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1. Inleiding
Vanaf maandag 16 tot en met donderdag 26 april 2018 maken de leerlingen van groep 8 de
digitale adaptieve Centrale Eindtoets. De afnameleider begeleidt de toets met de
afnamemonitor. Het gebruik van de afnamemonitor wordt beschreven in deze handleiding
en uitgelegd in een filmpje. De rol van afnameleider moet door de beheerder van de Portal
Centrale Eindtoets worden toegekend.
De afnameleider verstrekt de toegangscodes van de toetsdelen aan de leerlingen, geeft de
afnamegroep vrij, monitort de voortgang van de afname, grijpt in bij bijzondere situaties en
vult waar nodig het automatisch aangemaakte proces-verbaal van de afnamegroep aan. De
afnameleider kan tijdens de afname gebruikmaken van het stappenplan ‘begeleiden afname
digitale adaptieve Centrale Eindtoets’. Dit stappenplan begeleidt u stap voor stap door de
afname.
Alle leerlingen maken ter voorbereiding op de digitale adaptieve Centrale Eindtoets de
voorbeeldtoets. Met de voorbeeldtoets kunt u uw systeem testen en oefenen met het
gebruik van de afnamemonitor waarmee u straks ook de afname van de digitale Centrale
Eindtoets begeleidt. De leerlingen leren de afname omgeving kennen en kunnen oefenen
met de verschillende vraagtypes en hulpmiddelen. De leerlingen kunnen tijdens de toetsen
gebruikmaken van de leerling instructiekaart voor de Centrale Eindtoets, deze is te
downloaden in de portal. De voorbeeldtoets kan vanaf 8 januari 2018 door de
afnameplanner ingepland worden.
U kunt deze handleiding ook gebruiken als u zich heeft aangemeld voor de afname van de
digitale proeftoets in februari 2018.
In hoofdstuk 2 leest u hoe u als afnameleider uw wachtwoord wijzigt. In hoofdstuk 3 wordt
het inloggen op de afnamemonitor beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe u een afname
begeleidt met behulp van de afnamemonitor. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 bijzondere
situaties tijdens een afname beschreven en hoe u daarmee om moet gaan. Hoofdstuk 6
beschrijft de wijzigingen die op het laatste moment gedaan kunnen worden.
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2. Wachtwoord wijzigen in de portal
Voordat u als afnameleider kunt inloggen op de afnamemonitor, moet u eerst inloggen in de
portal Centrale Eindtoets om uw wachtwoord te wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord.
De beheerder van de portal Centrale Eindtoets van uw school heeft voor u een account
aangemaakt in de portal. Vervolgens heeft u een e-mail ontvangen met daarin uw
inlognaam (gebruikersnaam) en uw wachtwoord. Deze gegevens heeft u nodig om in te
loggen in de portal. U moet het wachtwoord uit de e-mail wijzigen in een zelfgekozen
wachtwoord. U gebruikt de portal alleen voor het instellen van uw zelfgekozen wachtwoord
of als u uw wachtwoord vergeten bent voor een wachtwoord reset.
Als afnameleider gebruikt u tijdens de afname alleen de afnamemonitor, met het
zelfgekozen wachtwoord kunt u inloggen op de afnamemonitor. Het inloggen op de
afnamemonitor wordt beschreven in hoofdstuk 3.

2.1 Zelfgekozen wachtwoord instellen
U heeft een e-mail ontvangen met uw inloggegevens.

Afbeelding 2.1 Mail met inloggegevens.

U kopieert of noteert het wachtwoord dat u in de e-mail achter ‘Wachtwoord’ ziet staan. U
klikt op de bovenste blauwe link ‘portal Centrale Eindtoets’. In het scherm ‘Inloggen’, voert
u uw gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord in (zoals vermeld in de e-mail).
Vervolgens klikt u op ‘Inloggen’.
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Afbeelding 2.2, Inlogscherm portal

Vervolgens moet u het wachtwoord uit de e-mail wijzigen in een door u zelfgekozen
wachtwoord.
Het wachtwoord moet aan de volgende eisen voldoen:
het moet bestaan uit minimaal 8 tekens;
het moet minimaal 1 letter bevatten;
het moet minimaal 2 andere tekens dan een letter bevatten;
het mag geen spaties bevatten;
het mag niet meer dan 2 dezelfde tekens achter elkaar bevatten;
het mag niet gelijk zijn aan uw huidige en/of voorgaande 23 wachtwoorden.

