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● Vanaf schooljaar 2013 -2014 geldt er voor MBO 4 (3F) een 
verplichte reken- en taaltoets m.b.v. COE en ExamenTester. 
Voor deze COE's zal het CvE verantwoordelijk zijn. Bij de 
implementatie van deze examens werkt het CvE onder meer 
samen met Cito. 
 

● Ter voorbereiding op het examen worden er diverse 
(pre)pilots gehouden.  
 

● Het resultaat van de (pre)pilot van januari/februari 2012 was 
onvoldoende: 
o Rekentoets gestopt op i.i.g. vijf instellingen 
o Diverse storingen, ook op andere instellingen 
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● Naar aanleiding van de resultaten van de (pre)pilot heeft 
CvE / saMBO-ICT een opdracht verstrekt aan KZA met de 
volgende onderzoeksvragen: 
 
– Wat ging er mis bij de (pre)pilot? 

• Gericht op kwesties anders dan de functionele en technische 
werking van ExamenTester 
 

– Waarmee kunnen die kwesties worden voorkomen? 
• Gericht op praktische instrumenten 
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● Interviews met diverse betrokkenen 
o CvE / saMBO-ICT 
o Cito 
o Instellingen met problematische (pre)pilot 

• ROC Tilburg 
• Helicon Opleidingen 

o Instelling met geslaagde (pre)pilot 
• ROC A12 

● Documentatieonderzoek 
o Functionele en technische documentatie ExamenTester 
o Projectdossier van de drie instellingen 

● Rapportage + presentatie resultaten 
 

NB De instellingen zijn in overleg met CvE en saMBO-ICT geselecteerd. De aanname hierbij 
is dat deze selectie binnen de context van dit onderzoek voldoende representatief is. 

Aanpak 

4 



● M.b.t. de versies van ExamenTester geldt: 
o Tijdens periode 1 van de (pre)pilot (jan/feb 2012) is 

ExamenTester 2.9.8 gebruikt. 
o Tijdens periode 2 (juni 2012) dient ExamenTester 2.9.11 

gebruikt te worden. 
o Voor schooljaar 2012-2013 staat ExamenTester 2.10 gepland. 

 
● ExamenTester heeft de afgelopen jaren in toenemende mate 

stabiliteitsproblemen. 
 

● Cito is bekend met de stabiliteitsproblemen.  
Cito hoopte dat zij met ExamenTester 2.9.8 opgelost zouden 
zijn, maar in de praktijk bleek dit helaas niet zo te zijn.  
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● M.b.t. de onderzochte instellingen geldt: 
o De instellingen hebben vanuit het VMBO al ervaring met 

ExamenTester. 
o De instellingen werken met een professionele ICT-

beheerorganisatie. 
o De instellingen voldoen aan de minimumeisen vanuit Cito. 
o De instellingen hebben de FT-check + Proef op de Som 

uitgevoerd. 
 

● Het is bij betrokken partijen bekend dat de verhouding 
MBO-instellingen – Cito niet optimaal is. Dit betreft o.a. het 
niveau van de helpdesk, documentatie, geboden hulp, etc. 
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● Verstoring van de afname van zowel de reken- als de 
taaltoets, waardoor kandidaten ExamenTester of de 
computer opnieuw op moeten starten. Hierbij geldt dat er 
grote verschillen in de aantallen verstoringen zijn tussen de 
diverse instellingen. 
 

● Bij ROC-Tilburg en Helicon Opleidingen heeft het te hoge 
aantal verstoringen tot het afbreken van de (pre)pilot geleid. 
Hierbij geldt dat bij tot 100% van de kandidaten 
ExamenTester één of meerdere malen tijdens de afname 
vastliep en opnieuw opgestart moest worden.  
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● De geconstateerde problemen zijn terug te voeren op problemen 
met ExamenTester. In essentie zijn er 2 belangrijke problemen: 
o Kruisjesproblematiek 

Door te klikken op een kruisje slaat de PC vast en dient deze opnieuw 
opgestart te worden. Dit betreft echter een reproduceerbare bekende 
bug in ExamenTester die door juist handelen van de kandidaten 
voorkomen kan worden. 
NB Deze bug had Cito tijdens hun testtraject feitelijk moeten vinden. 

o Stabiliteitsproblemen 
ExamenTester wordt afgebroken zodat kandidaten zich opnieuw aan 
moeten melden. Hierbij lijkt er een verband met het wegschrijven van 
antwoorden te zijn, kortom met het verkeer tussen client en local 
server van Examentester. 
Daarnaast zijn er problemen met een hoge CPU-belasting van de 
server. Dit kan er toe leiden dat de server opnieuw opgestart moet 
worden. De problemen doen zich herhaaldelijk voor, maar kunnen niet 
gecontroleerd worden gereproduceerd.  
 

