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In deze nieuwsbrief leest u informatie over:
1. Dataretour pilotexamens oktober-november 2012
2. Correctie pilotexamen Nederlands 3F
3. Foute opgaven pilotexamens
4. Procedure collectieve storingen tijdens COE
5. Bijeenkomst contactpersonen COE 13 november
6. Rekenconferentie 21 november

1. Dataretour pilotexamens oktober-november 2012
De afname van de pilotexamens is in volle gang. Rekenen en Nederlandse taal 2F zijn
inmiddels gaande. Voor zover ons bekend doen er zich geen generieke technische
storingen voor. Ter herinnering: graag zo snel mogelijk na een afname data retour
zenden naar Cito. Hoe eerder de afnamedata binnenkomen, hoe sneller Cito die kan
verwerken. Het is immers in het belang van iedereen dat de doorlooptijd tussen de
examens zo kort mogelijk wordt!
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2. Correctie op pilotexamen Nederlands 3F
In een van de varianten van Nederlandse taal 3F zit een verkeerd informatiescherm als
inleiding op een leestekst. Vandaag (donderdag 8 november 2012) ontvangen alle
contactpersonen van CvE een bericht waarin deze situatie beschreven wordt en waarin
uiteengezet wordt hoe de instellingen hiermee het beste om kunnen gaan.
3. Foute opgaven pilotexamens
Er komen berichten binnen over fouten in de opgaven van de pilotexamens. Al deze
opmerkingen ontvangt het CvE graag via coe-lijn@cve.nl. Deze opmerkingen worden
meegenomen bij de evaluatie en de normering. Dit kan eventueel aanleiding zijn om
een item niet mee te rekenen bij het bepalen van het behaalde resultaat.
4. Procedure collectieve storingen tijdens COE
De Inspectie heeft besloten dat zij geen rol wil spelen bij het ongeldig verklaren van
een afname in geval van een collectieve storing (zie Handboek COE 2012-2103 pag.
25). Dit betekent dat ook in geval van een collectieve ongeldigheidsverklaring een
melding plaats moet vinden naar het CvE. Natuurlijk moet deze beslissing met de
redenen daarvoor wel goed vastgelegd worden in het proces-verbaal/logboek. In
december zal een nieuwe versie van het handboek uitkomen waarin dit punt is herzien.
5. Programma en aanmelden voor bijeenkomst contactpersonen COE 13 november
Op 13 november van 13.00 – 17.00 uur vindt de derde bijeenkomst van
contactpersonen COE plaats bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Het programma
is iets gewijzigd ten opzichte van de eerdere aankondiging. Klik hier voor het
programma en klik hier om u aan te melden.
6. Programma en aanmelden voor de rekenconferentie 21 november
Op 21 november vindt de 4 e jaarlijkse rekenconferentie getiteld “Alledaags rekenen”
plaats in het NBC in Nieuwegein. Aanmelden is nog mogelijk. Klik hier voor het
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programma en klik hier om u aan te melden. Wij verzoeken u dit bericht door te
sturen naar alle betrokkenen bij het rekenonderwijs op uw instelling.
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