Activiteitenplanning
(Pre-)pilot centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en
rekenen mbo
2011-2012
Versie 3, 5-04-12
Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor
Examens (CvE).

Leeswijzer
Deze activiteitenplanning beschrijft de stappen die doorlopen worden voor de afname van de pre-pilot
2F en de pilot 3F voor de centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen mbo.
Dit zijn de activiteiten zoals die in september 2011 zijn voorzien.
Over eventuele tussentijdse wijzigingen worden de deelnemende scholen via het e-mailadres van de
contactpersoon* geïnformeerd.
Op http://coe.cito.nl staat altijd de meest actuele versie van de activiteitenplanning.
Deze activiteitenplanning informeert de contactpersonen. Het is aan de contactpersonen ∗ om te
bepalen wie binnen de betrokken onderwijsinstelling de aangewezen persoon is om de aangeduide
activiteiten uit te voeren.
Waar het technische ICT-activiteiten betreft, wordt de systeembeheerder aangemerkt als uitvoerder
van deze activiteiten.
Daarnaast wordt in de activiteitenplanning een toetsleider genoemd die verantwoordelijk is voor
bepaalde stappen in de logistiek. Deze activiteiten worden beschreven in de gebruikershandleiding
voor de toetsleider. Wie deze rol vervult, is te bepalen door de onderwijsinstelling. Het kan zijn dat de
contactpersoon deze rol inneemt, het kan zijn dat de onderwijsinstelling deze activiteiten toedeelt aan
een andere functionaris binnen de instelling.
In deze versie van de activiteitenplanning (versie 3) zijn vanaf punt 23 wijzigingen en aanvullingen ten
opzichte van de vorige versie aangebracht. Deze zijn met geel gemarkeerd.
De geconstateerde problemen in Examentester 2.9.8 konden helaas onvoldoende worden verholpen
met de patches. Daarom is besloten een nieuwe versie van Examentester beschikbaar te stellen.
Deze nieuwe versie (2.9.11) vervangt de vorige versies. De pilotexamens in juni mogen uitsluitend met
versie 2.9.11 worden afgenomen. Voor afname van de pilotexamens in juni is het dus noodzakelijk
versie 2.9.11 te installeren en een systeemcheck uit te voeren. Extra data hiervoor zijn toegevoegd in
deze activiteitenplanning.
Het tijdpad voor de Data retour in juni en de normering en rapportage in juli 2012 is ook aangepast in
deze activiteitenplanning. De data voor de publicatie van de omzettingstabellen en de ontvangst van
de schoolrapportages zijn onder voorbehoud. Om deze data te kunnen realiseren is het van belang
dat de Data Retour tijdig – conform deze activiteitenplanning - plaatsvindt.
Ook de data voor de uitrol van Examentester 2.10 in september kent een voorbehoud.
Meer informatie vindt u in het Handboek COE (http://coe.cito.nl).
Een nieuwe versie van het Handboek COE met enkele kleine wijzigingen wordt voor eind april 2012
gepubliceerd.

∗

Bedoeld worden de contactpersonen voor de implementatie van de centraal ontwikkelde examens
mbo, die door het bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen voor mbo opgegeven zijn bij Steunpunt
taal en rekenen mbo.
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Nr.

Activiteit

Datum

1
2F en 3F

Aanvraag extra portal-accounts en opgave bijbehorende toetsleiders
De contactpersoon kan extra portal-accounts aanvragen bij Cito en
daarbij opgeven wie als toetsleider het aanspreekpunt is voor Cito om
informatie en materiaal dat nodig is voor de afname door te geven
(coe@cito.nl).

Vanaf
19 september
2011 tot
21 november 2011

2
2F en 3F

Aanmelding voor deelname aan de digitale examens en opgave
aantallen kandidaten 2F en 3F
Voor de pre-pilot 2F en voor de pilotafname van 3F in jan/febr.2012
meldt de toetsleider zich aan bij Cito
(http://coe.cito.nl).

Vanaf
19 september
2011 tot
21 november 2011

3
2F en 3F

Aanmelding voor scholingsbijeenkomst toetsleiders
Indien gewenst kan men deelnemen aan een scholingsbijeenkomst
die op 10 oktober en op 10 november gehouden zal worden.
Nadere informatie en opgave van deelname via Cito
(http://coe.cito.nl).

