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UITNODIGING ONDERZOEK COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS 

Als College voor Toetsen en Examens zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale 

examens in het voortgezet onderwijs. Voor ons is het daarbij belangrijk dat wij goed inzicht hebben in 

de behoefte aan informatie van docenten, zodat wij onze informatievoorziening daarop kunnen 

afstemmen.  Dit willen we in samenwerking met vo-scholen in kaart brengen. Daarom laten we een 

onderzoek uitvoeren, waar we je graag voor uitnodigen om mee te doen.  

Onderzoek 

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens doet Muzus in samenwerking met studenten 

van de TU Delft een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van betrokken vo-scholen rond de 

informatievoorziening van CvTE. Vragen die hierbij centraal staan zijn: 

- Vind je dat je voldoende informatie krijgt?  

- Kun je de informatie makkelijk vinden die je nodig hebt?  

- Zou je informatie via andere kanalen willen ontvangen?  

Muzus helpt ons met het in kaart brengen van de wensen. 

Deelnemers 

In dit onderzoek willen we graag in gesprek met: 

- contactpersonen examencommissie en/of examensecretaris 

- docenten eindexamenklassen 

Interviews 

Het inbrengen van eigen ervaringen en ideeën is essentieel voor dit onderzoek. Daarom is het 
belangrijk om, als je meedoet, tijd vrij te kunnen maken voor een interview van 90 minuten met 
studenten van de TU Delft. In de week ervoor zal er tijdig een opdracht opgestuurd worden, die 

voorafgaand aan het interview ingevuld moet worden.  

Wanneer? 
Wij plannen de interviews in op de onderstaande data. In overleg bepalen we de locatie van het 

interview, dat kan ook online zijn. Je kunt zelf aangeven welke dag en welk dagdeel het beste 

uitkomt: 

- 19 oktober (ochtend/middag) 

- 26 oktober (ochtend/middag) 

- 2 november (ochtend/middag) 

 

Wij zijn ons bewust dat het onderzoek voor sommigen in de herfstvakantie valt. Echter gezien de 

planning van de opleiding van de studenten kan dit helaas niet anders. Wij hopen op je medewerking. 

Lukt het niet op één van de aangegeven data, maar zou je wel deel willen nemen op een ander 

moment? Laat het ons dan weten via het aanmeldingsformulier. Wellicht kunnen we dan een andere 

datum regelen.*  Op het aanmeldingsformulier onderaan deze uitnodiging kun je hiervoor je opties 

doorgeven. 
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Muzus 
Muzus doet onderzoek vanuit een ontwerpperspectief. Dat betekent dat de mens centraal staat en dat 

er ideeën worden gecreëerd die passen bij de ervaringen en behoeftes van de doelgroep. Samen met 

de doelgroep(en) wordt er gekeken naar belangrijke momenten en waardes rondom een thema, in dit 

geval de centrale eindexamens. Alle inzichten worden op een visuele manier gepresenteerd zodat dit 

makkelijk te delen is en een bron voor inspiratie is. Op deze manier kan er samen gekeken worden 

naar welke stappen gezet kunnen worden. Meer weten over Muzus? Kijk op Muzus.nl. 

Aanmelden 
Doe je mee aan dit onderzoek? Aanmelden* kan via de volgende link: 

Aanmelden onderzoek  

*Let op: er is een beperkt aantal plekken. Mocht er geen plek meer zijn, dan zullen we je hier spoedig 

over informeren. Aanmelden voor het onderzoek kan t/m 7 oktober 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://muzus.nl/
https://mijncvte.officeheart.nl/nl/Evaluation/Poll/306

