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DOELEN VAN DE WORKSHOP

• kennis delen;

• samenwerking PLEXS – CvTE bij het ontwerp van het rooster; 

• inzicht geven in de problematiek van het opstellen van een CE 
rooster. 



WERKWIJZE WORKSHOP

• Voorstelronde; de samenwerking CvTE – PLEXS sinds het vorige 
congres. 

• Erik geeft twee korte “colleges” met interactie uit de zaal. Hoe 
komen de roosters voor tv 1 en tv 2 tot stand?  

– Ruimte en beperkingen

– Actoren

• Yvonne en Djoke geven aan hoe er gewerkt is met deze factoren en 
hoe het rooster 2018 tot stand is gekomen. 

• Hoe ziet het rooster 2018 eruit? Gelegenheid voor reacties. 

• Bij voldoende tijd: een of twee casussen bespreken. 



HET ROOSTER 1E EN 2E TIJDVAK CE

• Wat hoor je van je collega’s op school over het rooster?

• Waar loop je zelf in je organisatie tegen op met het rooster?  



ACTOREN IN DE EXAMEN LOGISTIEK

• CvTE 

• PLEXS

• OCW 

• Cito 

• DUO 

• Inspectie 

• Examenloket 



RUIMTE EN BEPERKINGEN 1E TIJDVAK (ERIK)

• Tweeslagstelsel

• Start van de campagne: een vak door alle leerlingen gevolgd

• Correctie intensieve vakken

• Overeenkomstige vakken spreiden; zelfde docent

• Caraïbisch Nederland

• Exact of zaakvak naast kunst- of taalvak

• Lobbyen is ook een vak

• Eisen vanuit de Tweede Kamer

• Kalenderproblematiek: Pinksteren, Hemelvaartsdag, meivakantie



ROOSTERVOORBEELDEN (ERIK)

• Wiskunde (examenmoeheid op vrijdagmiddagen)

• Scheikunde (alterneren)

• Geschiedenis (correctielast/overlap)



HET ROOSTER 2018 (YVONNE EN DJOKE)

• Hoe zijn we tot dit rooster gekomen? 

• Opvallende punten  



RUIMTE EN BEPERKINGEN 2E TIJDVAK (ERIK)

• Krappe tijd voor aanmelden bij DUO (BRON)

• Caraïbisch Nederland en het tijdsverschil

• Tijd voor correctie

• Tijd voor normering

• Bekendmaking N-term: niet op de laatste dagen van het jaar



VAST HOUDEN OF VERBETEREN: 

• Wat raad je ons aan voor

– Het rooster

– De jaarplanning

– De communicatie met het veld over rooster en jaarplanning



CASUS CORRECTIELAST (YVONNE EN DJOKE)

• U zag het rooster 2018. Nederlands niet vooraan is een novum. 

• De verplaatsing van Nederlands is een gevolg van onderzoek van 
de leden van de roosteradviescommissie van PLEXS. Zij hebben op 
een oorspronkelijke manier naar correctielast gekeken. 

• Hoe kijkt u aan tegen deze wijze van denken over correctielast? 



CASUS: ROOSTEREN IS PLANNEN IN AFHANKELIJKHEID

• Komend jaar vindt een onderzoek plaats naar de kwaliteit van de 
integrale tweede correctie. 

• Stel – dat onderzoek wijst uit dat de tweede correctie niet in orde 
is en de correctievolgorde wordt omgedraaid in 2017. 

• Welke gevolgen heeft dat voor u als examensecretaris? 

• Welke gevolgen heeft dat voor de organisatie van de centrale 
examens bij u op school? 

• Welke gevolgen zou dat moeten hebben voor het rooster CE?


