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Het komend schooljaar start het eerste pilotjaar voor taal en rekenen 3F. Ook
vindt de pre-pilot taal en rekenen 2F plaats. Deze afnames zullen plaats vinden
vanaf week 3 in 2012. Voor de pre-pilot 2F en de pilot 3f geldt dat alleen
studenten kunnen deelnemen die vanaf 1 augustus 2010 ingestroomd zijn of
overgeschreven zijn naar een Kwalificatiedossier vanaf 1 augustus 2010.
Daarnaast moeten studenten die deelnemen aan de tweede helft van hun
opleiding bezig zijn.
Tussen september 2011 en januari 2012 hebben de instellingen de tijd om
voorbereidingen te treffen voor deze afname. Het College voor Examens
organiseert samen met Cito en Steunpunt verschillende activiteiten ter
voorbereiding van deze afname.
Voorlichtingsbijeenkomsten (pre-)pilot
In week 38 en 39 (op 20 september in Utrecht, 27 september in Zwolle en 29
september in Eindhoven) vinden regionale voorlichtingsbijeenkomsten plaats.
Tijdens deze bijeenkomsten geven het CvE en Cito informatie over de afname,
de activiteitenplanning en de manier waarop instellingen zich voor kunnen
bereiden op de afname. Daar wordt ook informatie gegeven over de
vervolgactiviteit die CvE en Cito zullen organiseren in de fase van
voorbereiding (zoals scholingsbijeenkomsten). Deze bijeenkomsten gaan zowel
over de afname van pilotexamens 3F als de afname van de pre-pilot 2F. U
hoort dan ook hoe u zich aan kunt melden voor deelname aan de pre-pilot 2F
en aan de pilot 3F. De bijeenkomsten zijn uitsluitend bedoeld voor
contactpersonen. U kunt kiezen welke bijeenkomst u wilt volgen. Aanmelding
voor deze bijeenkomst is verplicht en gebeurt via Cito.
Veldraadpleging syllabi 2F
De eerst concepten zijn klaar van de syllabus taal 2F en rekenen 2F. Vanaf 5
september vindt er een digitale veldraadpleging plaats . U kunt dan uw mening
geven over deze syllabi. De raadpleging staat 4 weken open. Zegt het alvast
voort binnen uw instelling! Het Steunpunt zal begin september als de
raadpleging start hier nog een flitsbericht over sturen. Daarin u leest u ook
hoe u deel kunt nemen aan deze digitale raadpleging.
Evaluatie voorbeeldexamens
In september wordt voorlopig een laatste evaluatiebijeenkomst georganiseerd
over de voorbeeldexamens taal en rekenen 3F. Deze bijeenkomst is bedoeld
voor docenten 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. Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 september vanaf
13.30 uur in Utrecht . Achtereenvolgens wordt het examen taal en het examen
rekenen besproken. U kunt dus kiezen of u de evaluatiebijeenkomst over taal
dan wel over rekenen of beide bij wilt wonen.

http://steunpunttaalrek.m14.mailplus.nl/archief/mailing-314132335.html[20-5-2014 12:30:23]

Steunpunt taal en rekenen mbo

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 bijeenkomst via een email naar coelijn@cve.nl. Vergeet niet te vermelden of u komt voor de evaluatie van het
voorbeeldexamen rekenen en/of taal. U ontvangt dan een bevestiging van uw
aanmelding en u hoort waar de bijeenkomst plaats zal vinden.
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