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Geachte heer, mevrouw, 

 

In december 2011 heeft het College voor Examens (CvE), regievoerder voor de 

Centraal Ontwikkelde Examens (COE’s), alle instellingen in het mbo per brief 

(kenmerk: CvE-11.02406, datum: 15 december 2011) geïnformeerd over het 

nieuwe computerexamensysteem dat ExamenTester zal gaan vervangen. Hierbij 

werden tevens de globale systeemeisen bekendgemaakt. 

 

Inmiddels heeft het nieuwe computerexamensysteem een naam gekregen: Facet. 

In deze brief informeert het CvE u over de meer gedetailleerde systeemeisen van 

Facet en op hoofdlijnen over de uitrol van Facet. 

 

Systeemeisen voor Facet 

De systeemeisen voor Facet zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. Deze 

informatie is nodig bij de voorbereiding op de implementatie van Facet in uw 

instelling. 

 

De systeemeisen staan ook op http://www.cve.nl/item/computerexamensysteem. 

 

Uitrolschema  

 

2012-2013 Op dit moment is de bouw van Facet bijna gereed. In het 

voorjaar van 2013 zullen de vijf mbo-instellingen die deel 

uitmaken van de klankbordgroep deelnemen aan een pilot COE 

taal 3F met Facet. 

 

2013-2014 Als de pilot in het voorjaar van 2013 goed verloopt, zal Facet in 

het studiejaar 2013-2014 op meer instellingen worden gebruikt 

voor de COE’s taal en rekenen 2F. 

 

2014-2015 In studiejaar 2014-2015 zullen stapsgewijs alle instellingen 

gedurende minimaal één afnameperiode COE’s (2F en/of 3F) 

afnemen in Facet. 
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2015-2016 Het is de bedoeling dat in het studiejaar 2015-2016 alle 

instellingen de COE’s afnemen met Facet en dat ExamenTester 

in het schooljaar 2015-2016 niet meer wordt gebruikt. 

 

 

Als de uitrol in een studiejaar onverhoopt niet goed verloopt, kan het CvE zich 

genoodzaakt zien dit schema aan te passen. 

 

Ondersteuning 

De software van Facet zal worden beheerd door DUO. Dit houdt ook in dat DUO de 

instellingen zal ondersteunen bij technische vragen over het gebruik van Facet. 

Dit betekent niet alleen dat DUO de Facet-helpdesk verzorgt, maar ook dat uw 

contactpersoon van DUO uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten over Facet 

zal ontvangen. Bij Facet zal DUO dus de technische ondersteuning verzorgen. 

De technische ondersteuning van ExamenTester blijft in handen van Cito via de 

bekende ict-examenhelpdesk van Cito. 

 

Het CvE houdt u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen 

rondom Facet. U kunt daarom in de toekomst vaker nieuwsberichten van het CvE 

hierover verwachten. In de tussentijd kunt u informatie verkrijgen op 

www.cve.nl/computerexamensysteem. Heeft u op dit moment dringende vragen 

over Facet, dan kunt u deze mailen naar computerexamensysteem@cve.nl. 

 

Verzoek 

Ten slotte verzoek ik u deze brief met bijlage door te sturen naar de 

functionaris(sen) waarvoor de genoemde systeemeisen van belang zijn. Dit om 

een goede en tijdige voorbereiding op de implementatie van Facet te waarborgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

G.W. van Lonkhuyzen 

Directeur College voor Examens 
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