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Evaluatiebijeenkomsten Voorbeeldexamens taal en rekenen 3F MBO
Er zijn inmiddels voorbeeldexamens beschikbaar voor Nederlandse taal en rekenen 3F voor
het mbo. Deze voorbeeldexamens geven een vooruitblik op de manier waarop
Nederlandse taal en rekenen volgens referentieniveau 3F vanaf 2013-2014 in het verplicht
centraal ontwikkeld examen getoetst zal worden onder studenten aan een mbo-4
opleiding. De mbo-instellingen hebben deze examens ontvangen via de bij Steunpunt taal
en rekenen mbo aangemelde contactpersoon.
De voorbeeldexamens kunnen afgenomen worden om een beeld te krijgen van de huidige
prestaties van studenten op deze toetsen en om ervaring op te doen met de organisatie
en logistiek van deze digitale examinering. Ook kunnen de voorbeeldexamens gebruikt
worden om in een verkenning met docenten na te gaan hoe zij de studenten kunnen
voorbereiden op deze toetsen en op het vereiste niveau van vaardigheid.
Het College voor Examens heeft bij de voorbeeldexamens een voorlichtingsbrochure
gepubliceerd en evaluatieformulieren. Deze evaluatieformulieren kunnen de
onderwijsinstellingen gebruiken om de voorbeeldexamens te evalueren met leerlingen en
docenten nadat die kennis genomen hebben van de examens. De gegevens die verzameld
worden via de evaluatieformulieren dienen de instellingen zelf te verwerken. De
documenten zijn te vinden via: coe voorbeeldexamens 3F.
Het College voor Examens organiseert evaluatiebijeenkomsten over de voorbeeldexamens
3F. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor docenten en andere inhoudelijk betrokkenen bij
het onderwijs en de examinering van taal en rekenen in mbo-4 opleidingen. Doel is om
samen met deze betrokkenen het examen te bespreken. We willen daarbij ook graag de
evaluatiegegevens betrekken die de instellingen zelf verzameld hebben onder studenten en
docenten. Daarom is het raadzaam de conclusies die getrokken zijn uit de uitgevoerde
evaluaties mee te nemen.
De bijeenkomsten worden gehouden op dinsdagmiddag 31 mei a.s. (van 13.00 – 17.00 uur)
en op dinsdagmiddag 21 juni a.s. (van 13.00 – 17.00 uur). Beide bijeenkomsten vinden
plaats in Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Routebeschrijving
Op beide data worden achtereenvolgens het examen taal en het examen rekenen
besproken. U kunt dus per middag kiezen of u de evaluatiebijeenkomst over taal dan wel
over rekenen of beide bij wilt wonen.
NB: Het is raadzaam om voorafgaande aan de bijeenkomst kennis te nemen van het
voorbeeldexamen en om de conclusies uit de door uzelf binnen de instelling verzamelde
evaluatiegegevens mee te nemen naar deze bijeenkomst.
U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomsten via een email naar coe-lijn@cve.nl. Vergeet
niet te vermelden op welke datum u komt en of u komt voor de evaluatie van het
voorbeeldexamen rekenen en/of taal.
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