
	  

	  

 
PROCEDURE CIJFERS INVOEREN WOLF RAPPORTAGE 2012 – 2013 
GEMAAKT OP: 24 APRIL 2013 
 
Brincode: 02ME01 
Wachtwoord: 9683AE 
 
Beste collega, 
 
Het programma WOLF (cito) is klaar voor gebruik.  
 
Er zijn twee manieren beschikbaar om WOLF te benaderen: 
 
Optie 1 voor Windows gebruikers op school 
 
- Ga naar de N:\ schijf op een thinclient of vaste windows computer.    
- Open daar de de map "remote programma's"  
- Dubbelklik op het icoon "Wolf" en log in met je Windows gebruikersnaam en wachtwoord. 
 
Optie 2 voor alle overige gebruikers met een eigen device (bijv. Apple of thuiswerkers) 
 
- Dubbelklik op het icoon "Inloggen op Wolf"  via het programma 2X 
 
Als je bent ingelogd heb je het WOLF programma op het scherm. Nu dien je de volgende 
handelingen uit te voeren: 
 

- Klik op schoolgegevens ophalen 
- Vul de brincode en het wachtwoord in (zie boven) 
- Klik op start ophalen 
- Kies de juiste studie (nu heb je nog een leeg scherm) 
- Klik op import WOI bestand 
- Ga naar computer 
- Nu zoek je weer de N schijf op (je zit nu op de WOLF server) 
- Klik op de map WOLF 
- Via je afkorting zie je alle groepen die jij lesgeeft, dubbelklik op je groep. 
- Klik op OK 
- Controleer je groep/ namen 
- Klik op sluiten 
- NA HET EXAMEN: zoek je groep op en klik op ‘sleutels ophalen’. 
- De rest spreekt voor zichzelf en anders zoek je Maria maar even op. 

 
 
De volgende algemene informatie komt van CITO (ook tref je een link aan voor de examinator als 
je zelf meer informatie wilt kunnen opzoeken) : 

Elk jaar verzamelt Cito afnamegegevens van de examens. Mede op basis van die gegevens bepaalt 
het CvE de definitieve normering. Voor het verstrekken van de gegevens maakt u gebruik van het 



	  

	  

computerprogramma WOLF. 
Voor u als examinator/docent heeft het werken met WOLF het voordeel dat de in WOLF 
ingevoerde gegevens ook een scoreoverzicht opleveren dat geschikt is om naar de tweede 
corrector door te sturen. Daarnaast scoort WOLF de meerkeuzevragen voor u en doet het 
rekenwerk. Het uitgangspunt is één keer invoeren voor zowel het eigen gebruik als voor het 
gebruik door Cito en CvE. 

 
Als u van al uw kandidaten gegevens inzendt (>= 6) dan kunt u met WOLF een groepsrapportage 
ophalen waarin onder andere het gemiddelde per examenonderdeel van uw kandidaten vergeleken 
wordt met het landelijk  gemiddelde[1]. 
Nadere instructie vindt u in de handleiding voor de examinator bereikbaar onder deze 
link: handleiding voor de examinator. 

Naast die instructie dient u ook te beschikken over de combinatie van brincode en wachtwoord die 
in de aanhef van deze procedure staan. 

Als er voor een examen specifieke instructies gelden, worden die in het programma WOLF 
meegedeeld. Ook het minimaal aantal kandidaten dat nodig is voor een representatief beeld wordt 
(naast het correctievoorschrift) ook in het programma vermeld. 

Bij de meeste examens GL/TL, havo en vwo wordt voorafgaand aan het scherm voor het inzenden 
van de gegevens een korte enquête aangeboden. De resultaten daarvan geven een eerste globaal 
beeld van hoe het examen door de examinatoren beoordeeld is. De resultaten van deze korte 
vragenlijst worden opgenomen in het jaarlijkse examenverslag van Cito. 
De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt. Deelname is niet verplicht maar wordt 
zeer op prijs gesteld. 
 
  
 
 


