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Docent + Cito-toetsdeskundige

De docent maakt samen met de toetsdeskundige 
van Cito een voorstel voor de Vaststellings- 
commissie van CvTE. Hierin wordt uitgelegd 
waarom de tekst of het programma geschikt is 
om te gebruiken voor een examen.

Cito-toetsdeskundige + vaststellingscommissie CvTE

De Cito-toetsdeskundige legt de tekst met motivatie 
voor aan de Vaststellingscommissie van CvTE.
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Docent

Als de Vaststellingscommissie 
akkoord is, bedenkt de docent 
vragen bij de tekst of het 
programma.

Constructiegroep + Cito-toetsdeskundige

De vragen worden besproken door de 
constructiegroep, die bestaat uit een 
aantal docenten onder leiding van de 
Cito-toetsdeskundige.

Docent

Een docent zoekt thuis voor 
Stichting Cito teksten en 
programma’s om vragen bij 
te stellen.

Hoe mbo-examenvragen tot stand komen
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Cito-toetsdeskundigen

De vragen worden gescreend 
door collega-toetsdeskundigen.

Cito-toetsdeskundige + Vaststellingscommissie

De Cito-toetsdeskundige bespreekt teksten en 
programma’s met vragen met de Vaststellingscommissie 
van CvTE. Vragen die akkoord zijn, worden vastgesteld. 
Vragen die nog verbeterd kunnen worden, gaan terug 
naar de constructiegroep.

Cito-toetsdeskundige + constructiegroep

De Cito-toetsdeskundige bespreekt de 
feedback van de Vaststellingscommissie van 
CvTE met de leden van de constructiegroep.
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Constructiegroep + Cito-toetsdeskundige

De leden van de constructiegroep passen 
de vragen indien nodig aan en de vragen 
worden opnieuw voorgelegd aan de 
Vaststellingscommissie van CvTE.

Toetsondersteunend medewerker

De toetsondersteunend medewerker 
zorgt dat de teksten en programma’s 
met vragen worden ingevoerd in de 
vragenbank, zodat het examen straks 
digitaal kan worden afgenomen.

Cito-toetsdeskundige

De toetsdeskundige stelt uit de vragenbank 
examens samen, die bestaan uit een set teksten 
en programma’s met bijbehorende vragen. 
Voor elke examenafname wordt een groot 
aantal afnamevarianten gemaakt.

Vaststellingscommissie

De Vaststellingscommissie van CvTE 
stelt de afnamevarianten vast; daarmee 
is het examen inhoudelijk klaar.

Procescoördinatie + DUO

De procescoördinator controleert 
alle afnamevarianten en levert 
de packages met varianten uit 
aan DUO.

DUO + scholen

DUO zorgt dat de scholen hun 
studenten kunnen inplannen voor 
een digitale examenafname.

DUO

Feedback Feedback