Vanaf
19 september
2011 tot
9 november 2011

4
2F en 3F

Ontvangst ExamenTester 2.9.8 met FT Toetsen en proef-op-de-somtoetsen
(zie Handboek COE, paragraaf 3.5 en 3.6)

Week 44,
vanaf 31 oktober
2011

5
2F en 3F

Systeemcheck
Het doel van de systeemcheck is dat de onderwijsinstelling met
behulp van het FT-examen het netwerk en de examencomputers test
in combinatie met ExamenTester.
(zie Handboek COE, paragraaf 3.5).

6
2F en 3F

Bericht over resultaten systeemcheck
Afhankelijk van de datum van uitvoering van de systeemcheck
ontvangt de toetsleider een terugkoppeling van Cito met het aantal
computers waarop binnen de onderwijsinstelling tegelijkertijd het FTexamen succesvol afgenomen is.

Voor 11 november
of
voor 2 december
of
voor 15 december
of
voor 6 januari
16 november
7 december
19 december
11 januari

7
2F en 3F

De proef-op-de-som-toetsen
In het Handboek COE leest u welke activiteiten u bij de Proef op de
Som uitvoert (Handboek COE, paragraaf 3.6).

Voor de afname

8a
2F

Ontvangst packages met de digitale COE’s voor de pre-pilot 2F
In de week van 12 december verstuurt Cito aangetekend ter attentie
van de toetsleider een cd-rom met de packages voor de digitale
centrale pre-pilotexamens 2F.

Week 50
Vanaf 12
december 2011

9a
2F

Ontvangst codes packages 2F
Op 14 december 2011 verstuurt Cito aangetekend ter attentie van de
toetsleider de codes waarmee de packages voor de pre-pilot 2F
geopend kunnen worden.

14 december 2011

10b
3F

Ontvangst packages met de digitale COE’s voor de pilotafname 3F
voor de periode jan/feb. 2012
In de week van 9 januari verstuurt Cito aangetekend ter attentie van
de toetsleider een cd-rom met de packages voor de pilotexamens 3F
voor de periode januari/februari 2012.

Week 2
Vanaf 9 januari
2012
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11a
2F

Ontvangst hyperlinks naar digitale enquêtes 2F
Op 10 januari 2012 verstuurt Cito naar de toetsleider per email een
link naar de digitale enquêtes waarmee de pre-pilot 2F geëvalueerd
wordt. Deze evaluatie bestaat uit afzonderlijke vragenlijsten voor
studenten, docenten, toetsleiders en ITdeskundigen/systeembeheerders.
De link naar de enquêtes wordt ook op de website van Cito
gepubliceerd( http://coe.cito.nl)

10 januari 2012

12b
3F

Ontvangst codes packages 3F
Op 11 januari 2012 verstuurt Cito aangetekend ter attentie van de
toetsleider de codes waarmee de packages voor de pilot 3F voor
periode januari/februari 2012 geopend kunnen worden.

11 januari 2012

13b
3F

Ontvangst hyperlinks naar digitale enquêtes 3F
Op 17 januari 2012 verstuurt Cito naar de contactpersoon/toetsleider
per email een link naar de digitale enquêtes waarmee de afname van
de pilot 3F in de eerste afnameperiode geëvalueerd wordt. Deze
evaluatie bestaat uit afzonderlijke vragenlijsten voor studenten,
docenten, toetsleiders en IT-deskundigen/systeembeheerders.
De link naar de enquêtes wordt ook op de website van Cito
gepubliceerd( http://coe.cito.nl)

17 januari 2012

14
2F en 3F

Invoeren afnameplanning in de TestManager van ExamenTester
Nu de onderwijsinstelling beschikt over de packages voor de digitale
centrale examens kunnen de afnameplanningen ingevoerd worden in
de Testmanager van ExamenTester.
De procedure voor het installeren van een package en het
gereedmaken voor de feitelijke afname is beschreven in de
Gebruikershandleiding voor de toetsleider bij ExamenTester. Deze
handleiding is te vinden op http://coe.cito.nl

voor de afname

15a
2F

Afname pre-pilot 2F
Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.
Er zijn van elk vak twee versies beschikbaar voor alle geplande
afnamemomenten. Bij elke kandidaat wordt zowel het reken- als het
taalexamen afgenomen.
Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het protocol
centraal ontwikkelde examens taal en rekenen mbo (zie Handboek
COE hoofdstuk 4).
In het Handboek COE (paragraaf 4.4) vindt u ook informatie over wat
u kunt doen bij eventuele technische problemen bij de afname.

