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Nieuwsbrief contactpersonen COE (extra)
nr 12
In deze nieuwsbrief leest u informatie over:
1. Bestellen aangepaste examens
2. Extra scholingsbijeenkomst voor toetsleiders
3. Netwerkbijeenkomst contactpersonen COE
1. Bestellen aangepaste examens
In de pilot 2012/2013 kunnen zowel voor deelnemers met een auditieve als voor
deelnemers met een visuele beperking aangepaste centrale examens taal en rekenen
2F en 3F worden besteld. Als de instelling kandidaten heeft voor wie de
standaarduitvoering van de examens niet voldoet en die in 2012/2013 aan de pilot
deelnemen, moet dat voor 15 oktober 2012 worden opgegeven bij coebeperking@cve.nl . Een tijdige bestelling van deze speciale uitvoeringen is noodzakelijk
omdat de productie ervan maatwerk is. Zeker bij de visuele beperking zal in overleg
met de instelling worden nagegaan welke vorm geschikt is, en daarna volgt de
productie. Ook over afnamecondities, correctie en geheimhouding moeten nadere
afspraken worden gemaakt. In verband daarmee is opgave uiterlijk 15 oktober beslist
noodzakelijk.
Volledigheidshalve: De rekentoets is zonder meer bruikbaar voor deelnemers met een
auditieve beperking. Voor deelnemers met een visuele beperking moet, als de
standaardtoets niet voldoet (eventueel kan ook de dyslexievariant worden ingezet), een
speciaal examen worden geleverd van zowel de taal- als de rekentoets. Het is van
belang eerst aan de hand van voorbeelden na te gaan of voor de deelnemer de
standaard levering (inclusief dyslexievariant) voldoende mogelijkheden biedt.
2. Extra scholingsbijeenkomst voor toetsleiders
Omdat er veel animo was voor de scholingsbijeenkomsten voor toetsleiders,
organiseren CvE en Cito een extra bijeenkomst. Deze extra bijeenkomsten zullen
plaatsvinden in week 41. Als u deel wilt nemen, kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen naar coe@cito.nl. Geef daarbij aan of u belangstelling heeft voor de
scholing voor startende toetsleiders of voor de scholing voor ervaren toetsleiders die
werken met grote aantallen kandidaten. U krijgt dan via e-mail te horen wanneer en
waar de betreffende scholing plaats zal vinden.
3. Netwerkbijeenkomst contactpersonen COE
Op 13 november vindt weer een netwerkbijeenkomst plaats voor contactpersonen COE.
Het thema van de bijeenkomst zal zijn: goede voorbeelden op het gebied van logistiek
en implementatie van de coe’s. De bijeenkomst vindt plaats in vergadercentrum
Domstad Utrecht van 13.00 – 16.00 uur. Programma en aanmeldingsformulier volgen zo
spoedig mogelijk.
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