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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
Examenleveranciers in het MBO leveren het grootste gedeelte van de huidige examens op papier. 
Er is echter een steeds sterker wordende behoefte om het examenproces te digitaliseren. Een 
groep grotere examenleveranciers heeft, op initiatief van Stichting Praktijkleren, eerste stappen 
gezet om gezamenlijk op te trekken met betrekking tot het inrichten en afstemmen van landelijke 
digitale afname van kennisexamens.  
 
De zeven betrokken examenleveranciers zijn: 
• Stichting Praktijkleren  
• Consortium Beroepsonderwijs 
• De Groene Norm 
• Prove2Move 
• STeAG, Stichting examinering Assisterende beroepen in de Gezondheidszorg 
• STEM, Stichting Examens Mobiliteitsbranche 
• Stichting Examenservice MEI 
 
Het beoogde doel van deze ontwikkeling is het verhogen van de kwaliteit van examinering alsook 
het standaardiseren van examens die zich focussen op beroepsgerichte kwalificaties. Door 
gezamenlijk op te trekken hopen de initiatiefnemers bij te dragen tot de uniformering van het 
digitaal examineren in het MBO en daarmee tot een toenemend gebruiksgemak en afname van de 
beheerlast voor de instellingen. Tevens hopen zij op een reductie van de ontwikkel- en 
beheerkosten voor een dergelijke omgeving ten opzichte van een versnipperde inspanning. In de 
eerste helft van 2014 is een eerste verkenning gedaan naar de gewenste omgeving. 
 
Dit initiatief is gestart tegen de achtergrond van de invoering van Facet1 als digitale omgeving 
voor centraal ontwikkelde examens voor rekenen en taal in het MBO. Gebruikmaken van de 
omgeving van Facet voor andere examens dan alleen rekenen en taal is vanuit standpunten van 
eenmalige ontwikkeling en uniformering een aantrekkelijke gedachte. Echter, Facet is niet vanuit 
die bredere gedachte ontwikkeld en het is op voorhand niet duidelijk of en in welke mate Facet 
voldoet of kan gaan voldoen aan de eisen die uit een bredere inzet voortkomen. 
 
Daarom is dit onderzoek gestart, vanuit de volgende vraagstelling: 
• Opstellen van een gezamenlijke lijst van eisen en wensen voor de nieuwe omgeving. 
• Een analyse van de verschillen tussen deze eisen en wensen en Facet. 
• Op basis hiervan, inzicht in de gewenste vervolgstappen 
 
Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek. De resultaten stellen de examenleveranciers in 
staat tot besluitvorming over vervolgstappen over te gaan. 

1.2 Werkwijze 
 
Dit onderzoek is als volgt uitgevoerd: 
• Bij de opdrachtverstrekking overlegde documentatie is bestudeerd. Op basis hiervan is een 

eerste globaal overzicht van doelstellingen, uitgangspunten, afbakening en discussiepunten 
opgesteld. Dit overzicht is besproken in een kick-off met verantwoordelijken van de betrokken 
examenleveranciers. Een voorlopig afbakening is gedefinieerd. 

• Interviews met alle betrokken examenleveranciers zijn gehouden. 
• Op basis van deze interviews en bestaand materiaal is een bespreekversie van de eisen en 

wensen opgesteld. 

                                                
1 Voor een snelle indruk van Facet, probeer de oefenomgeving http://oefenen.duo.nl/facet/pages/oefen/start.xhtml  
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• Deze bespreekversie is in een viertal workshops met deskundigen van de examenleveranciers 
en saMBO/ICT doorgesproken, gepreciseerd en aangevuld. 

• Een bijna stabiele werkversie van de eisen en wensen is vergeleken met 
systeembeschrijvingen van Facet. Deze vergelijking is onafhankelijk uitgevoerd door Facet en 
het opdrachtteam. De uitkomsten zijn besproken met Facet. 

