt u contact opnemen met 
de Facet helpdesk. 050-5999925/ 
helpdeskfacet@duo.nl 

Hoe weet ik welke kleur examen we dit 
jaar hebben? De afgelopen jaren hebben 
we geen examens afgenomen. 

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke 
pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) 
voor de eerste afname gebruikt moet worden. 

Wij nemen het profielvak cspe zorg en 
welzijn zowel in klas 4 als in  klas 3 af.  
Moeten wij dan beide kleuren afnemen? 

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke 
pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) 
voor de eerste afname gebruikt moet worden. Dit geldt 
voor zowel leerjaar 3 als 4. De andere kleur is voor een 
eventuele herkansing in hetzelfde examenjaar. Voor 
leerlingen GL leerjaar 3 waarbij het cspe wordt 
afgenomen is het advies deze zo nodig eerst te doen 
aan het eind van het vierde leerjaar als de uitslag van 
het examen bekend is. Ook voor BB en KB cspe 
kandidaten leerjaar  3 kan het zinvol zijn de herkansing 
pas in het vierde leerjaar te laten doen. Daarbij moet 
dan gebruik gemaakt worden van de cspe’s die 
afgenomen worden van dat examenjaar.  

 Leerlingen die ziek zijn, maken iets later 
dan alsnog het examen met dezelfde 
kleur? Eventuele herkansing maken de 
andere kleur. Klopt dit? 

Dat is correct. Een mogelijkheid in deze kan zijn, dat 
een zieke leerling alsnog ingepland wordt voor 
hetzelfde (onderdeel van het) cspe bij een volgende 
afnamegroep. 

In het CSPE 2022 was alleen onderdeel D 
in Facet. Komt in het CSPE 2023 Facet 
voor in meerdere onderdelen? 

In de cspe's 2023 ‘staan’ in Facet in principe dezelfde 
onderdelen afgenomen in Facet als in 2022. 
Voor een overzicht van de onderdelen die een 
Facetcomponent bevatten, kunt u op Examenblad.nl 
de benodigde informatie vinden via het “overzicht 
onderdelen & ICT”. 

In hoeverre kan een groep docenten die 
betrokken zijn bij de correctie in Facet 
op 1 account inloggen?  
Afgelopen jaar was ik de enige die na 
kon kijken, collega's moesten op mij 
steeds wachten. Ik had de app op mijn 
laptop staan. 

Er kunnen meerdere docenten gekoppeld worden. 
Iedere docent kan de App downloaden en inloggen om 
na te kunnen kijken mits zij door de afnameplanner 
ingepland zijn. Stem daarom vooraf goed af met de 
examensecretaris wie er als afnameplanner 
opdrachten moeten kunnen corrigeren. 

Is de cspe app online of offline? offline 
Is er een overzicht van de onderdelen 
waarbij een corrector nodig is? 

Dit verschilt per vak. In het ‘Overzicht opdrachten en 
ICT’ per profielvak vakspecifieke mededelingen 
Examenblad.nl is per onderdeel te zien of er  
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opdrachten van in Facet staan. De vragen in Facet zijn 
deels automatisch scoorbaar en worden deels 
handmatig beantwoord. Als handmatige correctie 
vereist is, dan vraagt Facet bij het inplannen van een 
afname om een corrector. 
In de Instructie voor de Examinator, die de scholen 
vanaf 8 februari via de Cito-portal beschikbaar hebben 
staat bij dit overzicht aangegeven of er wel of niet 
handmatige correctie van toepassing is. 

Is er een tweede corrector voor het 
nakijken van een ict-onderdeel in Facet? 

De afnameplanner hoeft geen tweede corrector te 
koppelen. Er is één corrector. Wel is het advies een 
tweede docent/ gecommitteerde mee te laten kijken. 

Is in deze opzet een tweede corrector 
nodig? 

Zie hierboven. 

Is voorleesfunctie beschikbaar in de 
applicatie 

In de CSPE-app niet, dat was ook niet zo bij de Excel-
applicaties. In Facet is bijvoorbeeld voor de 
minitoetsen wel een voorleesfunctie beschikbaar. 

Kan de update van Facet in het voorjaar 
niet gedaan worden voor de deadline 
van de systeemcheck? Op die manier 
voorkom je dat twee keer per jaar alle 
aangesloten pc's gecontroleerd moeten 
worden. 

In Facet worden ook centrale examens van andere 
sectoren afgenomen. Deze centrale examens beginnen 
in september en lopen het gehele jaar door. De 
zomerperiode is daarom de enige periode waarin grote 
updates uitgevoerd kunnen worden. Daarna moeten, 
vooral vanwege het op peil houden van de  beveiliging, 
om de twee maanden updates uitgevoerd worden. We 
hebben hierbij een uitzondering gemaakt voor de 
examenperiode van de cspe’s en bb- en kb-flex.  