Afbeelding 2.3, Inloggen portal wachtwoord wijzigen

Klik daarna op ‘Vernieuw wachtwoord’. U heeft nu uw wachtwoord gewijzigd en bent
ingelogd in de portal. U kunt uitloggen uit de portal en inloggen op de afnamemonitor. Het
inloggen op de afnamemonitor wordt beschreven in hoofdstuk 3.
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2.2 Wachtwoord vergeten
Bent u uw wachtwoord vergeten? Ga dan naar het inlogscherm van de portal via
https://www.facet.onl/po/login.

Afbeelding 2.4, Inlogscherm portal

Klik op de optie ‘Wachtwoord vergeten’.

Afbeelding 2.5, Inloggen portal wachtwoord vergeten

Voer hier uw gebruikersnaam in en klik op ‘Bevestig’.
U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord-reset-proces af te ronden.

Afbeelding 2.6, E-mail met link wachtwoord reset

Klik op de blauwe link in de e-mail. U kunt nu uw wachtwoord resetten.
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Afbeelding 2.7 Nieuw wachtwoord invoeren

Voer hier uw nieuwe wachtwoord twee maal in en klik op ‘bevestig’. U Krijgt de melding dat
uw wachtwoord is gewijzigd.
Ga vervolgens naar https://afname.facet.onl/facet-afnamemonitor/ om in te loggen op de
afnamemonitor.
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3. De afnamemonitor
Als afnameleider begeleidt u de afname van een toets met behulp van de afnamemonitor.
Hier kunt u de toegangscodes en inlognaam opvragen waarmee de leerlingen kunnen
inloggen op de toetsdelen, geeft u de afnamegroep vrij en monitort u de afname.
U heeft een inlognaam en wachtwoord nodig om in te kunnen loggen op de afnamemonitor
(hoofdstuk 2).

3.1 Inloggen
De afnamemonitor opent u via: https://afname.facet.onl/facet-afnamemonitor/
Het volgende inlogscherm wordt geopend:

Afbeelding 3.1, inloggen Afnamemonitor online

Voer hier uw inlognaam en uw zelfgekozen wachtwoord in.

3.2 De afnamegroepen
In het overzicht op de afnamemonitor ziet u de afnamegroep(en) die aan u zijn toegekend,
de afnamegroepen staan voor u klaar als de afnameplanner de leerlingen heeft
ingeschreven voor een toets.

Afbeelding 3.2, afnamemonitor, afnamegroepen
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In het overzicht van de afnamegroepen kunt u op alle onderwerpen uit de
titelbalk sorteren of zoeken.
U kunt oplopend of aflopend sorteren door op de pijltjes naast de kolomnaam
te klikken.
Zoeken doet u door in de kolomnaam de zoekterm in het witte veld in te
vullen. U kunt ook zoeken op een deel van de omschrijving, ook in het
midden van de omschrijving.
Als u in het overzicht afnamegroepen een filter of selectie heeft gemaakt
blijft deze selectie actief. Ook als u daarna een detailscherm opent en
terugkeert naar het eerste scherm.
In onderstaande tabel staan de functionaliteiten van het openingsscherm van de
afnamemonitor:
Veld

Verwerking
Vinkt u deze knop aan, dan worden ook de afgesloten
afnamegroepen getoond.
Sorteerknop in de kolom.
Zoekveld in de kolom.
Vinkt u deze knop aan, dan wordt de groep
geselecteerd.
Hiermee geeft u de opdracht om de details van de
geselecteerde afnamegroep te laten zien.
Door op uitloggen te klikken logt u uit op de
afnamemonitor.

Een beschrijving van de mogelijkheden, de werkwijze van de afnamemonitor en de
mogelijke afname statussen vindt u in het volgende hoofdstuk.
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4. De afname
De afname van een toets bestaat uit een aantal stappen die u via de afnamemonitor
doorloopt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

het selecteren van een afnamegroep;
het opvragen van de toegangscode en inlognaam voor de leerlingen;
het vrijgeven van de afname;
het starten van de afname (door de leerling);
het monitoren van de afname;
inleverpoging van de leerling;
het opmaken van het proces-verbaal;
afronden toets.

Deze stappen zijn in de volgende paragrafen beschreven.

4.1 Afnamegroep selecteren
Vink in het overzicht van de afnamemonitor het keuzevakje voor de juiste afnamegroep
aan. Klik op
.