• De uitkomsten van de vergelijking met Facet – punten waarop Facet niet of niet geheel 
voldeed aan de eisen en wensen – is besproken met deskundigen van de examenleveranciers. 
Standpunten zijn ingenomen over de ernst van de afwijkingen en mogelijke workarounds. 

 

1.3 Leeswijzer 
 
Na dit inleidende hoofdstuk bevat hoofdstuk 2 de kern van het rapport: 
• Een globaal procesmodel gebruikt om de afbakening mee te verhelderen en de functionele 

requirements2 mee te ordenen. 
• Een afbakening van het initiatief in termen van ondersteunende processtappen. 
• Een samenvatting van de belangrijkste thema’s in de eisen en wensen. De eigenlijke eisen en 

wensen zijn bijgevoegd in een separaat Excel bestand, zodat zij gemakkelijk herbruikbaar zijn 
in vervolgstappen. 

• Een samenvatting van de uitkomsten van de vergelijking met Facet. De detailuitkomsten  zijn 
bijgevoegd in een (hetzelfde) separaat Excel bestand, zodat zij gemakkelijk herbruikbaar zijn 
in vervolgstappen. 

 
Hoofdstuk 3 bevat een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies en een advies over 
vervolgstappen. 
 
In de bijllagen staan de eigenlijke requirements gecombineerd met de detailvergelijking met Facet 
en een lijst van deelnemers. 

                                                
2 We gebruiken ‘requirements’ in de betekenis van ‘eisen en wensen’. 



DIGITAAL EXAMINEREN MBO REQUIREMENTS EN TOETSING FACET 

 

 

versie: 1.1   

Atos Consulting 18 juni 2015 6 van 16 

2 Resultaten 
 

2.1 Procesmodel 
 
Binnen het MBO geldt de Procesarchitectuur Examineren, in 2011 ontwikkeld door de Landelijke 
Regiegroep Examinering. Deze architectuur wordt hieronder weergegeven. 

 
Figuur 1 Procesarchitectuur Examineren 

 
Het in dit rapport beschreven initiatief betreft de procesgroep ‘Examineren’. De andere 
procesgebieden zijn buiten scope. 
 
Voor het doel van dit rapport is een beperkt procesmodel, opgesteld vanuit het perspectief van de 
examenleverancier, behulpzaam gebleken. 
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Figuur 2 Procesmodel digitaal examineren MBO 

 
In dit model onderscheiden we de volgende procesgroepen: 
1. Itemconstructie  Het opstellen van vragen. In digitale toets-systemen bevindt deze 

functionaliteit zich gewoonlijk in de ‘Authoring’ omgeving. 
2. Examenconstructie  Het samenstellen van examen-items tot examens. 
3. Examenbeheer  Het bewaren van voor afname geschikte examens en het distribueren 

van deze examens over afnames. 
4. Afname Het aanbieden van het examen aan de kandidaat, inclusief inschrijving 

van die kandidaat. 
5. Beoordeling Het beoordelen van de op een examen gegeven antwoorden en 

vaststellen van het voorlopige resultaat. 
6. Analyse Analyse van de examenresultaten enerzijds door de school, gericht op 

het verbeteren van het onderwijsproces, en anderzijds door de 
examenleverancier, gericht op het verbeteren van de examenkwaliteit. 

 

2.2 Afbakening 
 
In termen van het hierboven gegeven ‘Procesmodel digitaal examineren MBO’ zijn de 
procesgroepen 3, 4 en 5 binnen scope. Dat wil zeggen dat het in dit initiatief beoogde 
gezamenlijke systeem voor deze procesgroepen functionaliteit zal bieden. De overige 
procesgroepen bevinden zich buiten scope. We noemen in het vervolg dit systeem de 
‘Gezamenlijke digitale afspeelomgeving van kennisexamens MBO3 of soms kortweg ‘het systeem’. 
 
De gezamenlijke functionaliteit in de procesgroep 3.1 Examenbeheer. Beheer beperkt zich tot 
functionaliteit voor het voor afname beschikbaar stellen en verwijderen van examens door de 
examenleverancier. Overige functionaliteit voor het beheren van examens ligt buiten de 
systeemgrenzen, bij de examenleverancier. 
 
