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Doel van  Presentatie
● Inzicht te geven in de probleemstelling van CvTE bij de ontwikkeling van 

Facet (Het in samenhang beschouwen).
● De mogelijkheden die CvTE ziet om actief en vooraf de samenwerking te 

zoeken met de relevante partijen. 
● Tevens sluit deze presentatie aan op gedachte om de ROSA op te delen in 

verschillende domeinen. 
● Werven van belanghebbenden/participanten voor het vormgeven van het 

Domein Toetsen.



Probleemstelling CvTE
Wat is het CvTE?

 Het College voor Toetsen en Examens (het 
CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) 
dat verantwoordelijk is voor de centrale 
examens, de centrale rekentoets en de 
staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de 
examens rekenen en taal in het (middelbaar) 
beroepsonderwijs, de Centrale Eindtoets in het 
primair onderwijs en de staatsexamens 
Nederlands als tweede taal.

Facet gerelateerde projecten:

● De examens voor VO/VMBO
● De reken- en taaltoetsen
● De rekentoets
● De diagnostische Tussentijdse Toets (DTT)
● De Adaptieve Centrale Eindtoets (ACET)
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Concreet voorbeeld

Voor de huidige Centrale Eindtoets kunnen basisscholen zich inschrijven door 
middel van een portal en vanuit deze portal kunnen ook de resultaten worden 
opgevraagd / ingezien. 
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In samenhang beschouwen



In samenhang beschouwen

4 Thema’s:

1. Wat zijn de (markt)ontwikkelingen?

2. Wat is de visie van de organisatie/keten?

3. Wat zijn de reeds aanwezige middelen?

4. Wat zijn de wettelijke kaders en 
aanwezige (open) standaarden?

Op basis van synthese de noodzakelijke 
veranderingen vormgeven en onderbouwen.



Het ontstaan van domein Toetsen
● Domein Toetsen als onderdeel van de 

ROSA, waarin ruimte is voor detail 
uitwerking.

● Facet architectuur weer als onderdeel van 
de domein Toetsen. 

Voordelen:

● ROSA hoeft minder details te bevatten, dus 
beter beheerbaar en past voor elke sector;

● Toets en Examen gerelateerde thema’s 
kunnen buiten Facet en de ROSA behandeld 
worden;

● Facet en overige deelnemers kunnen 
mogelijk meer gaan hergebruiken. 



Domein Toetsen 
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Toetsen en Examineren
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De hoofdprocessen inclusief informatieobjecten
Stappenplan

1. Valideren en beschrijven van de hoofdprocessen
2. Definiëren van de informatieobjecten en deze valideren tegen de KOI



Wat we vragen?

Wie wil of kan ons helpen bij het vormgeven van 
Domein Toetsen



Informatieuitwisseling tussen de rollen



Deel uitwerking van een toetsinhoud 

Marktontwikkelingen
● Kennisdeling 
● QTI/APIP als standaard in 

de VS 

Ketenvisie
● Uniforme toetsstandaard
● Uitwisselen van 

toetsitems

Omgeving/Standaarden
● QTI
● NL-QTI
● DEP
● SCORM
● EduPub

Huidige middelen
● Wettelijke kader ontbreekt
● Toetsvragen worden 

beperkt hergebruikt
● Gesloten toetssystemen 
● Wikiwijs
● Facet

http://www.imsglobal.org/apip/index.html
http://www.imsglobal.org/question/index.html
http://www.imsglobal.org/question/index.html
http://www.nlqti.nl/home
http://www.nlqti.nl/home
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/dep/4.0/
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/dep/4.0/
http://adlnet.gov/adl-research/scorm/
http://adlnet.gov/adl-research/scorm/
http://www.imsglobal.org/activity/edupub
http://www.imsglobal.org/activity/edupub

