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STELLINGEN

• Mentimeter

• Ga naar Menti.com op uw laptop of telefoon. 

•  code 2604 0015

https://www.mentimeter.com/


STELLINGEN

• Bent u examensecretaris vmbo of havo/vwo?

• Meer flexibiliteit in examens is noodzakelijk.

• Flexibiliteit in examens is onmogelijk



KENMERKEN BB- EN KB-FLEX

• Digitale centrale examens

• Flexibele afnameperiode

• Meerdere varianten van een examen

• School maakt zelf de planning

• Afnames in groepsverband of zelfs individueel

• Op het moment dat de N-termen bekend zijn kunnen scholen 
meteen uitslagen genereren

• Normaliter is de afnameperiode van BB- en KB flex ca. 10 weken, 
van begin april tot rond 20 juni.

• SE-cijfers normaliter tien dagen voor de afname van een vak 
ingeleverd bij BRON.



EXTRA VERRUIMING IN 20201 I.V.M. CORONA

• Afnameperiode verlengd tot en met 23 juli

• SE moet tien dagen voor afname van een vak afgesloten zijn. 

• De SE-cijfers kunnen tot één dag voor de afname van een vak bij 
BRON ingeleverd worden.

• Deze maatregelen werden al in september aan de scholen 
meegedeeld. Daarna zijn er geen aanpassingen meer (nodig) 
geweest. 



NIEUWE VERSIE VAN DE BROCHURE

• Bij de maartaanvullingen volgt nog een nieuwe versie van de 
brochure. De aanpassingen betreffen:

– Geen derde tijdvak in augustus

– Tweede herkansing en duimregeling geldt ook voor BB- en KB-
flex

– De terugval dvd voor papieren examens wordt dit jaar niet op 
CD-rom aangeleverd, maar is in geval van nood te downloaden 
via de portal van Cito



EXTRA INFORMATIE BIJ START EXAMENCAMPAGNE

• Neutralisatie van opgaven in Facet

• De lengtes van de scoreschalen liggen dit jaar in april al vast

• Extra informatie nodig van de docent in verband met de normering

• Docenten wordt gevraagd een korte enquête in te vullen nadat de 
correctie is uitgevoerd:

• Inschatting van de moeilijkheid van de betreffende 
variant(en)

• Inschatting over representativiteit van de kandidaten



Voordelen: Nadelen:

- Vrijheid voor scholen - Waarborgen geheimhouding

- Zelf planningen maken - Hoeveel varianten 

- Mogelijkheden voor maatwerken - Veranderingsgezindheid

- Aantal computers 

- Externe tweede correctie

- Politieke gevoeligheid

IS DEZE VORM VAN FLEXIBILISERING OOK VAN TOEPASSING 
OP ANDERE NIVEAUS?



Heb je een gouden tip voor ons, om dit ook 
op andere niveaus te realiseren.

Laat dit ook weten via 

denkmee.cvte.nl



Vragen? 