Aan de omgeving gelden de volgende algemene uitgangspunten en afbakening: 
• Het gebruik van de omgeving beperkt zich vooralsnog tot kwalificerende examens 

(summatief). Ontwikkelgericht (formatief) gebruik kan een mogelijke vervolgstap zijn. 
• De afname van examens met het systeem vindt altijd plaats in een gecontroleerde setting 

binnen een instelling. Examens vinden plaats op een locatie binnen (of tenminste onder 
controle van) de school, op door de instelling beheerde apparatuur en in aanwezigheid van 
een door de instelling aangestelde examenleider. Inschrijving van kandidaten vindt plaats 
door de instelling. 

                                                
3 Ook wel Joint Uniform MBO Player of JUMBO Player. 



DIGITAAL EXAMINEREN MBO REQUIREMENTS EN TOETSING FACET 

 

 

versie: 1.1   

Atos Consulting 18 juni 2015 8 van 16 

• Het systeem dient te voldoen aan redelijke eisen op het gebied van kwaliteitsaspecten zoals 
beschikbaarheid en security, maar een incidentele storing is niet rampzalig en de gegevens 
zijn niet ‘meer dan gewoon’ vertrouwelijk. Integriteit en transparantie van gegevens zijn wel 
cruciaal. 
 

Voor dit systeem gelden ambities die richtinggevend zijn voor de requirements: 
• Digitaal examineren is de toekomst van kennisexamens in het MBO. Het systeem zal daarom 

geen functionaliteit bevatten om ‘hybride’ vormen van papier en digitaal te ondersteunen, 
zoals het digitaal uitserveren van papieren examens. 

• Het systeem heeft de ambitie dé digitale afspeelomgeving van het MBO te worden. Zo veel 
mogelijk zal het systeem daarom werken met open standaards en koppelvlakken. 

 

2.3 Requirements 
 

2.3.1 Opzet 
 
De eigenlijke requirements staan verzameld in bijlage 1. Bij iedere requirement staat aangegeven 
of deze requirement een  
 
Eis      Het systeem moet voldoen aan de requirement 
Wens     Het is voordelig als het systeem voldoen aan de requirement 
Groeipad  Het is op dit moment nodig noch voordelig dat het systeem voldoet aan de 

requirement, maar het is wel gewenst dat het in een later stadium zonder 
grote inspanning mogelijk is dat het systeem er aan gaat voldoen 

Geen Eis/Wens  Het is expliciet gewenst dat het systeem NIET aan de requirement voldoet 
 
Bij eventueel gebruik van de Eisen in een aanbesteding (of soortgelijk) is het noodzakelijk de 
Eisen nader te kwalificeren. Het is denkbaar dat een product van een leverancier niet aan de Eis 
voldoet, maar in combinatie met een ander product, eigen ontwikkeling of met een workaround 
wel bruikbaar is. 
 
De functionele eisen (tabbladen F.x in bijlage 1) zijn ingedeeld volgens het ‘Procesmodel digitaal 
examineren MBO’, zie Figuur 2. Niet-functionele eisen (tabbladen NF.x) zijn daaraan toegevoegd. 
 

2.3.2 Toelichting 
 
Wij geven hier waar zinvol een toelichting op de diverse Requirements. 
 
F.1  Itemconstructie 
Zoals aangegeven in Figuur 2, buiten scope. 
 
F.2  Examenconstructie  
Zoals aangegeven in Figuur 2, buiten scope. Dat wil zeggen dat het systeem vanuit de 
examenleveranciers complete examens krijgt aangereikt, die ongewijzigd worden aangeboden aan 
de kandidaat. Een (kleine) uitzondering hierop is dat in aangegeven examens de volgorde van 
vragen bij aanbieden willekeurig kan worden gevarieerd. Deze uitzondering maakt het mogelijk 
een praktische maatregel te implementeren die spieken bemoeilijkt, zonder dat een groot aantal 
varianten van examens nodig is. 
 
