Toelichting DNT 2022
Versie april 2022; wijzigingen t.o.v. versie maart 2022 zijn geel gearceerd
Bestandsformat: CSV
Scheidingsteken: | (pipeline)
kolom kop (omschrijving)

bijvoorbeeld

mogelijke waarden

A

sty_id (schooltype_identificatie)

3

1 t/m 3

B

opl_code (omschrijving schooltype)

vmbo

C

leerweg (leerweg binnen het vmbo))

GL/TL

D

ext_code (examentype)

CSE

VWO, HAVO, VMBO
BB, KB, GL, GL/TL of
‘leeg’
CSE, Bezem, PROJ, CPE,
CSPE(-r) en CBT(varianten)

F

meer cse’s of cspe’s met zelfde
vakcode
bezem

G

pilot

1 of 'leeg'

H

anderszins

1 of 'leeg'

I

Tijdvak

1

1, 2, 3 of 9

J

nex_id

19162

22101-22999 of 62001 t/m
62999

K

Omschrijving (naam van het examen of GL/TL Nederlands
(bij cbt's) toetsvariant)
CSE 2022 tijdvak 1

L

schaallengte

M

N-term

N

AfnameVakID

11

0010 t/m 9999

O

extra_vakcodes_tbv_Wolf

1001;1011

0010 t/m 9999

P

datum

12-05-2022

Q

begintijd

13:30

R

eindtijd

16:30

S

cspe blauw

1 of ‘leeg’

T

cspe rood

1 of ‘leeg’

E

1 of 'leeg'
1 of 'leeg'

68

10 t/m 200
0,0 t/m 3,0 of ‘leeg’

AB

Schooltype-identificatie. Deze wordt in kolom B wordt omschreven.

C

Leerweg (alleen voor de vmbo-examens).

D

Examentype. Dit is geen geheel eenduidige systematiek. CSE staat voor centraal schriftelijk
examen en CSPE voor praktijkexamen. Alle CSPE regels zijn verwijderd. CBT staat voor
digitaal examen. PROJ staat voor pilot of vernieuwingsexamen. Het kan echter zowel op een
cse als cspe betrekking hebben.

EF
GH

In deze kolommen staat de detaillering. Met name bij cse’s komt het nogal eens voor dat er
binnen één tijdvak meer examens met eenzelfde vakcode worden uitgeleverd.
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I

1 of 2 staat voor het tijdvak waaraan een examen met een vaste afnamedatum en -tijdstip is
toegewezen. Tijdvak 3 is toegevoegd. Een 9 staat hier voor een digitaal examen voor de
leerwegen BB en KB waarvoor alleen een afnameperiode is vastgesteld en dat in principe
zowel als eerste afname als herkansing voor een kandidaat kan zijn gebruikt. Let op: bij de
profielvak-cspe’s wordt hier een 1 gebruikt, hoewel die examens geen vaste afnamedatum en
-tijdstip hebben. Niet meer van toepassing.

J

nex_ID: staat voor normeringseenheid-identificatie. De eerste tijdvakken 2022 (inclusief
cspe’s) zitten tussen 22101 en 22399. De digitale examens zitten tussen 62001 en 62999. De
tweede tijdvak-examens zitten tussen 22401 en 22699. In de regel geldt code nex_ID 2e tv =
nex_ID 1e tijdvak + 300.
Bijvoorbeeld:
22101: VWO Nederlands 1e tijdvak 2022
22401: VWO Nederlands 2e tijdvak 2022

K

In deze kolom staan de examens omschreven. Voor de cbt-toetsvarianten wordt hier de
exacte naam weergegeven zoals die ook in de package aan de toetsvariant is meegegeven.
Voor Duits VWO Duits 2022 tijdvak 2 is een Examenblad mededeling verstuurd i.v.m.
aanpassing in het CV.

L

Schaallengte. De schaallengtes CSE tv1 en tv2 en die van de CBT’s zijn toegevoegd.

M

N-term. Deze wordt ingevuld op het moment van publicatie van de N-term van het examen.
Tot die tijd is dit veld is leeg.

NO

In kolom N staat de meest voor de hand liggende vakcode voor dit examen.
In kolom O staat een string met andere ook mogelijke vakcodes.

P

Afnamedatum van examens met een vast afnametijdstip (zoals de meeste cse’s).

QR

De officiële begin- en eindtijd van het examen.

ST

Identificatie voor versie rood en blauw van het profielvak-cspe. Het profielvak-cspe heeft twee
versies (rood en blauw) met dezelfde vakcode. Om de versies te kunnen onderscheiden, staat
in kolom S dan wel kolom T een 1. Niet meer van toepassing.
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