
ExamenTester versus Facet 

Overeenkomsten en verschillen 



ExamenTester versus Facet 
even voorstellen 

• Jan Kruijs is werkzaam bij het Deltion College. Ik ben 
rekencoördinator en verantwoordelijk voor gehele organisatie, 
implementatie en uitvoering van de centrale-examens rekenen 
en Nederlands. Contactpersoon COE, vanaf de eerste MBO-pilots 
werkend met ExamenTester, lid van de resonansgroep Facet en 
uitvoerder van het eerste pilot examen Facet. 
  

• Erno de Korte is projectleider voor Facet @ Zadkine en mede-
verantwoordelijk voor het COE @ Zadkine project. Bij deze 
projecten komen zowel de organisatorische als de technische 
aspecten ruim aan bod, met name op het gebied van integratie 
tussen diverse systemen en hoe gebruikers die systemen zo 
optimaal mogelijk kunnen gebruiken tegen zo laag mogelijke 
kosten. 

 



ExamenTester versus Facet 
Installatie 

ExamenTester 
• Installatie op een windows 
server 

• Gaat redelijk probleemloos 

Facet 
• Installatie bestand 
installeert een linuxserver, 
je ziet niet wat er precies 
gebeurd 
 

• Voor zowel ON als OFF – 
line versie installatie 
Lockdown cliënt nodig 



ExamenTester versus Facet 
import examens 

ExamenTester 
• Per examen 12 à 13 
versies één voor één 
installeren 

Facet 
• Geen installatie van 
examens nodig 



ExamenTester versus Facet 
Import leerlingen 

ExamenTester 
• Import middels zelf 
gemaakt CSV-bestand. 
Minimaal twee verplichte 
kolommen, inhoud 
volledig vrij. 

Facet 
• Import middels zelf 
gemaakt CSV-bestand. Is 
erg gevoelig voor 
verkeerde lay-out. 
Verplicht aantal 
kolommen. 

• Import via XML-bestand 
 



ExamenTester versus Facet 
Plannen afnamegroep 

ExamenTester 
• Handmatig plannen gaat 
eenvoudig mits de 
kandidaat maar één vak 
doet en de groepscode 
slim gekozen is 

Facet 
• Handmatig plannen gaat 
voor meerdere vakken 
eenvoudig, dankzij de drie 
vrije velden die je van een 
eigen kenmerk kan 
voorzien 

• Planning kan ook buiten 
Facet gemaakt worden en 
kan worden geïmporteerd 
via een XML-bestand 



ExamenTester versus Facet 
De afname 

ExamenTester 
• Examen toegankelijk in de 
vrij gegeven periode. 
Kleinste periode 1 dag 

• Kandidaat logt in met 
inlognaam en tevoren 
toegekend wachtwoord. 

Facet 
• Examen toegankelijk 
alleen op afname datum 
en tijd 

• Kandidaat logt in met 
inlognaam en code die op 
het moment van afname 
door afnameleider wordt 
gegenereerd en bekend 
gemaakt wordt 



ExamenTester versus Facet 
Het examen 

ExamenTester 
• Kandidaat werkt op het 
werkstation 

• Omgeving oogt gedateerd 
 

Facet 

• Kandidaat werkt op de 
FAO-server 

• Omgeving oogt modern 



Een stap verder met Facet



Aanmaken importbestanden
Cito of Facet

SA
Studentenadministratie

Peoplesoft

ES
Examenplanning

OnTrac

3 sessies x 5 locaties x 6 weken x 5 dagen = 450 bestanden

Iedere afname min. 10 handelingen = 4.500 handelingen

3 perioden x 450 bestanden = 1.350 bestanden

Oftewel 13.500 handelingen

CitoCITO

FacetFacet



Facet: XML + webservice
• Methode met CSV is:

– Te bewerkelijk
– Foutgevoelig

• Alternatief: XML 
import
– Kandidaten ???
– Afnameplanning !!!

• Op termijn – Facet 
webservice



Doel – directe koppeling

Nu: handmatig
XML bestand
Importeren

veel minder 
handelingen & 

dus fouten

Straks: automatische
koppeling

via webservice
basis XML



COE @ Zadkine

Stand van Zaken rond Facet

Erno de Korte
2 oktober 2013



Procesgang Cito versus Facet - hoofdlijnen

• Aanmaken importbestand in 
CSV formaat

• Importeren kandidaten
• Aanmaken afnameplanning

• Afname in examenlokaal

• Gebruik “data retour” functie
naar Cito

• 4-6 weken later – resultaten
retour

• Aanmaken importbestand in 
CSV formaat (eigenlijk TAB)

• Importeren kandidaten
• Aanmaken afnamegroep
• Distributie vanaf DUO naar

eigen Facet off-line server
• Vrijgeven door afnameleider

op examendag
• Afname in examenlokaal

met afnamemonitor
• Afsluiten afnamegroep = 

data retour
• 4-6 weken later – resultaten

retour



















































Is dit alles? Nee, gelukkig niet…

• Standaard processtappen Facet gelijk aan Cito Testmanager
• Veel handmatig werk, dus da’s geen goed nieuws voor

middelgrote en grote (MBO) organisaties

• Gelukkig ondersteunt Facet ook een XML import van hele
afnamegroepen, dus alle gegevens van zowel kandidaten als
alle andere gegevens in een enkel XML bestand

• Dat haalt heel veel van de handmatige stappen weg

• Op termijn ook XML via webservice – dus dan export 
rechtstreeks vanuit OnTrac naar Facet, (bijna) geen handmatige
stappen



En dus nu snel verder…
… naar de COE en Facet in P2

… en de eindstreep in 2015
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