F.3 .1 Examenbank Beheer 
Beperkte functionaliteit om examens aan de omgeving aan te kunnen bieden en te kunnen 
verwijderen. Functionaliteit om te verzekeren dat zichtbaarheid en gebruik van examens de 
relatie van de instelling met de examenleverancier respecteert. 
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F.3.2 Examenbank Distributie 
Voorzieningen om examens en examenvarianten toe te wijzen aan kandidaten in afnamegroepen. 
Om weinig gebruikte complexiteit tegen te gaan is gekozen voor slechts beperkte functionaliteit 
om examenvarianten automatisch te verdelen over afnamegroepen en kandidaten. 
 
F4.1 Inschrijven 
Geen bijzonderheden. 
 
F4.2 Afname, Identificatie en Authenticatie 
Het beeld onder de requirements is dat de bron van kandidaat gegevens bestaat uit het 
leerlingsysteem van de instelling. 
 
F4.3 Afname Afspelen Kandidaat 
Het systeem moet beschikbaar zijn op door de school beheerde apparatuur, wat in de praktijk 
zowel vaste PC’s, laptops, Macs als Tablets betreft. De laatste categorie moet op korte termijn 
nog niet ondersteund worden (wel wenselijk), maar zal steeds belangrijker worden. Smartphones 
hoeven niet te worden ondersteund. 
Het systeem hoeft geen geavanceerde hulpmiddelen ‘native’ te ondersteunen: afbeeldingen, audio 
en video volstaan. Het beeld is dat als andere hulpmiddelen nodig zijn (denk aan een 
boekhoudprogramma, een CAD-pakket) dit extern wordt opgestart en een resulterend bestand als 
deel van het antwoord wordt ge-upload. Het systeem moet daarom een lockdown-voorziening 
hebben die in aangewezen examens aangewezen applicaties recht geeft te draaien. 
 
F4.3.1 Vraagtypen 
Geen bijzonderheden. 
 
F4.4 Afname Afspelen Examenleider 
De examenleider moet in controle zijn van het examenproces en individuele uitzonderingen op het 
verloop kunnen maken. Zijn handelen moet worden gelogd. 
 
F4.5 Archivering 
Het systeem slaat examenresultaten tijdelijk op en draagt ze daarna over aan de instelling en 
(geanonimiseerd) aan de examenleverancier. Het is aan de instelling en examenleverancier om te 
voldoen aan voor hen geldende wetgeving ten aanzien van archivering. De instelling zal daarbij de 
resultaten opslaan, de examenleverancier registreert uitgereikte examen(variant)en. Het systeem 
dient wel mogelijkheden te hebben om examenresultaten te verwijderen om aan wettelijke eisen 
hierover te voldoen. 
 
F.5 Beoordeling 
Het systeem kan een geautomatiseerde beoordeling uitvoeren en desgewenst het resultaat direct 
aan de kandidaat meedelen. Daarnaast ondersteunt het systeem een handmatige beoordeling 
(voor open vragen). Voorlopig is het afdoende dat er precies 1 menselijke beoordelaar is per 
examen. De cesuur maakt deel uit van het examen en kan door het systeem worden toegepast.  
 
F.6 Analyse 
Zoals aangegeven in Figuur 2, buiten scope. 
 
NF.1 Algemeen 
Geen bijzonderheden. 
 
NF.2 Beveiliging 
Geen bijzonderheden, vergelijk F4.2. 
 
NF.3 Koppelvlakken 
QTI 2.1 is internationaal de vigerende norm voor koppelvlakken van examen-systemen. Op basis 
van QTI 2.1 zal het systeem kunnen wisselwerken met de meeste systemen die door 
examenleveranciers (en/of instellingen) worden gebruikt voor de procesgebieden Itemconstructie, 
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Examenconstructie en Analyse. QTI 2.1 is noodzakelijk maar niet voldoende om aan alle gewenste 
gegevensoverdracht tussen auteursomgevingen en het systeem te voldoen. Het Dutch Exam 
Profile v4.0 formuleert diverse extensies op QTI 2.1, waarvan een deel nodig is om aan die 
requirements te voldoen, bijvoorbeeld door het bewaren van opmaak tussen auteursomgeving en 
afspeelomgeving. 
 
