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Twee belangrijke herinneringen
In dit Flitsbericht een herinnering aan twee belangrijke activiteiten waarvan de
mogelijkheid tot deelname binnenkort verloopt.
Als eerste de internetconsultatie over o.a. het referentiekader moderne vreemde
talen en de kwalificatie-eisen Engels. De consultatie loopt tot eind deze week.
Daarna de werkconferenties centraal ontwikkelde examinering van 21 april
(Zwolle) en 10 mei (Eindhoven). De bevindingen van de pre-pilots Nederlandse
taal en rekenen bieden cruciale lessen voor een goede voorbereiding van
deelname aan de pilotexamens en werken met de voorbeeldexamens. Niet te
missen, maar nog niet alle instellingen hebben zich hiervoor aangemeld.
Internetconsultatie over o.a. moderne vreemde talen
Via www.internetconsultatie.nl/amvbkwalificatiestructuur kunt u reageren op de
concept Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee het Examenbesluit
Beroepsopleidingen WEB wordt gewijzigd.
In dit wijzigingsbesluit worden generieke kwalificatie-eisen gesteld voor de inhoud
van de kwalificatiedossiers. Het gaat vooral om de kwalificatie-eisen voor
loopbaan en burgerschap en voor moderne vreemde talen, met name Engels voor
niveau 4.Deze generieke eisen gelden ongeacht de eisen voor het
beroep. Voorloopbaan en burgerschap worden in een bijlage voor alle mbo-niveaus
de generieke kwalificatie-eisen beschreven. Voor het generieke onderdeel Engels
voor mbo-4 worden de kwalificatie-eisen bepaald in termen van het
referentiekader moderne vreemde talen dat als (tweede) bijlage aan het besluit is
toegevoegd.
Dit wijzigingsbesluit bevat nog geen regels over de examinering van Engels en van
loopbaan en burgerschap. Deze worden in een afzonderlijke AMvB geregeld, die
tevens regels zal bevatten voor examinering van Nederlandse taal en rekenen voor
niveau 2 en niveau 3. Naar verwachting zal de internetconsultatie daarover vanaf
eind april plaatsvinden.
Doel van deze internetconsultatie is om reacties van betrokkenen en
geïnteresseerden te krijgen op de inhoud en uitvoerbaarheid van de voorgestelde
maatregelen. Reageren kan nog tot 17 april a.s.
Werkconferenties Centraal Ontwikkelde Examinering (via contactpersonen
examinering)
Op 21 april (Zwolle) en 10 mei (Eindhoven) vinden regionale werkconferenties
‘Pilotexamens Nederlandse taal en rekenen mbo’ plaats. Tijdens deze conferenties
wordt vanuit de ervaringen tijdens de pre-pilot informatie gegeven over de
beleidskeuzes bij de invoering van de centraal ontwikkelde examens. Ook wordt
de invoering van de centraal ontwikkelde examens (coe’s) in de eigen organisatie
belicht en de voorbereiding hierop via de eerste pilotexamens in 2012. Deelnemers
ontvangen de brochure Hoe?Zo! met vragen en antwoorden over de invoering van
de coe’s en daarnaast een handreiking voor het opstellen van een draaiboek voor
de implementatie van de coe’s. De handreiking wordt ook op stick geleverd, zodat
deelnemers daarop tijdens de conferentie al een begin kunnen maken met het
opstellen van een draaiboek.
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De conferentie is bedoeld voor de drie betrokken partijen bij de invoering van de
coe’s: ICT, examenbureau en beleidsmedewerkers. Per instelling zijn drie plaatsen
beschikbaar. Aanmelding verloopt via de contactpersonen examinering van de
instellingen, die hierover eerder al bericht hebben gekregen van het Steunpunt taal
en rekenen mbo.
Klik op de links hieronder voor (voorlopig) programma en aanmelding:
Programma werkconferenties pilotexamens 2011
Aanmeldingsformulier 21 april 2011 Zwolle
Aanmeldingsformulier 10 mei 2011 Eindhoven
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