Afbeelding 4.1, afnamemonitor, afnamegroep selecteren

De detailgegevens van de afnamegroep worden getoond. Zie afbeelding 4.2.
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Afbeelding 4.2, afnamemonitor, afnamegroep niet vrijgegeven

In dit scherm ziet u informatie over de af te nemen toets en de leerlingen. De status van de
afnamegroep wordt in de bovenste balk weergegeven. De van toepassing zijnde status is
geel gemarkeerd. In bovenstaande afbeelding is de afname (nog) niet vrijgegeven.
In onderstaande tabel staan de verschillende functionaliteiten van het overzichtsscherm:
Veld
Verwerking
Door te klikken op het (blauwe) cijfer achter de afname statussen of
gebeurtenissen opent u het leerlingen overzicht. Bovenaan de lijst
staan de leerlingen op wie die specifieke status van toepassing is.
Deze knop wordt pas actief na het vrijgeven van de afname van de
voorbeeldtoets en de proeftoets. Voor de adaptieve Centrale Eindtoets
is deze knop niet beschikbaar.
Met deze knop geeft u de afname vrij. Zie paragraaf 4.3.
Vanaf de eerste afname dag kan de afname vrijgegeven worden en zal
de knop actief zijn.
Met deze knop blokkeert u de afnamegroep. Deze knop is alleen
beschikbaar als de afnamegroep is vrijgegeven en nog geen enkele
kandidaat is ingelogd. Deze knop wordt in principe alleen gebruikt als
de afname (veel) te vroeg wordt vrijgegeven.
Met deze knop vraagt u de toegangscode op. Zie paragraaf 4.2.
Met deze knop krijgt u een overzicht van de leerlingen. Zie paragraaf
4.2.
Met deze knop opent u het proces-verbaal en kunt u informatie
toevoegen. De knop wordt pas actief na het vrijgeven van de afname.
Met deze knop gaat u terug naar de vorige pagina.
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4.2 Toegangscode en inlognaam opvragen
De toegangscode en inlognaam hebben de leerlingen nodig om in te loggen op de toets.
Deze gegevens zijn direct beschikbaar, ook als de afnamegroep nog niet is vrijgegeven. U
kunt ter voorbereiding op de afname de inloggegevens dus eerder opvragen.
Toegangscode
Klik op de knop
. Er wordt een pop-up scherm geopend met daarin de
toegangscode.
De Centrale Eindtoets bestaat uit 3 toetsdelen. De knop
laat de toegangscode zien
waarmee alle leerlingen in deze afnamegroep voor toets 1 kunnen inloggen. De knop
laat de toegangscode zien waarmee alle leerlingen in deze afnamegroep voor toets
2 kunnen inloggen. De knop
laat de toegangscode zien waarmee alle leerlingen in
deze afnamegroep voor toets 3 kunnen inloggen. De 3 toetsdelen moeten in de juiste
volgorde afgenomen worden.
De voorbeeldtoets bestaat uit 1 toetsdeel en heeft 1 toegangscode, de digitale proeftoets
bestaat uit 2 toetsdelen en heeft 2 toegangscodes.

Afbeelding 4.3, afnamemonitor, voorbeeld toegangscode(s) digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Als het pop-up scherm met de toegangscode is geopend zijn de overige schermen en
knoppen in de afnamemonitor niet te benaderen.
De toegangscode is vijf karakters lang en kan bestaan uit een combinatie
van cijfers en letters. De toegangscode is niet hoofdlettergevoelig.

De voorbeeldtoets bestaat uit 1 toetsdeel (1 toegangscode). De proeftoets
bestaat uit 2 toetsdelen (2 toegangscodes).
Inlognaam
Voor het verstrekken van de inlognaam van de leerling klikt u op de knop
U kunt het kandidaatoverzicht als PDF afdrukken, zolang de afname nog door u is
vrijgegeven.
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Afbeelding 4.4, afnamemonitor, kandidaatoverzicht

4.3 Afname vrijgeven
Voordat de leerlingen kunnen beginnen met de toets, moet u de afname eerst vrijgeven. In
het overzicht van de afnamemonitor selecteert u de juiste afnamegroep en klikt u op
. Zie afbeelding 4.1.
Klik op knop
om de afname vrij te geven. De status van de afnamegroep
bovenin het scherm is gewijzigd in ‘Vrijgegeven voor afname’. De knoppen
en
zijn nu ook actief. De knop
is voor de voorbeeldtoets en de
digitale proeftoets ook actief geworden. Voor de adaptieve Centrale Eindtoets is deze knop
niet beschikbaar.
Vanaf de eerste afname dag kan de afname vrijgegeven worden . De knop

is vanaf dat moment actief.
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Afbeelding 4.5, afnamemonitor, afnamegroep vrijgegeven