NF.4 Beheerder 
Het is gewenst dat het systeem een omgeving omvat waarmee maatwerkrapportages kunnen 
worden gemaakt en beschikbaar gesteld. Het is nader te bezien welke gebruikersgroepen deze 
omgevingen zullen gebruiken. 
 
NF.5 Gebruik 
Geen bijzonderheden. 
 
NF.6 Dienstverlening 
Deze paragraaf is generiek gehouden. In een eventuele aanbesteding is het gewenst op basis van 
(of naast) deze lijst een aantal goede open vragen te formuleren.  
 
De eisen ten aanzien van beschikbaarheid en performance verdienen extra aandacht. 
• Voor beschikbaarheid is een typering gebruikt ontleend aan de NPR5313 norm voor de  

beschikbaarheid van een datacenter. Hierin worden drie typeringen gebruikt voor de te 
leveren dienstverlening: het operational level (welk deel van 7*24 moet het systeem in de 
lucht zijn), het availability level (wat is een acceptabele niet-beschikbaarheid tijdens operatie-
uren) en wat is de impact van een verstoring op het primaire proces (van beperkt tot zeer 
kritisch). Een typering voor deze casus wijst op een bescheiden niveau van dienstverlening, 
F1 of F2 (van klassen F1 t/m F4).  

• Om de performance beter uit te werken is een use case en scherpe beschrijving van de 
verantwoordelijkheden in de leveringsketen nodig, buiten scope voor dit rapport. 

 
Het service window voor dit systeem is gesteld op werkdagen van 08.00-22.00. 
 
De gegevens in dit systeem dienen (uiteraard) te voldoen aan de wetgeving ten aanzien van de 
privacy, de WBP. In dit kader worden de persoonsgegevens in het systeem getypeerd als 
risicoklasse 1, ‘basis’.  
 

2.4 Toetsing Facet 
 
Bijlage 2 bevat de detailuitkomsten van de vergelijking met Facet. In samenvatting is het beeld 
als volgt: 
 
Afwijking Facet van eisen en 
wensen 

Oordeel 

Geen voorzieningen voor het 
onderscheiden van de 
eigenaren van examens 

Facet werkt al aan een zekere vorm hiervoor en is bereid 
afdoende voorzieningen in te bouwen. Geen grote inspanning. 

Geen ondersteuning tablets Voorlopig kan MBO volstaan met klassieke devices. Omdat er al 
afgedwongen lokalen worden ingericht voor Facet-examens 
zullen de noodzakelijke voorzieningen overal voorhanden zijn (en 
zelfs beter worden benut). Merk op dat op enig moment Facet 
ongetwijfeld mee zal gaan met de ontwikkelingen. 

Geen bewaking examenduur Meten van tijd is een eis. Het afdwingen van een examenduur is 
wens. De eis lijkt eenvoudig realiseerbaar. 

Kwaliteiten en certificeringen 
DUO datacenter onbekend 

CvTE is bezig in overleg met DUO een SLA op te stelen. Die zal 
tot meer duidelijkheid leiden. Een redenering is dat wat goed 
genoeg is voor de huidige Facet toepassingen ook goed genoeg 
zou moeten zijn voor het breder MBO-gebruik. Dat neemt niet 
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weg dat de kwaliteit van het DUO datacenter waarschijnlijk 
achterblijft bij dat van sommige commerciële partijen.  

Blokkering screenshots/printen 
niet op te heffen 

Een punt van ondergeschikt belang4.  

Geen ‘bovenschoolse’ locatie Een punt van ondergeschikt belang. 
Kandidaten melden zich aan 
met username en groepscode; 
geen persoonlijk wachtwoord of 
pincode 

Een punt van ondergeschikt belang. 