Week 3 en 4
Van 16 januari t/m
28 januari 2012

15b
3F

Afname pilotexamens 3F taal en rekenen
Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.
Er zijn van elk examen tien versies beschikbaar voor alle geplande
afnamemomenten (waaronder ook een variant voor dyslectische
studenten). Bij elke kandidaat wordt zowel het reken- als het
taalexamen afgenomen.
Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het protocol
centraal ontwikkelde examens taal en rekenen mbo (zie Handboek
COE hoofdstuk 4).
In het Handboek COE (paragraaf 4.4) vindt u ook informatie over wat
u kunt doen bij eventuele technische problemen bij de afname.

- Rekenen:
week 4 en 5
van 23 januari t/m
4 februari 2012
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- Taal:
week 5 en 6
van 30 januari t/m
11 februari 2012
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16a
2F

Inzenden scores 2F via Data retour ten behoeve van de normering
Na het afronden van de afname stuurt de onderwijsinstelling de
scores van de leerlingen aan Cito via de knop ‘Data retour’ (zie
handleiding ExamenTester voor de toetsleider).
De uiterste datum voor 2F is 30 januari.
Alle COE’s bestaan in het schooljaar 2011-2012 uit
computerscoorbare vragen, er hoeft dus geen correctie op de
onderwijsinstelling plaats te vinden.

Uiterlijk 30 januari
2012

16b
3F

Inzenden scores 3F via Data retour ten behoeve van de normering
Na de afname stuurt de onderwijsinstelling de scores van de
leerlingen aan Cito via de knop ‘Data retour’ (zie handleiding
ExamenTester voor de toetsleider).
De uiterste datum voor 3F is 13 februari.
Alle COE’s bestaan in het schooljaar 2011-2012 uit
computerscoorbare vragen, er hoeft dus geen correctie op de
onderwijsinstelling plaats te vinden.

uiterlijk 13 februari
2012

17a
2F

Invullen en verzenden digitale enquête
De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor
respectievelijk de IT deskundige, de toetsleider, de docenten en
studenten van de onderwijsinstelling.
Deze enquêtes zijn te vinden op http://coe.cito.nl
Deelnemers verzenden de ingevulde enquête ter verwerking bij Cito
uiterlijk 25 februari 2012.
De uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt voor de verdere
ontwikkeling van centraal ontwikkelde examens taal en rekenen.

uiterlijk 25 februari
2012

18a
2F

Bekendmaking normen pre-pilot
De normering voor de digitale COE’s Nederlandse taal en rekenen
2F wordt bekendgemaakt op de site http://coe.cito.nl
De toetsleider ontvangt van Cito in de week van 1 maart een
schoolrapportage waarop per student het behaalde resultaat en het
cijfer volgens de omzettingstabel vermeld staat.

1 maart 2012

19b
3F

Invullen en verzenden digitale enquête
De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor
respectievelijk de IT deskundige, de toetsleider, de docenten en
studenten van de onderwijsinstelling.
Deze enquêtes zijn te vinden op http://coe.cito.nl
Deelnemers verzenden de ingevulde enquête ter verwerking bij Cito
uiterlijk 3 maart 2012.
De uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt voor de verdere
ontwikkeling van centraal ontwikkelde examens taal en rekenen.

uiterlijk 3 maart
2012

20b
3F

Bekendmaking normen 1 pilotafname
De normering voor de digitale COE’s Nederlandse taal en rekenen
3F wordt bekendgemaakt op de site http://coe.cito.nl
De toetsleider ontvangt van Cito in de week van 8 maart een
schoolrapportage waarop per student het behaalde resultaat en het
cijfer volgens de omzettingstabel vermeld staat.