In de blokken ‘Afname status’ en ‘Gebeurtenis’ ziet u de actuele stand van zaken van deze
afnamegroep. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.5.
Als een leerling probeert in te loggen voordat de afname is vrijgegeven, krijgt hij de
volgende foutmelding boven in zijn inlogscherm te zien:

Afbeelding 4.6, inlogscherm leerling, afname niet vrijgegeven
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4.4 Afname starten
De afnamegroep is nu vrijgegeven, de leerlingen kunnen starten met toetsdeel 1.
De leerlingen maken op de afnamecomputer gebruik van de ‘afnamesoftware van Facet’. Dit
is een applicatie die voorafgaande aan de afname is geïnstalleerd op de computers die
worden gebruikt voor de afname. De software is door de beheerder van de portal Centrale
Eindtoets te downloaden in de portal.
De leerlingen loggen met hun inlognaam en de, door u verstrekte, toegangscode ‘Toets 1’ in
op het inlogscherm.

Afbeelding 4.7, facet afname, inlogscherm kandidaten

De inlognaam is hoofdletter gevoelig, de toegangscode niet.

Als een leerling zijn inlognaam niet weet kunt u deze via de afnamemonitor vinden in het
kandidaatoverzicht in de kolom ‘Inlognaam’. U klikt hiervoor op de knop
.
U bepaalt zelf welke leerling, wanneer, de drie toetsdelen maakt. De toetsdelen moeten in
de juiste volgorde afgenomen worden. Tussen het maken van de toetsdelen sluit u de
afnamegroep niet. Als u uit de afnamemonitor wilt, kunt u gewoon uitloggen. Dit heeft geen
invloed op de toets afname door de leerlingen, zij kunnen gewoon verder gaan.
Wilt u na een pauze of op een andere dag verder met de afname, log dan weer
in op de afnamemonitor en selecteer de afnamegroep. U hoeft de afnamegroep
niet nog een keer vrij te geven. Begint een leerling met toets 2, verstrek de
leerling dan de toegangscode voor toets 2 en zijn huidige inlognaam. De
leerling kan na het inloggen beginnen met toets 2.

4.5 Afname monitoren
In het detailscherm van de afnamegroep kunt u de voortgang van de afname volgen. Door
middel van de blauwe cijfers achter de verschillende statussen en gebeurtenissen kunt u de
voortgang van de leerling monitoren.
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Afbeelding 4.8, afnamemonitor, Afname status en gebeurtenis

Klik op de knop
voor meer detailinformatie per leerling. Omdat de toets uit
drie delen bestaan, ziet u elke leerling drie keer terug in het overzicht.

Afbeelding 4.9, afnamemonitor, leerlingenoverzicht
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In het leerlingenoverzicht ziet u de volgende informatie:
Veld
Afname-id
Achternaam
Voornaam
Inlognaam
Verklanking
BSN/OWN
Sessie

Afnamestatus
Gebeurtenis

Verwerking
Identificatienummer behorende bij de leerling en de afname. Dit
wordt door Facet gegenereerd.
De achternaam van de leerling.
De voornaam van de leerling.
De inlognaam die de leerling nodig heeft om in te kunnen loggen.
Hier wordt aangegeven of in de portal voor de leerling verklanking
is aangezet.
Hier wordt het ingevulde PGN getoond.
Aanduiding voor de variant van de toets die aan de leerling is
toegewezen. De variant wordt met willekeurige hoofdletters
aangeduid.
Statusaanduiding van de afname.
Onder gebeurtenis wordt het aantal leerlingen vermeld waarvan het
account is vergrendeld of waarbij gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden die uw aandacht vereisen.
Met deze knop kunt u de geselecteerde afname(s) (tijdelijk)
onderbreken zie hiervoor paragraaf 5.3 en 5.4.
Met deze knop herstart u één of meerdere afgebroken afname (s).
Met deze knop kunt u de gegevens op het scherm verversen.