Geen (praktische) optie voor 
het randomiseren van 
volgorden van vragen 

Functionaliteit is wel gewenst. Lijkt geen grote inspanning om te 
realiseren. 

Geen voorzieningen om 
varianten van een examen te 
verdelen over locaties van 
verschillende instellingen 

Een punt van ondergeschikt belang. 

Geen bestandsupload mogelijk 
als antwoord op een vraag 

Slechts in zeer klein gedeelte van examens nodig. Kan eventueel 
worden gerealiseerd, zal wel enige inspanning vergen. 

Geen previewfunctie Een punt van ondergeschikt belang. 
Procesverbaal alleen in vaste 
vorm binnen Facet beschikbaar 

Flexibiliteit en uitvoer proces data is geen belangrijke of harde 
eis, en daarenboven eenvoudig realiseerbaar. 

Verwijdering historisch 
gegevens moet buiten Facet om 
geregeld 

Geen probleem 

 
Uit bovenstaande tabel komt een eenduidige conclusie: Facet biedt een geschikte basis om het 
geformuleerde eisen- en wensenpakket mee te realiseren. 
 

                                                
4 Hier en elders: zoals aangegeven door de in Bijlage 3 genoemde vertegenwoordigers van de betrokken examenleveranciers. 
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3 Conclusies en vervolgstappen 
 

3.1 Samenvatting en conclusies 
 
1. Ondanks zeer uiteenlopende startposities zijn de zeven betrokken examenleveranciers in staat 

gebleken tot een gezamenlijke afbakening en eisenpakket aan een gezamenlijke 
afspeelomgeving voor digitaal examineren in het MBO te komen. 

2. De belangrijkste elementen in de afbakening zijn 
a. De omgeving is bedoeld voor kwalificerend examineren; 
b. De omgeving is bedoeld voor gebruik in gereguleerde settings op een instelling; 
c. De omgeving bevat functionaliteit voor het distribueren, afspelen en beoordelen van 

digitale examens. Ondersteuning voor het construeren van items en examens en het 
analyseren van examenresultaten is buiten scope, dus zal door de examenleverancier 
op andere wijze moeten worden ingericht. 

3. De door Facet nu al geboden functionaliteit dekt het overgrote deel van de eisen en wensen 
af. De inspanning om Facet geschikt te maken voor bedoeld gebruik in het MBO is bescheiden. 

 

3.2 Vervolgstappen 
 
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de betrokken examenleveranciers een gemeenschappelijk 
beeld hebben over de eigenschappen van een gezamenlijke digitale examenomgeving en dat 
duidelijk is dat Facet inhoudelijk een goede basis biedt om dit platform op te realiseren.  
 
In de volgende stap zal moeten worden onderzocht in hoeverre deze hoopgevende inhoudelijke 
stap kan worden gevolgd door een organisatorische en zakelijke stap. Wij adviseren daarom een 
nadere verkenning uit te voeren waarin wordt onderzocht onder welke condities Facet 
daadwerkelijk tot realisatie van een aangepaste (of aparte) versie, geschikt voor brede inzet in 
kennisexamens in het MBO, zal komen. Wij adviseren deze verkenning zijn tijd te gunnen en op 
dit moment geen stappen te zetten op weg naar een eigen aanbesteding. 
 
Het CvTE, dat de ontwikkeling van Facet stuurt, heeft aangegeven welwillend te staan tegenover 
het initiatief uit het MBO. Het CvTE heeft voor Facet echter een volle agenda waarvan de inhoud 
en prioriteiten in de eerste plaats vanuit het Ministerie van OC&W worden bepaald. De MBO-sector 
zal daar voor draagvlak en prioriteit moeten zorgen. Nut en noodzaak van een gezamenlijke 
digitale examenomgeving dienen in een heldere case te worden beschreven waarmee het gesprek 
kan worden aangegaan over financiering, tijdslijn, eigenaarschap, organisatie en juridische 
aspecten. Merk hierbij op dat wij hierboven aangaven te verwachten dat de kosten voor 
aanpassing van Facet bescheiden blijven. De exploitatiekosten zijn dat echter niet. De MBO-raad 
lijkt de aangewezen instantie om deze actie te trekken. 
 