8 maart 2012

21
2F en 3F

Evaluatiebijeenkomst met contactpersonen over pre-pilot 2F en
eerste pilot 3F
Tijdens deze bijeenkomst worden vooral de ervaringen op het
gebied van logistiek, organisatie en techniek geëvalueerd met
e
instellingen die deelgenomen hebben aan de pre-pilot 2F en 1 pilot
3F.
Contactpersonen ontvangen hiervoor een uitnodiging via Steunpunt.

Dinsdag 20 maart
2011 (vanaf 13.00
uur)

e
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22b
3F

Aanmelding voor deelname aan de digitale examens in juni 2012 en
opgave aantallen kandidaten 3F
Voor pilotafname van 3F in juni 2012 meldt de toetsleider deelname
aan bij Cito (http;//coe.cito.nl).

23
2F en
3F

Ontvangst voorbeeldexamens
Week 14,
Voorbeeldexamens 2012 van 2F en 3F (inclusief de dyslexieversies
uiterlijk 6 april 2012
daarvan) worden aan de toetsleider verzonden als examen, voor een
geplande afname. Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden worden
ingezet als instellingsexamen tot 1 juni 2012.

24
2F en
3F

Van 19 maart tot 4
mei 2012

(zie Handboek COE, versie 3)
Ontvangst ExamenTester 2.9.11 met FT-examen en proef-op-de-som- Week 15,
toetsen
uiterlijk 13 april 2012
Het FT-examen en de proef-op-de-som-toetsen zijn
volledigheidshalve bijgevoegd, maar zijn identiek aan de zending van
examentester 2.9.8 in het najaar van 2011.
(zie Handboek COE, paragraaf 3.5 en 3.6)

25
3F

Systeemcheck
Het doel van de systeemcheck is dat de onderwijsinstelling met
behulp van het FT-examen het netwerk en de examencomputers test
in combinatie met ExamenTester.
Examentester 2.9.8 inclusief patches, mag uitsluitend nog gebruikt
worden voor het afnemen van voorbeeldexamens van 2011 en 2012.
De pilotexamens in juni mogen uitsluitend worden afgenomen met
Examentester 2.9.11
De data voor de systeemcheck gelden zowel voor versie 2.9.8.
inclusief patches als voor 2.9.11.
(zie Handboek COE, paragraaf 3.5).

Voor 10 februari
of
voor 2 maart 2012
of
voor 13 april 2012
of
voor 27 april 2012
of
voor 11 mei 2012
of
voor 25 mei 2012
of
voor 8 juni 2012

26
3F

Bericht over resultaten systeemcheck
Afhankelijk van de datum van uitvoering van de systeemcheck
ontvangt de toetsleider een terugkoppeling van Cito met het aantal
computers waarop binnen de onderwijsinstelling tegelijkertijd het FTexamen succesvol afgenomen is.

15 februari 2012
of 7 maart 2012
of 18 april 2012
of 2 mei 2012
of 16 mei 2012
of 30 mei 2012
of 13 juni 2012

27
3F

De proef- op- de-som-toetsen
In de voorlichtingsbrochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op
de Som uitvoert (Handboek COE, paragraaf 3.6).

Voor de afname

28
3F

Ontvangst packages 3F voor afname in juni
In de week van 21 mei verstuurt Cito aangetekend ter attentie van de
toetsleider een dvd met de packages voor de digitale centrale
pilotexamens 3F.

Week 21,
uiterlijk 25 mei
2012

29
3F

Invoeren afnameplanning in de TestManager van ExamenTester
Nu de onderwijsinstelling beschikt over de packages voor de digitale
centrale examens kunnen de afnameplanningen ingevoerd worden in
de Testmanager van ExamenTester.
De procedure voor het installeren van een package en het
gereedmaken voor de feitelijke afname is beschreven in de
Gebruikershandleiding voor de toetsleider bij ExamenTester. Deze
handleiding is te vinden op http://coe.cito.nl

voor de afname
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30
3F

Ontvangst hyperlinks naar digitale enquêtes 3F
Op 30 mei 2012 verstuurt Cito naar de contactpersoon/toetsleider per
email een link naar de digitale enquêtes waarmee de afname van de
pilot 3F in de tweede afnameperiode geëvalueerd wordt. Deze
evaluatie bestaat uit afzonderlijke vragenlijsten voor studenten,
docenten, toetsleiders en IT-deskundigen/systeembeheerders.
Ook te vinden via http://coe.cito.nl.