Bij de kolomkoppen ‘Sessie’, ‘Afnamestatus’ en ‘Gebeurtenis’ filtert u met behulp van
leerlingen die voldoen aan die specifieke selectie.
Afnamestatus
Gedurende de afname verandert de afnamestatus van de leerlingen. De statussen die voor
kunnen komen zijn:
 Niet gestart;
 Ingelogd;
 Gestart;
 Afgebroken;
 Herstart;
 Gesloten.
Gestart
Klikt u op de blauwe link ‘Gestart’ onder afnamestatus, dan ziet u de voortgang van deze
leerling.
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Afbeelding 4.10, voortgang van de leerling

Gebeurtenis
In de kolom ‘gebeurtenis’ worden de statussen ‘Vergrendeld’, ‘Attentie’ en ‘Inlever poging’
getoond. Er is een directe actie vereist, zie hiervoor hoofdstuk 5



Vergrendeld; als een leerling meerdere keren foutief inlogt wordt zijn inlogaccount
vergrendeld.
Attentie; de leerlingen maken de afname in een afgeschermde omgeving, de
‘afnamesoftware van Facet’. Als een leerling een poging doet om een andere omgeving
dan de afnameomgeving te benaderen, wordt dit geregistreerd als ‘Attentie’.
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Inleverpoging; bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, de voorbeeldtoets en de
digitale proeftoets moet een leerling toestemming van de afnameleider krijgen voor het
inleveren van de toets.

4.6 Inleverpoging leerling
In de afnamemonitor staat achter ‘Inlever poging’ het aantal leerlingen die de toets willen
inleveren.

Afbeelding 4.11, afnamemonitor, inleverpoging leerling

Door op het blauwe cijfers achter ‘Inlever poging’ te klikken krijgt u een overzicht van de
leerlingen die de toets willen inleveren. Ook via het kandidaten overzicht kunt u de
leerlingen zien die de toets willen inleveren.
Het kan een halve minuut duren voordat u de inleverpoging van de leerling op
het scherm ziet staan en dat de inleverpoging nog een halve minuut op het
scherm blijft staan, nadat deze door u is afgehandeld.
U kunt het scherm handmatig verversen met de knop ‘verversen’ of met ‘F5’.
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Afbeelding 4.12, inleverpoging leerling kandidatenoverzicht

Adaptieve Centrale Eindtoets
Voor de adaptieve Centrale Eindtoets kunt u via de afnamemonitor zien hoeveel vragen de
leerling gemaakt heeft. U klikt hiervoor op de blauwe link ‘Gestart’.
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Afbeelding 4.13, voortgang van de leerling

U ziet in dit voorbeeld dat de leerling, kandidaat4026, 23% van de toets heeft gemaakt.
Via de optie ‘<Terug’ komt u weer in het kandidatenoverzicht.
Klik vervolgens op de rode link ‘Inlever poging’.

Afbeelding 4.14, beoordeling inleverpoging leerling
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Als na controle blijkt dat de leerling nog niet alle vragen heeft gemaakt en hij de toets nog
niet mag inleveren van u, dan klikt u op de optie ‘Nog niet inleveren’. De leerling kan weer
verder gaan met de toets.
Mag de leerling ondanks dat niet alle vragen zijn gemaakt de toets toch inleveren, zet dan
een vinkje in het vakje en klik op de optie ‘Inleveren’. U vinkt aan dat u begrijpt dat de
score van een leerling niet met voldoende zekerheid kan worden bepaald als de afname nu
toch wordt ingeleverd.
Als alle vragen door de leerling zijn gemaakt om een score te berekenen dan wordt dat
vermeld in de tekst van afbeelding 4.14.
Heeft de leerling alle vragen van de toets gemaakt en hij mag de toets van u inleveren dan
klikt u direct op de optie ‘Inleveren’.
Het voorval wordt automatisch in het proces-verbaal opgenomen. Indien gewenst kunt u
zelf een toelichting toevoegen (zie paragraaf 4.7).
De schermen worden automatisch ververst zodra er een wijziging plaats vindt.
De wijzigingen in de afname status of gebeurtenissen zijn direct inzichtelijk.
Het kan een halve minuut duren voordat u de inleverpoging van de leerling op
het scherm ziet staan en dat de inleverpoging nog een halve minuut op het
scherm blijft staan, nadat deze door u is afgehandeld.
U kunt het scherm handmatig verversen met de knop ‘verversen’ of met ‘F5’.
Als alle leerlingen de drie toetsdelen hebben afgerond en ingeleverd (na uw goedkeuring) is
de afnamestatus van alle toetsdelen gewijzigd in ‘Gesloten’.
Voorbeeldtoets en proeftoets
Voor de voorbeeldtoets en de proeftoets kunt u niet via een link in de afnamemonitor
controleren of de leerlingen alle vragen hebben gemaakt. Dit moet u bij de leerling zelf
doen. Als de leerling alle vragen van een toetsdeel heeft gemaakt dan kunt u toestemming
geven om de toets in te leveren. De afnamestatus van de ingeleverde toetsdelen (na uw
goedkeuring) is gewijzigd in ‘Gesloten’.

