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PROGRAMMA

• Algemene informatie ‘Externe correctie BB- en KB-flex’

• Discussie aan de hand van stellingen



ALGEMENE INFORMATIE

• Waarom externe correctie bij BB- en KB-flex?

• Spelregels 

• Werking van de in- en externe correctie in Facet



STELLINGEN

1. Deze wijze van externe correctie is uitvoerbaar.

2. Met inachtneming van regel 1 is een beter systeem van externe 
correctie denkbaar.

3. Externe correctie is bij flexibele CE’s niet uitvoerbaar. 



ALGEMENE INFORMATIE

• Waarom externe correctie BB- en KB-flex?

– Voorwaarde voor regulier maken flexibele en digitale centrale examens BB 
en KB

– Naar verwachting in examenjaar 2017

– In 2016 wordt externe correctie in een pilot met 50 scholen beproefd

• De volgende vakken doen mee:

– aardrijkskunde

– biologie

– economie

– geschiedenis

– maatschappijleer 2

– nask 1

– wiskunde

– Nederlands ? (niet in de pilot)

• Hoe zit het met Engels en Duits?





REGELS 

• 1. Externe correctie vindt pas plaats nadat eigen leerlingen het 
examen afgelegd hebben!

• afnameperiode opgedeeld in zes ‘uiterste deelperiodes’ van ± twee 
weken

deelperiode eerste afnamedag laatste afnamedag

A ma 4 april vr 15 april

B ma 18 april vr 29 april

C ma 2 mei vr 20 mei

D ma 23 mei vr 3 juni

E ma 6 juni vr 10 juni

F ma 13 juni vr 24 juni



REGELS

• 2. Examensecretaris geeft per vak en per leerweg naast het totaal 
aantal kandidaten ook door in welke ‘uiterste deelperiode’ zijn 
kandidaten worden geëxamineerd.

vak/leerweg totaal aantal 
kandidaten

uiterste deelperiode 
uit A t/m E

maatschappijleer 2 KB 19 C



REGELS

• 3. Externe corrector neemt contact op met de interne corrector 
nadat beide correctoren tot hun scores gekomen zijn. Correctoren 
komen tot overeenstemming.

• NB 
In de pilot geldt: de interne corrector beslist over de eindscores, de 
externe corrector adviseert.



REGELS

• 4. Per uiterste deelperiode geldt een einddatum waarop er 
overeenstemming moet zijn en de eindscores in Facet worden 
vastgelegd.



REGELS 

• 6. Een technische test hoort erbij: 
het ECT-examen – Externe Correctie Test-examen

doelen:
- technische werking van de externe correctie testen
- interne en externe corrector weten elkaar al te vinden



WERKING INTERNE EN EXTERNE CORRECTIE IN FACET

• De in- en externe correctie gebeurt in twee fasen:

– 1. De toekenning van scorepunten (correctiemodule)

– 2. Het bepalen van de eindscores (overeenstemmingsmodule)

Deze twee fasen vormen samen de correctiegang.

• Bij fase 1 kunnen de correctoren elkaars werk niet zien.

• Bij fase 2 zien de correctoren elkaars toekenning in de 
overeenstemmingsmodule en komen zij tot overeenstemming. 



VRAGEN / REACTIES



STELLINGEN

1. Deze wijze van externe correctie is uitvoerbaar.

2. Met inachtneming van regel 1 is een beter systeem van externe 
correctie denkbaar.

3. Externe correctie is bij flexibele CE’s niet uitvoerbaar. 


