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1 Handreiking minitoetsen in Facet binnen het cspe 

 

De minitoetsen binnen de cspe’s worden in Facet afgenomen. In dit document wordt een handreiking 

gedaan voor de inzet van Facet binnen het geheel van het cspe. 

1.1 Werkwijze Facet 

In Facet vallen de werkzaamheden voorafgaand en tijdens de afname van de minitoetsen in twee 

rollen uiteen; de afnameplanner en de afnameleider. Deze werken beiden in een ander deel van Facet. 

  

 Afnameplanner 

De afnameplanner werkt in de logistieke omgeving van Facet, https://portaal.facet.onl. 

De afnameplanner maakt afnameplanningen. Hierin wordt aangegeven welke leerling op welk 

moment welke toets gaat maken. Facet bepaalt zelf welke variant gekozen wordt. 

 

 Afnameleider 

De afnameleider werkt op de afnameomgeving (de afnamemonitor) van Facet. De afnameleider is 

degene die de afname vrijgeeft zodat de kandidaat de toets kan gaan maken.  

De link naar de afnamemonitor is bekend bij de systeembeheerder van de school. 

 

Doordat de taken in Facet gescheiden zijn, kunnen deze bij verschillende functionarissen worden 

belegd, maar dit is niet noodzakelijk. In de praktijk worden twee oplossingsrichtingen gekozen; de 

examinator krijgt beide rollen in Facet of de rollen worden verdeeld over de examensecretaris 

(afnameplanner) en de examinator (afnameleider). 

Beide opties worden hieronder nader toegelicht. 

1.1.1 Examinator is zowel afnameplanner als afnameleider 

 

- De examinator gebruikt Facet om kandidaten in te plannen, https://portaal.facet.onl.  

o Dit kan in kleine groepen, grote groepen, per individu.  

o Dit kan met 1 of meerdere varianten per groep.  

o Dit kan plaatsvinden op de dag van de afname.  

- De examinator logt in op de afname-omgeving (de afnamemonitor) om de afname te 

begeleiden: 

o Hij geeft de afname vrij. 

o Hij geeft de inlognaam en toegangscode aan de kandidaat. 

o Aan het eind van de afname wordt de score getoond op het scherm van de kandidaat, 

ook kan de score in de afnamemonitor worden opgevraagd. 

o Hij noteert de score op het beoordelingsschema. 

o Hij sluit de afname af. 

- De examinator kan in Facet ook de score van de kandidaat bekijken en eventueel afdrukken 

via het scorerapport bij de afnameplanning. 

1.1.2 Examensecretaris is afnameplanner, examinator is afnameleider 

 

- De examensecretaris gebruikt Facet om kandidaten in te plannen, https://portaal.facet.onl.  

o Dit kan in kleine groepen, grote groepen, per individu.  

o Dit kan met 1 of meerdere varianten per groep.  

o Dit kan plaatsvinden op de dag van de afname. 

- De examinator logt in op de afname-omgeving (de afnamemonitor) om de afname te 

begeleiden: 

o Hij geeft de afname vrij. 

o Hij geeft de toegangscode aan de kandidaten. 

o Aan het eind van de afname wordt de score getoond op het scherm van de kandidaat, 

ook kan de score in de afnamemonitor worden opgevraagd. 

o Hij noteert de score op het beoordelingsschema. 

o Hij sluit de afname af. 

- De examensecretaris kan In Facet ook de score van de kandidaat bekijken en eventueel 

afdrukken via het scorerapport bij de afnameplanning. 
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1.2 Aandachtspunten voor de afnameplanner 

 

 Aanbod Minitoetsen in Facet 

In Facet worden alle minitoetsen ‘los’ aangeboden. Dus als in een cspe drie minitoetsen worden 

aangeboden, ziet u drie aparte toetsen in Facet om in te plannen. In de naamgeving van de minitoets 

is aangegeven bij welke vraag in welk onderdeel van het cspe deze minitoets hoort. 

 

Bijvoorbeeld: 
 

Profielvak Zorg en welzijn KB versie rood 

Profielvak Z&W rood KB 2019 opdrB03 

Profielvak Z&W rood KB 2019 opdrD04 

 

Voor elk van deze minitoetsen moet een afzonderlijke afnameplanning gemaakt worden. 

 

 1 of meerdere varianten in één planning 

Tijdens het maken van een afnameplanning kunt u kiezen voor 1 of meerdere varianten in de 

planning. U kunt kiezen voor 1 variant als de kandidaten de toets tegelijkertijd maken en niet op 

elkaars scherm kunnen kijken. U kiest voor meerdere varianten als de kandidaten de minitoets niet 

tegelijkertijd maken. Op die manier wordt het lastiger om de vragen door te vertellen. 

