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Op het Van Lodenstein College gebruiken we een aantal leermiddelen waarmee je je kunt 

voorbereiden op het centraal examen. Basis- en Kader-leerlingen doen examens achter de computer 

met een systeem dat Facet heet. Je kunt hier alvast mee oefenen door de stappen in deze introductie 

te volgen. 

1. Om Facet goed te kunnen gebruiken, moet je Chrome of Firefox op je computer hebben 

geïnstalleerd. Internet Explorer of Edge werken namelijk niet altijd goed. Voor sommige 

examens, zoals Engels, heb je ook een koptelefoon (of oortjes) nodig, omdat er luister- en 

kijkfragmenten zijn ingebouwd. 

2. Type vervolgens het volgende adres: oefenen.facet.onl (dus niet: .nl aan het eind). Je krijgt 

daarna de startpagina van Facet te zien. Om een examen te kunnen oefenen, kies je in het 

menu ‘VO-toetsen en –examens’ voor ‘Centrale examens’ (zie plaatje). 

 

3. Stel: je wilt een Engels examen oefenen. Type in het zoekveld dan ‘bb engels’. Daarna krijg je 

een lijstje met de examens die beschikbaar zijn voor de Basis-leerlingen. Ben je een Kader-

leerling, dan type je ‘kb engels’. 

 

4. Daarna selecteer je een bepaald examen door een ‘balletje’ aan te klikken en daarna onder 

de lijst op deze knop te klikken:  

5. Nu volgt eerst een controle van je naam (nu staat die er niet, maar in het echt wel). Klik op 

de knop ‘Volgende’ rechtsonder in beeld, waarna je het geluid kunt controleren. Als je het 

geluid goed hoort, klik je op ‘Geluid is goed’ en weer op ‘Volgende’ rechtsonder in beeld.  

 

oefenen.facet.onl
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6. Daarna verschijnt een overzicht van het examen waarmee je gaat werken. Door hierna weer 

op ‘Volgende’ te klikken begint het examen. 

7. Voor elk onderdeel (1-5 in dit voorbeeld) zie je een paar ‘i-tjes’. Daarin staat wat informatie 

of een introductie waarbij geen opgave is. Je kunt het beste de volgorde aanhouden, maar je 

kunt eventueel ook tussen de opgaven wisselen door op een bepaald nummer te klikken.  

 

8. Als je een vraag (per ongeluk) hebt overgeslagen, dan blijft het vakje van die vraag 

donkerpaars van kleur. In dit voorbeeld is dat bij vraag 5 gebeurd. 

 

9. Niet alle vragen hebben hetzelfde aantal punten. Als je tijd over hebt, is het daarom 

verstandig, om de antwoorden te controleren van de 

vragen die veel punten waard zijn. Klik daarvoor op de knop 

‘Overzicht’ rechtsonder. Daarna verschijnt onderstaand 

overzicht waarin je de punten per vraag kunt aflezen. Vraag 11 is bijvoorbeeld 2 punten 

waard. 

 

10. Controleer of je alle vragen hebt gemaakt. Klik op ‘Overzicht’. De vakjes voor de vragen die je 

nog niet hebt beantwoord zijn wit.  Klik op ‘Inleveren’ als je alle vragen hebt gemaakt, 

waarna je als controle dit scherm krijgt. Als je daarna nog een keer op ‘Inleveren’ klikt, dan 

krijg je tot slot jouw score te zien.  
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Soms geeft Facet een cijfer bij het oefenen, maar soms gewoon een ‘nul’. Noteer in dat geval je score 

en vraag je docent welk cijfer je ongeveer zou hebben gehad. 

 

 

Gebruik rekenmachine 

Bij sommige vakken mag je een rekenmachine gebruiken. Niet je eigen, maar een online 

rekenmachine die in Facet is ingebouwd. Dit kun je ook alvast oefenen. 

Ga daarvoor naar de startpagina van Facet en klik op de link ‘Facet hulpmiddelen – Rekenmachine’ 

waarna de rekenmachine verschijnt. In de oefenexamens van onder andere wiskunde en NASK1 zit 

deze rekenmachine ook ingebouwd. 

 

 

 

 

 

Veel succes! 

 

En heb je vragen: stel ze aan je docent! 