Afbeelding 4.15, afnamemonitor, afnamestatus gesloten
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4.7 Proces-verbaal opmaken
Van elke afnamegroep wordt een proces-verbaal opgemaakt. U kunt dit document
gebruiken als ‘logboek’ voor uw eigen administratie. Het proces-verbaal wordt automatisch
gevuld met de leerlinggegevens en de gebeurtenissen die zijn voorgekomen tijdens de
afname. U kunt relevante informatie aan het proces-verbaal toevoegen.
Klik op de knop
voor het toevoegen van informatie en het downloaden van het
proces-verbaal. Het volgende scherm wordt geopend.

Afbeelding 4.16, afnamemonitor, proces-verbaal opmerkingenveld

In het opmerkingenveld vult u de informatie over de afname in en klikt u op
gegevens worden opgeslagen en toegevoegd aan het proces-verbaal.

. De

De gebeurtenissen ‘Vergrendeld’, ‘Attentie’ en ‘Inleverpoging’ worden
automatisch opgenomen in het proces-verbaal. Handelingen zoals het
afbreken of herstarten van de afname van een leerling kunt u zelf
toevoegen.
Klik op

als u geen informatie wilt toevoegen.

Klik op
om het proces-verbaal te downloaden.
Het proces-verbaal wordt als een pdf-bestand weergegeven. Zie afbeelding 4.15.
U kunt het proces-verbaal vervolgens opslaan, printen en ondertekenen.

Handleiding afnamemonitor

23

Afbeelding 4.17, afnamemonitor, proces-verbaal

4.8 Afronden toets
Als alle leerlingen alle toetsdelen hebben gemaakt en ingeleverd dient de afname te worden
afgesloten. Voor de voorbeeldtoets en de proeftoets doet u dit door de afname af te sluiten
met de knop ‘Afsluiten afnamegroep’ (zie afbeelding 4.13). Tijdens de afname van de
Centrale Eindtoets is de knop ‘Afsluiten afnamegroep’ niet beschikbaar. De afname van de
Centrale Eindtoets sluit automatisch, het is niet nodig om deze afnamegroep handmatig af
te sluiten.
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Afsluiten voorbeeldtoets:
Alleen als alle leerlingen het toetsdeel hebben afgerond.
Afsluiten proeftoets:
Alleen als alle leerlingen de twee toetsdelen hebben afgerond.

Afbeelding 4.18, afnamemonitor, optie afsluiten afnamegroep

Afsluiten Centrale Eindtoets
U kunt uitloggen uit de afnamemonitor. De groep wordt aan het einde van de
afnameperiode automatisch gesloten.
Als een leerling een afname niet heeft ‘ingeleverd’ en de status ‘Ingelogd’, ‘Gestart’ of
‘Herstart’ heeft, moet u de afname voor de leerling afbreken. De antwoorden van Leerlingen
die de status ‘afgebroken’ hebben worden opgeslagen.
Hoe en waarom u dit doet is beschreven in paragraaf 5.3.
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5 Bijzondere situaties tijdens een afname
Tijdens de afname kan er een situatie ontstaan waarbij een ingreep van de afnameleider
nodig is. Er kan sprake zijn van technische- of inlogproblemen, maar ook van vermoedens
van fraude waardoor het wenselijk is in te grijpen.
In de afnamemonitor heeft u een overzicht van de afname status van de leerlingen en de
gebeurtenissen die tijdens de afname plaats vinden.

5.1 Vergrendeld
Uit veiligheidsoverwegingen kan per inlognaam maximaal 5 keer een poging tot inloggen
worden gedaan. Bij de zesde foutieve poging wordt het account van de leerling vergrendeld.
Achter ‘Vergrendeld’ staat het aantal leerlingen waarvan het account is vergrendeld. De
leerling kan de afname niet meer starten.