 
 Online of offline plannen 

Facet biedt de mogelijkheid om zowel online als offline toetsen af te nemen. Vraag uw 

systeembeheerder op welke wijze Facet op uw school wordt gebruikt, zodat u bij de planning de juiste 

afnamewijze kunt kiezen. 

 

 Afname kan gedurende de gehele dag plaatsvinden 

Een afnameplanning die is vrijgegeven door de afnameleider, kan gedurende de hele dag worden 

afgenomen. De afnameplanner geeft wel een tijdstip mee, maar dit is niet van invloed op het moment 

waarop de afname kan plaatsvinden. Alleen de dag is van belang. 

 

 Groepsgewijs plannen 

Alle kandidaten die op dezelfde dag de toets gaan maken, kunnen in één afnameplanning worden 

geplaatst. Om de geheimhouding te waarborgen is het echter aan te raden om kleine groepjes tegelijk 

te plannen. 

 

 Afdrukken resultaten 

De afnameleider kan in de afnamemonitor het scorerapport van de kandidaat opvragen en afdrukken. 

De afnameplanner kan de resultaten van de toets afdrukken, nadat de afnameleider de afnamegroep 

heeft gesloten, via het scorerapport bij de afnameplanning.  
 

 Wat als een leerling de toets niet maakt 

Als de afnameplanning is opengezet en een leerling die is ingepland maakt de toets niet, dan kan voor 

deze leerling nogmaals een planning voor deze toets worden gemaakt. Dit kan echter pas nadat de 

afnameplanning is afgesloten door de afnameleider. 

 

 Het verplaatsen van leerlingen 

Hier zijn meerdere scenario’s denkbaar: 

1. Is het nieuwe tijdstip op dezelfde dag? Laat dan de betreffende afname openstaan totdat die 

kandidaat de toets heeft gemaakt. Sluit daarna pas af. 

2. Als de afnameplanning nog niet is vrijgegeven door de afnameleider, dan kan de kandidaat nog uit 

de groep worden verwijderd. Als de afnameplanning wel is vrijgegeven, is dit niet meer mogelijk. 

Wacht af totdat de planning is afgesloten, daarna kan de kandidaat opnieuw worden ingepland. 

 

 Inzage 

De afnameplanner verleent de kandidaat inzage in het gemaakte werk wanneer de kandidaat dit 

verzoekt. Zie hiervoor hoofdstuk 10 van de handleiding voor de afnameplanner. 
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1.3 Aandachtspunten voor de afnameleider 

 
 Wachtwoord controleren 

Voor afnameleiders is het handig om enkele dagen voor de afnames in de afnamemonitor te 

controleren hoelang het wachtwoord nog geldig is. Dit voorkomt verrassingen op de dag van de 

afname. Een wachtwoord is 365 dagen geldig, dus het kan gebeuren dat een wachtwoord verlopen is.  

Inloggen op de online afnamemonitor kan altijd. 

Inloggen op de offline afnamemonitor kan alleen als de afnameleider is ingepland voor een 

afnamegroep. Afnamegroepen zijn 84 uur van te voren zichtbaar.  

 

 Bekendmaken toegangscode 

De toegangscode is beschikbaar zodra de afnameleider de afnameplanning kan zien. 

 

 Vrijgeven afnameplanning 

Een afnameplanning kan vanaf 00.00 uur op de afnamedag worden vrijgegeven.  

 

 Afname kan gedurende de gehele dag plaatsvinden 

Een afnameplanning die is vrijgegeven door de afnameleider, kan gedurende de hele dag worden 

afgenomen.  

 

 Verklanking 

Als in Facet bij een kandidaat is aangegeven dat deze recht heeft op verklanking, dan is voor deze 

kandidaat tijdens de afname verklankingssoftware beschikbaar als hulpmiddel. Zorg er daarom voor 

dat het geluid op de kandidaat PC aan staat. 

 

 Afdrukken resultaten 

De afnameleider kan in de afnamemonitor het scorerapport van de kandidaat opvragen en afdrukken. 

Klik hiervoor op het blauwe linkje in de kolom ‘score’. Dit kan totdat de afname door de afnameleider 

is afgesloten. 

 

 
 

Daarna kan de afnameplanner de resultaten van de toets afdrukken via het scorerapport bij de 

afnameplanning. 

 

 Afnamegroep sluiten 

Het is belangrijk om direct nadat alle kandidaten de toets hebben gemaakt, en in ieder geval aan het 

eind van de dag, de afnamegroep te sluiten. Daarmee worden de gegevens van de afname opgeslagen 

op de servers van DUO en kan de afnameplanner de resultaten inzien. Als de afnameleider dit 

vergeet, wordt de afnamegroep automatisch om 8.00 uur de volgende dag afgesloten. 


