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In deze (ingelaste) nieuwsbrief leest u informatie over:
1.
2.
3.
4.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten pilotexamens okt-dec
Scholingsbijeenkomsten voor toetsleiders
Html-versie voorbeeldexamens
Volgende nieuwsbrief

1. Regionale voorlichtingsbijeenkomsten pilotexamens okt-dec
De voorbereidingen voor de eerstkomende afnameperiode van de pilotexamens 2F
en 3F die plaats zal vinden vanaf 29 oktober zijn volop gaande. In september
organiseert het CvE met Cito een drietal regionale voorlichtingsbijeenkomsten over
de afnameperiodes van dit studiejaar: 13 september in Utrecht, 18 september in
Eindhoven en 20 september in Zwolle. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten
krijgt u de nieuwe versie van het Handboek COE uitgereikt en hoort u alles over de
uitrol van de nieuwe versie van ExamenTester die dit studiejaar gebruikt gaat
worden. Ook vindt een korte terugblik plaats op de afname van de pilotexamens van
juni jl.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor de contactpersonen COE. U kunt zich
aanmelden via de website van Cito: klik op deze link.
2. Scholingsbijeenkomsten voor toetsleiders
Eind september zijn er ook weer scholingsbijeenkomsten voor toetsleiders.
Doelgroep voor deze scholing zijn de medewerkers die met behulp van de module
TestManager (onderdeel van ExamenTester) de afnameplanningen beheren. De opzet
van deze scholing is gewijzigd; er zal gedifferentieerd worden tussen enerzijds
medewerkers die nog weinig ervaring hebben en anderzijds medewerkers met
ervaring. Bij deze laatste groep zal vooral aandacht besteed worden aan het beheer
van grote aantallen kandidaten. Data voor de scholing zijn 24 en 25 september
(beide in Utrecht). Op beide middagen zullen beide doelgroepen (starters en ervaren
toetsleiders) geschoold worden. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.
Zie ook op deze link.
3. Html-versie voorbeeldexamens
Per 1 oktober zullen de voorbeeldexamens 3F van 2011, gebaseerd op de eerste prepilotexamens die in februari 2010 afgenomen zijn, ook als html-versie gepubliceerd
worden. Via deze html-versie kan iedereen die een internettoegang heeft kennis
nemen van deze voorbeeldexamens. Via het Steunpunt taal en rekenen mbo zal
t.z.t. bekend gemaakt worden waar deze html-versie te vinden zijn.
4. Volgende nieuwsbrief
Vanaf 13 september wordt weer elke tweede donderdag van de maand een
nieuwsbrief verspreid voor alle contactpersonen COE.
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