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(Pre-)pilots COE Nederlandse taal en rekenen 2011-2012

Het Steunpunt taal en rekenen mbo
is een initiatief van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

CvE heeft een informatiebrochure gepubliceerd waar de activiteiten beschreven
zijn die in dit cursusjaar (2011-2012) aan de orde zijn op weg naar centraal
ontwikkelde examens taal en rekenen voor mbo. Daarin is een activiteitenkalender
opgenomen en een overzicht waar welke informatie te vinden is. De informatie
richt zich dus op allen die betrokken zijn bij de implementatie van de COE’s
binnen de instellingen (zoals bestuurders, managers, IT deskundigen, docenten).

Het Steunpunt ondersteunt
docenten, leidinggevenden en
andere betrokkenen in mboinstellingen bij de intensivering van
het taal- en rekenonderwijs.
Lees meer op onze website
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Deze brochure is te downloaden via: http://www.cve.nl/item/overige_publicaties.
U kunt exemplaren van deze brochure bestellen via een mail naar info@cve.nl.
Het Implementatieplan COE van CvE is aangepast (versie 4). De pre-pilot 2F en de
pilotexamens 3F die in het cursusjaar 2011-2012 plaats zullen vinden zijn
toegevoegd. Het implementatieplan is te vinden via: College voor examens Implementatieplan coe taal en rekenen mbo.
Het handboek COE 2011-2012 van CvE is verschenen. Hierin treft u alle
informatie aan die nodig is om dit jaar de afnames in het kader van de pre-pilot
2F en de pilotexamens 3F te organiseren. In dit handboek is ook de nieuwe versie
van het protocol van afname opgenomen. Daarnaast bevat het de regeling voor
aangepaste afname geldend voor dyslectische kandidaten (uitsluitend voor 3F).
Kortom alles wat u moet weten over de pre-pilot 2F en de pilotexamens 3F, leest
u in dit handboek. Bij dit Handboek hoort een activiteitenplanning die de
gedetailleerde kalender bevat van de verschillende activiteiten gedurende het
cursusjaar. U kunt dit handboek en de activiteitenplanning downloaden via: Cito
over pilot 3F, of: Cito over pre-pilot 2F.
Op 28 september sluit de veldraadpleging over de conceptsyllabi taal 2F en
rekenen 2F. Meld u aan en vult u uw enquêtes in!
Tijdens de eerste voorlichtingsbijeenkomst over de (pre)pilotexamens, werden er
vragen gesteld over hoe de cijfers voor Nederlands en rekenen in de toekomst op
de diploma’s moeten worden vermeld. Hierover is inmiddels iets meer bekend.
Hierbij de conceptregeling diplomamodel. Deze regeling is nog niet vastgesteld en
zou dus nog kunnen wijzigen (bron: MBO Raad).
Besloten is dat de pilotexamens rekenen 3F die dit jaar afgenomen zullen
worden, uitsluitend computerscoorbare vragen zullen bevatten. Er hoeft dus
geen correctie meer op de instelling plaats te vinden! Ook is de examenduur voor
rekenen 3F gelijk aan taal 3F: 120 minuten. Dit betekent dat er wijzigingen zijn
in de brochure Hoe?Zo! centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en
rekenen in het mbo en in het rekenmodel waarmee de instellingen een planning
kunnen maken van het verwachte aantal kandidaten. Meer informatie hierover:
http://www.sambo-ict.nl/.
Deze wijzigingen in de pilotexamens rekenen 3F betekenen dat er wijzigingen zijn
in de brochure Hoe?Zo!. Deze wijzigingen treft u hierbij aan als los inlegvel.
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