Het zal duidelijk zijn dat besluitvorming, realisatie en implementatie van de gezamenlijke 
omgeving niet in 2015 en naar alle waarschijnlijkheid ook niet in 2016 zal zijn voltooid. Wij 
adviseren de examenleveranciers wel het toekomstbeeld van een gezamenlijke omgeving als 
perspectief voor de middellange termijn vast te stellen en eigen ontwikkelingen daar op af te 
stemmen. Het initiatief kan aan kracht winnen als de bestaande initiatiefnemers hun 
samenwerking zichtbaar versterken en, via de MBO-raad, ook zichtbare support bij de instellingen 
krijgen. Daarnaast zou het goed zijn als ook andere leveranciers zich aan de groep verbinden. 
 
Aanpassingen en vernieuwingen van eigen systemen van examenleveranciers dienen waar 
mogelijk zo te worden uitgevoerd dat zij te zijner tijd zo eenvoudig mogelijk kunnen aansluiten op 
de gezamenlijke omgeving. Opstellen van een referentiearchitectuur kan daarbij behulpzaam zijn. 
Samenwerken bij de opzet en invoering van auteurs- en analyseomgevingen ook. Hiertoe zou een 
verdere uitwerking van de interfaces die tussen deze omgevingen en de afspeelomgeving bestaan 
deel moeten uitmaken. Merk op dat de meeste commercieel beschikbare examen-systemen 
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geïntegreerde auteurs-, afspeel-, als analyseomgevingen bevatten. Open, modulaire omgevingen 
met wijzigbare koppelvlakken verdienen dus de voorkeur. 
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Bijlage 1. Requirements 
De in dit traject opgestelde requirements staan opgenomen in een apart bijlage: ‘Requirements 
Digitaal Examineren saMBO v0.9’. De eigenlijke requirements bevinden daarbij zich in de 
kolommen A t/m D (Nummer Requirement, Beschrijving, Eis/Wens, toelichting). 
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Bijlage 2. Toetsing Facet 
De in dit traject opgestelde requirements staan opgenomen in een apart bijlage: ‘Requirements 
Digitaal Examineren saMBO v0.9’. De toetsing tegen Facet bevindt daarbij zich in de kolommen A, 
B en E t/m G Nummer Requirement, Beschrijving , Ja/Nee, toelichting, indicatie inspanning om 
Facet aan te passen). 
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Bijlage 3. Deelnemers 
De volgende personen zijn geïnterviewd en/of hebben deelgenomen aan (1 of meerdere) 
workshops. 
 

Naam Organisatie (van of namens) 

K
ick-O

ff 

In
terview

 

W
o

rksh
o

p
 

Bert van Daalen saMBO ICT X X X 
Nelleke Lafeber MBO Raad X   
Nynke de Boer CvTE  X  
Hans Winsemius Consortium Beroepsonderwijs  X X 
Michel Wouters Consortium Beroepsonderwijs X X  
Irma Rabelink Consortium Beroepsonderwijs  X  
Scilla van Cuijlenborg De Groene Norm  X  
Wim Grooters De Groene Norm  X  
Jacob Molenaar De Groene Norm  X  
Jane Groenendijk Prove2Move  X X 
Brunel Kuilder Prove2Move  X  
Carla Alfrink Stichting Examenservice MEI  X X 
Joke Steenbruggen Stichting Examenservice MEI  X X 
Jessica Spithoven STEM X  X 
Arian Janse STEM  X X 
Marc Zwamborn STeAG X X X 
Ton Remeeus Stichting Praktijkleren X   
Robbert van den Hoogen Stichting Praktijkleren   X 
Robert Otten Stichting Praktijkleren X X X 
     
 
 


