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Gebruik invulveld ‘WOLF-groep’ 
 
 
 
Het invulveld ‘WOLF-groep’ kom je tegen tijdens het inplannen van de centrale examens: 
 

 
Dit is een vrij invulveld voor het invullen van kenmerken van de afnamegroep. Het biedt een aantal 
mogelijkheden: 
 
Doorgeven klasindeling 
Op dit moment worden alle leerlingen die een docent corrigeert in één groep samengenomen. De docent krijgt 
dan één groepsrapportage over al zijn leerlingen. Als de docent graag de rapportage opgesplitst wil hebben, 
bijvoorbeeld per klas, dan kan dat. 
Je vult dan de naam van de klas in het invulveld ‘WOLF-groep’ in. Dit zal ertoe leiden dat dit als leidende 
indeling wordt gebruikt. Als er niets is ingevuld in het veld ‘WOLF-groep’, dan zullen de leerlingen per corrector 
worden gegroepeerd en gerapporteerd. 
 
Doorgeven docent Engels 
Op dit moment ontvangt de examensecretaris de groepsrapportages Engels. Het is mogelijk om de naam en 
het e-mailadres van de docent Engels door te geven. Je moet daarbij de naam en het e-mailadres scheiden 
met een ; (punt-komma). Bijvoorbeeld: H. de Vries;h.devries@onderwijscollege.nl 
Dit zal ertoe leiden dat op het rapport de naam ‘H. de Vries’ verschijnt en dat dit rapport zal worden verstuurd 
naar het genoemde e-mailadres. 
 
Doorgeven verschillende klassen bij Engels 
Mochten er op jouw school meerdere klassen zijn die de docent Engels in gescheiden rapportages wil 
ontvangen, dan kan dat als volgt (in dit voorbeeld wil docent H. de Vries een aparte rapportage voor zijn twee 
klassen b4a en b4b). 
Je maakt twee afnamegroepen. Een met b4a en een met b4b. Bij de eerste afnamegroep vul je in het WOLF-
groep invulveld in:  
H. de Vries;h.devries@onderwijscollege.nl;b4a   
De toevoeging ‘b4a’ zorgt ervoor dat de docent deze groep in een aparte rapportage krijgt toegezonden. Voor 
de andere afnamegroep doe je hetzelfde, maar dan met de toevoeging ‘b4b’ 
 
Mocht je nog vragen hebben over het gebruik van het invulveld ‘WOLF-groep’ dan kunt die sturen aan: ce-
bedrijfsbureau@cito.nl . 

mailto:ce-bedrijfsbureau@cito.nl
mailto:ce-bedrijfsbureau@cito.nl