30 mei 2012

31
2F en
3F

Aanvraag oefentoetsen
Vanaf 1 juni 2012 kunnen door de toetsleider bij Cito de
voorbeeldexamens worden aangevraagd als oefentoets (nietgeplande afname). Deze kunnen worden aangevraagd door een email te sturen naar COE@cito.nl.

Vanaf 1 juni 2012

Bij deze oefentoetsen in een niet-geplande afname worden de
resultaten niet verwerkt. Oefentoetsen zijn bijvoorbeeld geschikt om
docenten een indruk te geven van de examens.
(zie Handboek COE, versie 3).
32
3F

Afname pilotexamens 3F taal en rekenen
Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.
Er zijn van elk examen vijf versies beschikbaar voor alle geplande
afnamemomenten (waaronder ook een variant voor dyslectische
studenten). Bij elke kandidaat wordt zowel het reken- als het
taalexamen afgenomen.
Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het protocol
centraal ontwikkelde examens taal en rekenen mbo (zie Handboek
COE hoofdstuk 4).
In het Handboek COE (paragraaf 4.4) vindt u ook informatie over wat
u kunt doen bij eventuele technische problemen bij de afname.

- Rekenen:
week 23 en 24
van 4 juni t/m 16 juni
2012

33
3F

Inzenden scores Rekenen 3F via Data retour ten behoeve van de
normering
Na het afronden van de afname stuurt de onderwijsinstelling uiterlijk
18 juni 2012 de scores van de leerlingen aan Cito via de knop ‘Data
retour’ (zie handleiding ExamenTester voor de toetsleider).

uiterlijk 18 juni 2012

34
3F

Inzenden scores Taal 3F via Data retour ten behoeve van de
normering
Na het afronden van de afname stuurt de onderwijsinstelling uiterlijk
25 juni 2012 de scores van de leerlingen aan Cito via de knop ‘Data
retour’ (zie handleiding ExamenTester voor de toetsleider.

uiterlijk 25 juni 2012

35
3F

Invullen en verzenden digitale enquête
De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor
respectievelijk de IT deskundige, de toetsleider, de docenten en
studenten van de onderwijsinstelling.
Deze enquêtes zijn te vinden op http://coe.cito.nl
Deelnemers verzenden de ingevulde enquête ter verwerking bij Cito
uiterlijk 6 juli 2012.
De uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt voor de verdere
ontwikkeling van centraal ontwikkelde examens taal en rekenen.

uiterlijk 6 juli 2012

36
3F

Publicatie omzettingstabellen 2 pilotafname en ontvangst
schoolrapportages
De omzettingstabellen voor de digitale COE’s Nederlandse taal en
rekenen 3F worden gepubliceerd op de site http://coe.cito.nl

e

- Taal:
week 24 en 25
van 11 juni t/m 23
juni 2012

Week 28, uiterlijk 13
juli 2012
(onder voorbehoud)

De toetsleider ontvangt op 13 juli 2012 (datum onder voorbehoud) een
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schoolrapportage waarop per student het behaalde resultaat en het
cijfer volgens de omzettingstabel vermeld staat.

1
2F en
3F

Activiteiten 2012-2013
Eventueel aanvragen van extra portal-accounts en opgave
bijbehorende toetsleiders.
De contactpersoon kan zonodig extra portal-accounts aanvragen bij
Cito en daarbij opgeven wie als toetsleider het aanspreekpunt is voor
Cito om informatie en materiaal dat nodig is voor de afname door te
geven (coe@cito.nl).

Vanaf
1 september 2012

2
2F en
3F

Ontvangst ExamenTester 2.10 met FT-examen en proef-op-de-somtoetsen
(zie Handboek COE, paragraaf 3.5 en 3.6)

Week 37, uiterlijk 14
september 2012
(onder voorbehoud)

3
2F en
3F

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor contactpersonen over
pilotjaar 2012/2013

13 september 2012
18 september 2012
20 september 2012

De bijeenkomsten vinden plaats in de middagen. Informatie over
programma, tijd en locaties volgt.
4
2F en
3F

Publicatie nieuwe versie van het Handboek COE en
Activiteitenplanning 2012-2013
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