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Systeemeisen digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2022 
 

Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen examens en toetsen die 
onder verantwoordelijkheid vallen van het College voor Toetsen Examens (CvTE), 
waaronder de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. De digitale adaptieve 

Centrale Eindtoets wordt online afgenomen; hierbij worden de opgaven 
rechtstreeks ingelezen via het internet van een server van DUO, waar ook de 

antwoorden worden weggeschreven.  
 

In dit document vindt u de eisen aan de client ten behoeve van: 
1. het plannen van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. 
2. het afnemen van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. 

3. het monitoren van afnames van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. 
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1. De eisen aan de client ten behoeve van het plannen van de digitale 

adaptieve Centrale Eindtoets 
 
De portal Centrale Eindtoets is de omgeving voor het afnamebeheer. Deze 

omgeving is een webapplicatie, die te gebruiken is via iedere webbrowser die 
HTML5 ondersteunt 1 . Er zijn geen aanvullende plug-ins of toevoegingen in uw 

browser nodig om de applicatie te kunnen gebruiken, maar de mate waarin uw 
browser HTML5 ondersteunt is bepalend voor een goede werking. De browsers 
dienen TLS 1.2 en hoger te ondersteunen. Oudere standaarden zoals TLS 1.0 en 

TLS 1.1 worden niet ondersteund. De volgende browserversies worden in ieder 
geval ondersteund: 

 
Systeemeisen Windows Apple OSX Chromebook Linux 

OS versies -- -- -- -- 

Intern geheugen -- -- -- -- 

Minimale schermresolutie 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 

Laatst beschikbare versie van Chrome     

Laatst beschikbare versie van Firefox     

Internet Explorer  (1)     

Laatst beschikbare versie van Edge     

Safari 9 of hoger     

Firewall instelling (outbound) HTTPS / TCP 

443 

HTTPS / TCP 

443 

HTTPS / TCP 

443 

HTTPS / TCP 

443 

 
Toelichting 

 
1) Internet Explorer wordt niet ondersteund. Bij gebruik van Internet Explorer is 

de weergave en de werking niet gegarandeerd.  
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2. De eisen aan de client ten behoeve van het afnemen van de digitale 

adaptieve Centrale Eindtoets 
 
Voor het afnemen van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets door een leerling, 

is een applicatie beschikbaar: de Facet Browser. Deze applicatie draagt zorg voor 
een goede weergave van de toets en de noodzakelijke beveiliging van de 

afname. 
 
De Facet Browser is beschikbaar als bootable image (BCLD) en als Chromebook 

Afname App (CrosApp).  
 

 

Toelichting 
 

1)  De bootable image is gebaseerd op Fedora 34. De client hardware moet    
 ondersteund worden door Fedora. Er is geen ondersteuning voor 32 bits    
 processoren. Alle hardware moet 64 bits zijn. De gebruikte computers dienen   

 de meest recente BIOS te hebben om optimale compatibiliteit te waarborgen.  
 Raadpleeg de (website van de) fabrikant voor ondersteuning met betrekking  

 tot BIOS updates.  
2) De meest recente Stable Channel release van Chrome is vereist. Gebruik 

geen Bèta Channel of Dev Channel releases bij gebruik van de Chromebook 

Afname App. 
3) Het is in principe noodzakelijk om te booten vanaf USB, DVD of (i)PXE. Een 

alternatieve lokale installatie via bootloaders zoals gebruikelijk via Dual Boot, 
is een optie. 

4) WPA-PSK en WPA2-PSK (ook bekend als WPA(2) Personal) worden 

ondersteund. Er is initiële ondersteuning voor WPA(2)-EAP in de BCLD indien 
er gebruik wordt gemaakt van PEAP of TTLS authenticatie in combinatie met 

MSCHAPv2. Dit maakt EduRoam mogelijk indien de authenticatiemethodes 
niet afwijken. Certificaten worden nog niet toegepast.  
WPS wordt niet ondersteund. 