● De stabiliteitsproblemen vormen het kernprobleem m.b.t. de 
verstoringen tijdens de (pre)pilot. 
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• Het geconstateerde kernprobleem is IT-gerelateerd. Overige 
aspecten zijn ondergeschikt aan het kernprobleem. Hierbij 
geldt: 
• De kruisjesproblematiek is vervelend, maar oplosbaar. Cito geeft 

aan dat dit probleem in ExamenTester 2.9.11 verholpen zal zijn. 
• De binnen de diverse instellingen geconstateerde 

stabiliteitsproblemen zijn vergelijkbaar, maar de oorzaken zijn 
instellingspecifiek. Zij vinden hun oorsprong in de interactie 
tussen software (Cito) en netwerk + hardware inclusief 
bijbehorende besturingssoftware en configuratie (instelling). 

• Doordat de problemen lastig gecontroleerd reproduceerbaar zijn, 
is het moeilijk om de exacte oorzaak/oorzaken te achterhalen. 
Dit maakt het lastig om snel tot een passende oplossing te 
komen. 
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● De FT-check heeft binnen de huidige context onvoldoende 
voorspellende waarde voor instellingen met problemen. 
Problemen treden op bij lagere aantallen dan mogelijk 
vanuit de FT-check. 
 

● De minimumeisen vanuit Cito zijn randvoorwaardelijk, maar 
geen garantie voor een probleemvrije werking van 
ExamenTester. De instellingen met problemen voldoen aan 
de minimumeisen. 
 

● Overige generieke oplossingen vanuit de helpdesk en/of 
documentatie van Cito leidt niet tot oplossing van de 
geconstateerde problemen. 
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● Dit onderzoek vormde een eerste stap in het achterhalen van 
oplossingen voor de geconstateerde problemen bij de (pre)pilot. De 
problemen uit de (pre)pilot kunnen niet los gezien worden van de 
functionele en technische werking van ExamenTester. Daarmee 
vallen zij feitelijk buiten de context van dit onderzoek. 
 

● Door het instellingspecifieke karakter van de (stabiliteits)problemen 
gaan praktische instrumenten zoals betere documentatie, betere 
FT-check, etc. geen generieke oplossing bieden. 
 

● Om zekerheid te hebben tijdens de reken- en taaltoetsen in 
schooljaar 2013-2014 zal de oorzaak van de stabiliteitsproblemen 
achterhaald moeten worden. Hiervoor is o.a. (technische) kennis 
van de applicatie ExamenTester en de manier waarop dit binnen de 
diverse configuraties samenwerkt noodzakelijk.  
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● Cito werkt reeds aan het achterhalen van de oorzaken. Door de 
aard van de problemen zal het lastig zijn om een juiste werking van 
toekomstige versies voor alle instellingen te garanderen. Zo heeft 
Cito geen controle over de volledige keten van hun eigen software 
tot en met de hardware van de instellingen. 

 
● Mocht het onderzoek naar de stabiliteitsproblemen geen oplossing 

bieden, zal er gekeken moeten worden naar die instellingen waar 
ExamenTester wel functioneert. Eventueel zullen instellingen met 
problemen met een overeenkomstige dedicated ExamenTester-
configuratie  moeten gaan werken. 
 

● Vanuit hun rol als verantwoordelijke voor de implementatie van de 
COE taal en rekenen is het CvE aan zet om aan te geven welke 
oplossingsrichting zij wenst en welke middelen zij hiervoor aan wil 
wenden. 
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● CvE / saMBO-ICT 
o JP. de Vries, R. Leeuwenburgh, B. van Daalen 

● Cito 
o M. van Boxel, R. Van der Burgh 

● ROC Tilburg 
o S. de Rooij, P. van Rooij, T. Duncker 

● Helicon Opleidingen 
o J. Jacobs, R. Lenssinck 

● ROC A12 
o M. Bijleveld, C. van Driel 
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