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1. Aangepaste versie Handboek COE
Op 13 februari heeft het College voor Examens een aangepaste versie van het

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede

Handboek COE 2012-2013 naar de contactpersonen COE gestuurd als bijlage bij een
mailbericht. Deze aangepaste versie (versie 4, februari 2013) zal vanaf 15 februari ook
te vinden zijn op de website van het cito: http://coe.cito.nl.
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2. Voorbeeldexamens 2F html
De publicatie van de voorbeeldexamens 2F in html is door ziekte bij Cito helaas
enigszins vertraagd. Vanaf 19 februari zullen deze voorbeeldexamens te vinden zijn op
de website van Cito.
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3. Veldraadpleging conceptsyllabi
De raadpleging over de nieuwe conceptsyllabi voor Nederlandse taal en rekenen 2F en
3F is gaande. Als u kennis wilt nemen van deze concepten en uw mening wilt geven,
kan dat door u aan te melden via deze link. De raadpleging duurt tot 24 februari. Wij
verzoeken u deze raadpleging onder de aandacht te brengen van de docenten taal en
rekenen binnen uw instelling.
4. Netwerkbijeenkomst contactpersonen COE 16 april 2013
Op 16 april is er weer een netwerkbijeenkomst voor de contactpersonen COE. Deze
bijeenkomst zal plaatsvinden in het vergadercentrum Domstad in Utrecht. Voorlopige
onderwerpen zijn:
- centrale examinering van studenten met een beperking;
- centrale examinering buiten de eigen mbo-instelling;
- informatie over het nieuwe computerexamensysteem Facet.
Nadere informatie over programma, plaats, tijd en de mogelijkheid om aan te melden
volgt in de nieuwsbrief COE van maart.
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