Scores uitwisselen met het leerling-administratiesysteem
Voorheen kon je al in Wolf de scores van je examenkandidaten invoeren en de 2e correctie afhandelen.
De logische vraag die Cito daarop vaak van scholen kreeg was: kunnen de scores ook worden
uitgewisseld met het leerling-administratiesysteem (LAS)?
Het antwoord daarop is: ja. In 2019 bieden we deze mogelijkheid voor het eerst aan. Je kunt als
Wolfaccountbeheerder de in Wolf gefiatteerde scores exporteren als WOE-bestand. Dit bestand kun je
vervolgens importeren in jouw LAS. In ieder geval wordt deze mogelijkheid door Magister en Somtoday
ondersteund. Gebruik je een ander LAS, informeer dan bij jouw leverancier voor de mogelijkheden.
Het is van belang dat de scores die je exporteert ook daadwerkelijk de juiste scores zijn. Dat betekent
onder andere dat de 2e correctie moet zijn afgewerkt en een eventuele aanvulling op het CV moet zijn
verwerkt in de scores. Hieronder staat beschreven aan welke voorwaarden een groep moet voldoen om de
scores te kunnen exporteren.
Het op deze manier uitwisselen van de scores met het LAS is snel en verkleint de kans op fouten. Niettemin
is het belangrijk om te weten dat een eventuele typefout in Wolf (bijvoorbeeld 15 punten in plaats van 51)
ook wordt overgenomen in het LAS.
Speciale aandacht vragen wij voor:
• een aanvulling op het CV nadat de scores van een groep al zijn geïmporteerd in het LAS;

•

handmatig in Wolf opgevoerde kandidaten;

Het blijft de verantwoordelijkheid van de school om te controleren of in het LAS uiteindelijk de juiste scores
staan.

Voorwaarden voor de export
Een groep moet aan de volgende voorwaarden voldoen om te kunnen worden geëxporteerd:
1. Voor examens zonder externe 2e correctie: de examinator heeft de ingevoerde scores gefiatteerd
in Wolf.
2. Voor examens met externe 2e correctie: de 2e correctie is volledig in Wolf afgewerkt. Dit betekent
dat beide betrokken scholen Wolf gebruiken bij de 2e correctie. Stem dit daarom van tevoren goed
af met de aan jou gekoppelde scholen.
3. De zogenaamde vroegste exportdatum1 voor dat examen is gepasseerd. Vanaf dat moment kunt
u de export in Wolf uitvoeren. De datum is gerelateerd aan de uiterste inzenddatum van het
examen. Voor de examens van 2019 zijn dit de volgende data:
Uiterste inzenddatum

Te exporteren vanaf

CSPE’s

22-05-2019

27-05-2019

CPE Beeldend VMBO

24-05-2019

29-05-2019

CSE’s tijdvak 1 (1e tranche)

24-05-2019

29-05-2019

CSE’s beroepsgericht GL

30-05-2019

31-05-2019

CSE’s tijdvak 1 (2e tranche)

31-05-2019

04-06-2019

CSE’s tijdvak 2

24-06-2019

24-06-2019

Voor het format van het WOlf-Exportbestand verwijzen we je naar: Format WOE-bestand

1

De vroegste exportdatum is gebaseerd op ervaringen uit het verleden en zodanig gekozen dat de kans dat
er na deze datum alsnog een aanvulling op het CV wordt uitgebracht, minimaal is.
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