Kan ik ook nakijken met mijn 
chromebook? 

Ja, dat kan. Zie hiervoor de systeemeisen: 
https://duo.nl/zakelijk/images/systeemeisen-facet.pdf 

Kan ik nakijken met mijn Chromebook. 
Het antwoord was ja, zie link. Ik kijk in 
die link en zie dat De Facet PC App 
Portaal applicatie geïnstalleerd moet 
worden. Waar vind ik die voor 
Chromebooks? 

Ga naar uw account van Facet en links in beeld kunt 
kiezen voor downloads. Daar staat de download voor 
Chromebooks tussen. Voor meer informatie in deze  
aangaande  Facet kunt u desgewenst contact opnemen 
met de Facet helpdesk. 

Kun je ook per vraag bij verschillende 
leerlingen nakijken, of kan het alleen per 
leerling alle vragen? 

U kunt beide doen, u kiest zelf: óf per leerling alle 
vragen, óf per vraag alle leerlingen in een groep 

Mag ik als docent nog steeds zelf 
bepalen welke programma's gebruikt 
worden voor specifieke opdrachten als 
het maken van een website of het 
maken van een 3D-tekening? 

Ja, dat mag. Er worden bij sommige vakken wel 
suggesties gedaan. Bij de vakspecifieke voorlichting 
tijdens het Examenfestival op 14 of 15 maart 2023 kunt 
u specifiek voor uw vak navragen hoe dit zit. 

Moeten alle leerlingen hetzelfde 
tijdspad aanhouden binnen een 
onderdeel? Of mag je dit spreiden? 
Voorbeeld: leerling 1 t/m 10 maken 
onderdeel A op maandag en leerling 11 
maakt dit op maandag en dinsdag.  

Spreiden mag zeker binnen een onderdeel. Een 
kandidaat begint echter eerst aan een volgend 
onderdeel als het voorgaande onderdeel, waar deze 
aan heeft gewerkt, is afgesloten. 

Van het profielvak groen staan alleen de 
minitoetsen van 2019 online. Zojuist 
gekeken.  

Gebruik de afkorting GRN om te zoeken, dan vindt u de 
toetsen uit 2021 en 2022. 



Tijdverlenging kan ook ingesteld 
worden? 

Dit hoeft niet specifiek in Facet ingesteld te worden. 
Een kandidaat, die daar recht op heeft, kan langer over 
het examen doen. 

Uw geluid viel weg. maar ik begrijp dat 
de end to end koppeling nog niet is 
gerealiseerd, maar mogelijk wel 
volgende jaren.... 

Dat is correct, uitwisseling van gegevens via de m2m-
koppeling wordt dit jaar nog niet uitgerold. 

Waarom dit bericht (voor afnameleider) 
pas 24 uur voor afname?  

In het webinar wordt gesproken over 84 uur. Dat is 
ruim op tijd. 

Waarom is er zoveel verschil van de 
duur van de examens per profiel? De duur van het examen is afgeleid van de inhoud van 

het examenprogramma en de uitwerking hiervan in de 
syllabus. Voor onderdelen in vakken waarbij praktische 
opdrachten, die gezien de inhoud veel tijd vergen is 
echt meer tijd nodig dan voor onderdelen die 
voornamelijk opdrachten kennen die achter de 
computer of op papier gemaakt/ gedaan moeten 
worden. Daarnaast speelt de omvang van het 
examenprogramma een rol. Voor Gl is deze per 
profielvak de helft van die van BB en KB (twee 
modulesvoor GL; voor BB en KB vier modules in het 
examenprogramma.)  

Wij gebruiken Sketch-Up voor 3D-
tekenen. Leveren ze dat in als een 
screenshot met de maatvoering of 
leveren ze dat in als een 
programmabestand en kijk ik de 
tekening na volgens de rubrics en lever 
ik enkel de beoordelingen? 

Zie hiervoor de Instructie voor de Examinator van uw 
vak. U kunt hierover vanzelfsprekend ook nog vragen 
stellen op de vakspecifieke voorlichting op het 
Examenfestival 14 of 15 maart 2023. 

Worden de presentaties (de losse ppts) 
ook nog gedeeld? 

Zowel de opname als de powerpoint komen na afloop 
beschikbaar op  https://www.platformsvmbo.nl/ 

Worden de presentaties (de losse ppts) 
ook nog gedeeld? 

De links hier naar toe komen ook onder de pagina van 
het webinar te staan. 

 

 

 