Het kiezen voor een draadloze omgeving is de verantwoordelijkheid van de 
examenlocatie. Wij adviseren scholen om in een draadloze omgeving de 

afnamesetting goed te testen in de systeemcheck en bij twijfel uit te wijken 

Systeemeisen BCLD Chromebook  

Processor (1)  X86-64 n.v.t. 

Minimale OS versie n.v.t. Stable Channel release (laatste versie) (2) 

Intern geheugen 4 GB 2 GB 

Minimale schermgrootte 10 inch 

Minimale schermresolutie   1024 x 768 

Alternatieve boot methode (3)  n.v.t. 

WLAN (4)  

Touchscreen (5)    

Audio Mogelijkheid voor headset 

Interface apparaat (6) Externe muis en toetsenbord Externe muis of touchpad en toetsenbord 

Virtualisatie (7)  n.v.t. 

Bring your own Device (BYOD)                      

Firewall instelling (outbound) HTTPS / TCP 443 

Beveiliging (8) n.v.t. MDM (Kiosk) is verplicht voor werking van de 

app. 
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naar een bekabelde omgeving. De performance van een draadloos netwerk is 

sterk afhankelijk van omgevingsfactoren. Het CvTE is niet verantwoordelijk 
voor de werking van het draadloze netwerk. 

5) Tablets worden niet ondersteund. Afname op andere systemen met een 

touchscreen, zoals Chromebooks, is wel mogelijk. Maar dan met een muis (of 
touchpad in geval van Chromebooks) en toetsenbord. Het touchscreen wordt 

namelijk tijdens de afname uitgeschakeld.  
6) Een onscreen toetsenbord wordt niet ondersteund. Een extern toetsenbord en 

muis of touchpad is verplicht. 

7) Om de correcte weergave van de toetsen te kunnen garanderen is geen 
enkele vorm van virtualisatie, zoals VDI en RDP, toegestaan. 

8) De apps voor Chromebook moet via Mobile Device Management (MDM) in de 
kiosk modus worden gezet, bijvoorbeeld via Google for Education. MDM wordt 
gebruikt om te voorkomen dat de leerlingen naar internet kunnen gaan 

tijdens een afname. Raadpleeg de (online) documentatie die beschikbaar is 
voor Google for Education of neem contact op met Google voor 

ondersteuning. 
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3. De eisen aan de client ten behoeve van het monitoren van afnames 

van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets 
 

De Facet-afnamemonitor voor de afnameleider, van waaruit de afnames worden 

bewaakt, is een webapplicatie. Deze is te gebruiken via iedere reguliere 
webbrowser die HTML5 ondersteunt 1, bij voorkeur Chrome of Firefox. Er zijn 

geen aanvullende plug-ins of toevoegingen in de browser benodigd om de 
applicatie te kunnen gebruiken. Wel is de mate waarin de browser HTML5 
ondersteund bepalend voor een goede werking. De browsers dienen TLS 1.2 en 

hoger te ondersteunen. Oudere standaarden zoals TLS 1.0 en TLS 1.1 worden 
niet ondersteund. Pop-up blokkering mag niet ingeschakeld zijn op deze 

client(s). 
 

Systeemeisen Windows Apple OSX Chromebook Linux 

OS versies -- -- -- -- 

Intern geheugen -- -- -- -- 

Minimale schermresolutie 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 

Laatst beschikbare versie van Chrome     

Laatst beschikbare versie van Firefox     

Internet Explorer (1)     

Laatst beschikbare versie van Edge       

Safari 9 of hoger     

Firewall instelling (outbound) HTTPS / TCP 

443 

HTTPS / TCP 

443 

HTTPS / TCP 

443 

HTTPS / TCP 

443 

 

Toelichting 
 

1) Internet Explorer wordt niet ondersteund. Bij gebruik van Internet 
Explorer is de weergave en de werking niet gegarandeerd.  

 