Afbeelding 5.1, afnamemonitor, account vergrendeld

Door op het blauwe cijfer achter ‘Vergrendeld’ te klikken komt u in het kandidaatoverzicht.
Hier ziet u de leerling(en) waarvan het account is vergrendeld.
Als de leerling meer dan 5 keer foutief heeft ingelogd, wordt het account vergrendeld en
wordt dit getoond op zijn inlogscherm.
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Afbeelding 5.2, melding te veel foutief inlogpogingen

Om het mogelijk te maken dat de leerling toch kan starten met de afname kunt u het
account van de leerling ontgrendelen. Voordat u het account van de leerling ontgrendeld
moet u, ter voorkoming van fraude, controleren wat de reden is van de foutieve
inlogpogingen. Het voorval wordt automatisch in het proces-verbaal opgenomen. Indien
gewenst kunt u zelf een toelichting toevoegen (zie paragraaf 4.6).
Het account wordt ontgrendeld door de gebeurtenis ‘vergrendeld’ te verwijderen. Dit doet u
door in de afnamemonitor op het ‘blauwe cijfer’ achter vergrendeld te klikken. U selecteert
de juiste leerling en klikt op de rode link ‘Vergrendeld’.

Afbeelding 5.3, account leerling vergrendeld

Uw bevestiging om de gebeurtenis te verwijderen wordt gevraagd.

Afbeelding 5.4, gebeurtenis verwijderen

Als u de gebeurtenis niet wilt verwijderen klikt u op ‘Nee’. Als u de gebeurtenis wilt
verwijderen zodat de leerling opnieuw kan proberen in te loggen, klikt u op ‘Ja’. De
vergrendeling wordt verwijderd en de leerling kan opnieuw proberen in te loggen. De teller
achter ‘Vergrendeld’ wordt teruggezet.
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De schermen worden automatisch ververst zodra er een wijziging plaats vindt.
De wijzigingen in de afname status of gebeurtenissen zijn direct inzichtelijk.

5.2 Attentie
De leerlingen starten de afname door in te loggen via de ‘afnamesoftware van Facet ’.
Probeert een leerling uit de ‘afnamesoftware van Facet’ te breken, dan wordt u daar op
geattendeerd in de afnamemonitor. De melding ‘Attentie’ wordt getoond.
Het is uw taak de betreffende leerling aan te spreken om te beoordelen wat er aan de hand
is. Afhankelijk van de uitkomst kunt u beslissen de afname van de leerling (na
waarschuwing) af te breken of het signaal ‘Attentie’ te verwijderen.
Het voorval wordt automatisch in het proces-verbaal opgenomen. Indien gewenst kunt u
zelf een toelichting toevoegen aan het proces-verbaal (zie paragraaf 4.6).
U verwijdert het signaal ‘Attentie’ in de afnamemonitor door op het ‘blauwe cijfer’ achter
‘Attentie’ te klikken. U komt u in het kandidaatoverzicht. Hier ziet u de leerling(en) waarbij
een niet toegestane actie is geregistreerd. U selecteert de juiste leerling en klikt op de rode
link ‘Attentie’.

Afbeelding 5.5, account leerling attentie

Uw bevestiging om de gebeurtenis te verwijderen wordt gevraagd.

Afbeelding 5.6, gebeurtenis verwijderen
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Als u de attentie niet wilt verwijderen klikt u op ‘Nee’. Als u de attentie wilt verwijderen
zodat de leerling de afname kan vervolgen, klikt u op ‘Ja’. De teller achter ‘Attentie’ wordt
teruggezet.
Het is belangrijk dat u de gebeurtenis ‘Attentie’ verwijdert nadat u de oorzaak
heeft onderzocht. Door de melding te verwijderen ziet u of dezelfde leerling
nog een keer een niet toegestane actie onderneemt.

De schermen worden automatisch ververst zodra er een wijziging plaats vindt.
De wijzigingen in de afname status of gebeurtenissen zijn direct inzichtelijk.

