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2023 
 

Handleiding fall-back kunstvakexamens in de 
vorm van PDF-document en bronnen 
 
Fall-back optie voor scholen met MAC en Linux bij afname van het kunstvakexamen in Facet 
waarbij Facet onverhoopt niet werkt. Het betreft de examens: 

− muziek havo en vwo  

− kunst (beeldende vorming - dans- muziek –algemeen) havo en vwo  

− dans, drama, muziek vmbo  
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Handleiding fall-back in de vorm van PDF-document en bronnen 
Deze vorm van fall-back wordt ingezet indien er een technische storing is bij een kunstvak 
examen tijdens de examenafname in Facet voor Mac en Linux1. Deze handleiding beschrijft 
hoe het PDF-document en de bronnen (afbeeldingen, geluidsfragmenten, filmfragmenten en 
teksten) op de computer klaargezet en gebruikt dienen te worden. 
 

Benodigde apparatuur/software 
De benodigde apparatuur bestaat uit (per leerling): computer, beeldscherm, muis en 
hoofdtelefoon. Voor het invoeren van het wachtwoord is een toetsenbord vereist. 
 
Voor een probleemloze afname moet het examen worden afgenomen vanaf de harde schijf 
van de computer. Het afnemen/afspelen van de examens met thin-clients wordt ontraden. 
Een overzicht van de meest actuele systeemeisen voor de digitale examens vindt u via deze 
link: systeemeisen. 
 
Het aantal computers dat nodig is, wordt bepaald door het aantal kandidaten dat het examen 
aflegt. Per tien kandidaten zijn tien computers nodig plus één gebruiksklare 
reservecomputer. Tevens dient gezorgd te worden voor voldoende reservehoofdtelefoons. 
 

Voorbereiding 
De bestanden voor deze vorm van fall-back worden in een beveiligd zip-bestand via de 
portal van Cito aangeboden. Eén werkdag vóór afname van het betreffende examen kunnen 
de examens worden klaargezet. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de examensecretaris 
/ schooldirectie. De school is verantwoordelijk voor de geheimhouding. Het feitelijk kopiëren 
van de examenbestanden naar de werkstations waarop de examens worden afgenomen kan 
uitgevoerd worden door de systeembeheerder.  
 
Voor een goede geheimhouding dienen minimaal de volgende maatregelen in acht genomen 
te worden:  
- het afsluiten van het lokaal waarin de computers staan, waarop de examens gekopieerd 
zijn;  
- er zorg voor dragen dat toegang tot de examenbestanden niet mogelijk is. 
 

NB! De zipbestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.  
Het wachtwoord op het zipbestand is gelijk aan het wachtwoord voor het examen in 
Autoplay. 
Dit wachtwoord wordt op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad 
bekendgemaakt. Per examen is het wachtwoord voor alle kandidaten gelijk. 

  

 
1 Indien er sprake is van een storing in Facet, dan vormt bij PC’s met Windows Autoplay de fall-back. 

https://www.cito.nl/-/media/files/voortgezet-onderwijs/centrale-examens/handleidingen-systeemeisen/cito_systeemeisen_cte.pdf?la=nl-nl&hash=8549B906A4EAACD53EDD74129FEE7D127E8D078E
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Internet en andere applicaties 
Zorg ervoor dat de kandidaten gedurende de afname van het examen geen toegang hebben 
tot het internet of andere bestanden en applicaties dan het examen.  

Afname 
Open het beschikbaar gestelde zip-bestand. Dit bestand staat klaar op de computer van de 
kandidaat (zie voorbereiding). Het zipbestand bevat de opgaven in een PDF-document, de 
verklanking en de bronnen (afbeeldingen, geluidsfragmenten, filmfragmenten en teksten).  
De school mag alle kandidaten toestaan van de verklanking gebruik te maken; voor 
kandidaten zonder leesbeperking biedt computerspraak geen (oneigenlijk) voordeel. 
 
Door invoer van het wachtwoord wordt de map geopend en uitgepakt. 
 
Een kandidaat kan vervolgens het PDF-document op het scherm openen en 'doorbladeren' 
tot de vraag waar hij gebleven was in Facet (bijvoorbeeld vraag 4, zie bijlage 
schermvoorbeeld). De kandidaat krijgt per vraag een bestandsmap aangeboden met daarin 
de op die vraag van toepassing zijnde bronnen. Deze map heeft als bestandsnaam het 
nummer van de vraag. 
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Instructie kandidaat 
 

Lees onderstaande instructie voor aan de kandidaat: 

− Je kunt het PDF-document met opgaven en de bestandsmappen met bronnen 
gelijktijdig naast elkaar op het scherm zetten.  

− Je kunt de vensterranden van het PDF-document en de bestandsmappen met de 
muis slepen tot de gewenste grootte, zodat ze goed naast elkaar passen. 

− Je leest de vragen in het PDF-document op het scherm. 

− Je kunt bij de vragen naar voor en naar achteren bladeren door te scrollen met de 
muis of door de pijltjestoetsen op het toetsenbord te gebruiken. 

− Je leest / bekijkt / beluistert per vraag de bronnen die in de bestandsmappen staan. 

− Je kunt de vraag laten voorlezen door in de bestandsmap op het bestand 
'verklanking' te klikken. 

− Per vraag is er een aparte bestandsmap. De naam van de bestandsmap is het 
vraagnummer. 

− Je kunt de bronnen lezen / bekijken / beluisteren met de op de computer aanwezige 
mediaspeler (bijvoorbeeld Quicktime of VLC).  

− Sluit na het beantwoorden van elke vraag de mediaspeler, vervolgens verschijnen de 
vragen en de bestandsmappen weer in beeld. 

− NB! Het is belangrijk om de mediaspeler telkens af te sluiten om vergissingen te 
voorkomen. 
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Bijlage 
 
Schermvoorbeeld 
 
 


