Voorbeeldexamens
taal en rekenen mbo (COE)
Vanaf 1 oktober 2012 zijn er html-versies van het
voorbeeldexamen taal 3F en het voorbeeldexamen
rekenen 3F beschikbaar. In januari 2013 zullen er
ook voorbeeldexamens in html voor 2F beschikbaar
gesteld worden.
Er zijn de afgelopen jaren enkele voorbeeldexamens uitgebracht
waarmee instellingen kunnen oefenen. Deze voorbeeldexamens
zijn ontwikkeld in het kader van de pilotafnames. Deze
voorbeeldexamens maken zichtbaar hoe de toekomstige centraal
ontwikkelde examens (COE’s) voor het mbo eruit gaan zien.
Het is in het belang van de onderwijsinstellingen om een goed
beeld te hebben van wat er in de centraal ontwikkelde examens
aan de orde kan komen. Het onderwijs kan daar dan zo goed
mogelijk op afgestemd worden. Voorbeeldexamens kunnen
daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
Aan de hand van de voorbeeldexamens kunnen docenten, onderwijsondersteuners, educatieve
uitgevers en toetsontwikkelaars bekijken of hun aandeel in de voorbereiding op de centraal
ontwikkelde examens adequaat is.
Voorbeeldexamens in html
Tot nu toe waren er alleen voorbeeldexamens beschikbaar in ExamenTester, de afnamesoftware
waarmee de COE’s worden afgenomen op de mbo-instellingen. Om betrokkenen die niet over de
afnamesoftware ExamenTester beschikken toch kennis te laten nemen van deze voorbeeldexamens
en het soort vragen dat daarin aan de orde komt, wordt een versie in html (leesbaar op internet)
beschikbaar gesteld. Om deze voorbeeldexamens in te zien heeft u alleen een computer met
internetverbinding nodig.
De voorbeeldexamens moeten gezien worden als eerste proeven. Ze zijn bedoeld om te komen tot
centraal ontwikkelde examens die straks als ze verplicht zijn, goede instrumenten zijn om te
bepalen of de kandidaten de betreffende vaardigheid voldoende beheersen. Op basis van evaluaties
van pilotexamens vinden bijstellingen plaats. Jaarlijks worden daarom nieuwe voorbeeldexamens
uitgebracht.
Waar te vinden?
U vindt de voorbeeldexamens op de website van Cito: http//:coe.cito.nl > Voorbeeldexamens
Nederlandse taal en rekenen.
U kunt de examens inzien en via het apart te downloaden antwoordmodel in pdf, kunt u zien wat
het juiste antwoord op een vraag is. Via de omzettingstabel, ook in pdf, kunt u zien welk cijfer
hoort bij een bepaalde totaalscore.
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Conceptsyllabi 2F en 3F
Naast de voorbeeldexamens, bedoeld om een beeld te geven van de COE’s Nederlandse taal en
rekenen in het mbo, zijn er ook conceptsyllabi taal en rekenen beschikbaar, voor resp. niveau 2F
en 3F. Met behulp van deze syllabi kunt u zich een beeld vormen van wat in de centrale taal- en
rekenexamens mbo 2 en 3 (niveau 2F) en mbo 4 (niveau 3F) wel en niet gevraagd kan worden.
U kunt de conceptsyllabi voor taal en rekenen 2F en de bijbehorende verantwoordingsdocumenten
downloaden via de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo:
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl > Examinering > Centrale examens > inhoud 2F / 3F
Demo-versie
De voorbeeldexamens in html geven een beeld van het soort vragen dat u kunt verwachten. De
uiteindelijke examens zien er niet hetzelfde uit als in de html-versie. Met name bij Nederlands is
het verschil in vorm tussen de html-versie en de ExamenTester-versie groot. Wilt u zien wat de
kandidaten in ExamenTester te zien zullen krijgen, bekijk dan de demo-versie van het examen
Nederlands. Deze vindt u ook op de website van Cito: http//:coe.cito.nl > Voorbeeldexamens
Nederlandse taal en rekenen.

De demo-versie bevat andere teksten en voorbeelden dan de html-versie van het examen taal.
Omdat de demo-versie slechts bedoeld is om een beeld te geven van het examen in ExamenTester,
zijn er bij de demo-versie geen antwoorden en omzettingstabellen beschikbaar.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen in het mbo, download
dan de informatiebrochure Op weg naar centraal ontwikkelde examen taal en rekenen in het mbo,
pilotjaar 2012-2013 van het College voor Examens (www.cve.nl > Publicaties > Overig).
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze flyer dan kunt u mailen naar coelijn@cve.nl of bellen met 030 28 40 700.
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