5.3 Afname afbreken
Indien nodig kunt u een individuele afname afbreken. Hiermee onderbreekt u tijdelijk een
afname van een leerling. Vragen die al beantwoord zijn blijven bewaard. Redenen om een
afname af te breken kunnen zijn:
 een pauze;
 verplaatsing van de leerling naar een andere computer;
 een verstoring;
 technische problemen;
 vermoeden van fraude.
Uitsluitend gestarte afnames (status ‘Gestart’) kunnen worden afgebroken.
De leerling mag op dat moment geen inleverpoging doen. De kolom
‘Gebeurtenis’ moet achter deze leerling leeg zijn.
Om de afname van een leerling af te breken selecteert u in het ‘Kandidaatoverzicht’ de
juiste leerling en klikt op
. U kunt meerdere afnames tegelijkertijd selecteren. De
status wordt gewijzigd in ‘Afgebroken’ (zie afbeelding 5.8 en 5.9).

Afbeelding 5.7, kandidaat selecteren
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Afbeelding 5.8, geselecteerde kandidaat afgebroken

Zodra de leerling nu een handeling in de afname wil doen wordt hij automatisch uitgelogd.
Inloggen is voor de leerling niet mogelijk zolang de status ‘Afgebroken’ is.

Afbeelding 5.9, Afname status 1 leerling afgebroken

Wanneer de leerling de afname kan of mag hervatten kunt u de afname herstarten. Zie
paragraaf 5.4.
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De leerling kan pas weer inloggen als de afnameleider de afname herstart.

5.4 Afname herstarten
Als de leerling de afname kan hervatten moet u de afname voor de leerling herstarten. U
doet dit door de juiste afname te selecteren in het ‘Kandidaatoverzicht’ en klikt
op

Afbeelding 5.10, afname herstart

De status van de afname wordt gewijzigd in ‘Herstart’.
De leerling kan met dezelfde inlognaam en eerder verstrekte toegangscode de afname
voortzetten. De afname wordt hervat bij de opgave waar de leerling was gestopt.

Uitsluitend afnames met status ‘Afgebroken’ kunnen worden herstart.
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6 Wijzigen op het laatste moment
Het is mogelijk dat de afnameplanner na 10 april 2018 nog wijzigingen moet aanbrengen in
een afnamegroep die nog niet door u is vrijgegeven. Dit kunnen o.a. wijzigingen zijn die te
maken hebben met het toevoegen van leerlingen of het wijzigen van de toetsvorm van
papier naar digitaal. Tevens kunnen zich calamiteiten voordoen die van invloed zijn op de
afname, waarbij een actie van u gewenst is, zoals het blokkeren van een afname.

6.1 Wijzigen van de afnamegroep
Na 10 april 2018 en voor het vrijgeven van de afnamegroep door u, kan de afnameplanner
nog gegevens wijzigen:




Toetsvorm: wijzigen van papier naar digitaal. De afnameplanner doorloopt de
schermen en vult de gewenste gegevens voor de leerling(en) in.
Schooladvies
Ontheffing.

De gegevens die de afnameplanner niet meer kan wijzigen worden uitgegrijsd.
Wordt er na 10 april 2018 nog een leerling toegevoegd, dan wordt er voor deze leerling
apart een afnamegroep gemaakt. U ziet dan 2 afnamegroepen in de afnamemonitor.
Voor wijzigingen die de afnameplanner wil aanbrengen na 10 april 2018,
neemt u even contact op met de helpdesk Centrale Eindtoets. Zij kunnen
precies voor u bekijken welke wijzigingen op dat moment nog mogelijk zijn
en of de leerling in een nieuwe afnamegroep komt of nog in de bestaande
wordt gezet.
De gewijzigde gegevens moeten gesynchroniseerd worden voordat de
wijzigingen voor u zichtbaar zijn. Deze synchronisatie kan 15 – 30 minuten
in beslag nemen.

6.2 Blokkeren van een vrijgegeven afnamegroep
Er kunnen verschillende redenen zijn om een vrijgegeven afnamegroep opnieuw te
blokkeren.
Een afnamegroep kan alleen geblokkeerd worden als alle leerlingen de
status ‘Niet gestart’ hebben. Zodra een leerling is ingelogd, is blokkeren niet
meer mogelijk.
Om een afname te blokkeren selecteert u de juiste afnamegroep in het afnameoverzicht en
klikt u op ‘Toon Groep’. Hier klikt u op de knop
.
De afnamegroep wordt geblokkeerd.
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Een afnamegroep die is vrijgegeven, maar waarbij binnen 4 uur geen afname
wordt gestart door een leerling, wordt automatisch geblokkeerd. Dit is een
beveiligingsmaatregel om een afname niet te lang open te laten staan. U kunt
de afnamegroep daarna wel weer vrijgeven.
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