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In deze (extra) nieuwsbrief leest u informatie over:

1. Rapportage resultaten pilotexamens rekenen 3F
2. Vragenlijst rekendocenten
3. Netwerkbijeenkomst 16 april 2013
1. Rapportage resultaten pilotexamens rekenen 3F
Helaas is gebleken dat er nog een fout is geslopen in de gerapporteerde resultaten
voor de pilotexamens rekenen 3F, afgenomen in periode 3. Eerder bleek al dat het
schoolgemiddelde niet juist weergegeven was. Daarom is vorige week een nieuwe
rapportage verstuurd aan de instellingen over de behaalde resultaten voor rekenen 3F
in P3. Nu blijkt dat een item niet goed verwerkt was in deze rapportage. Het betreft
een item dat niet meegenomen is in de resultaatbepaling. Dit heeft betrekking op
enkele varianten van dit pilotexamen (variant 13, variant 14 en de varianten 20 en
20D). Vandaag (28 maart 2013) zal Cito nieuwe rapportages sturen over de behaalde
resultaten. Dit gebeurt alleen aan de instellingen die deze varianten afgenomen
hebben. Deze gerapporteerde resultaten kunnen dus afwijken van de resultaten die
vorige week gerapporteerd zijn. De afwijking zal altijd in het voordeel van
de kandidaat zijn. Als het cijfer afwijkt is dat in de laatst verzonden rapportage altijd
hoger.
Het spijt CvE en Cito bijzonder dat dit gebeurd is en wij realiseren ons dat dit veel
ongemak met zich meebrengt voor de betrokkenen binnen de instellingen.
2. Vragenlijst rekendocenten
Tot nu zijn de studenten die na deelname aan pilotexamen de enquête invullen de
enige bron van kwantitatieve informatie over de vraag in welke mate er
rekenonderwijs gegeven is ter voorbereiding op de pilotexamens. OCW wil deze
informatie graag aanvullen met informatie uit andere bronnen binnen de
onderwijsinstellingen teneinde een beeld te krijgen of en op welke wijze er onderwijs
gegeven wordt ter voorbereiding op de pilotexamens rekenen. Daarom zet het CvE een
aanvullende enquête uit die afgenomen wordt tijdens de afname van de pilotexamens
in periode 4. Door middel van de antwoorden op deze enquête wil men een beeld
krijgen van wat er gebeurt aan rekenen, zowel voor referentieniveau 2F als 3F.
Wij vragen u deze vragenlijst door te sturen, via deze link:
http://www.enqueteviainternet.nl/CVE_enquete_MBO_rekenen naar al degene(n)
binnen uw instelling die zicht hebben op hoe het (reken)onderwijs binnen uw instelling
voor de verschillende groepen die aan de pilotexamens hebben deelgenomen, is
georganiseerd. U kunt hierbij denken aan afdelingsmanagers/onderwijsmanagers,
opleidingscoördinatoren, teamleiders, vakgroepvoorzitters etc. Van belang is dat een
reëel beeld ontstaat van de mate en vorm waarin rekenonderwijs plaats heeft
gevonden voor de verschillende groepen die aan de pilotexamens rekenen hebben
deelgenomen.
De enquête kan ingevuld worden tot 30 april a.s.
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3. Netwerkbijeenkomst 16 april
Op 16 april (vanaf 13.00 uur) vindt weer een netwerkbijeenkomst plaats voor
contactpersonen COE bij Cursus – en vergadercentrum Domstad in Utrecht.
Het programma is als volgt:
12.30 – 13.00 uur Inloop
13.00 – 13.15 uur Stand van zaken regelgeving
(Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo)
13.15 – 13.30 uur Terugblik pilotexamen COE periode 3 en 4
(Jan Paul de Vries, College voor Examens)
13.30 – 14.00 uur Afname COE buiten de eigen mbo-instelling
(Jan Paul de Vries, College voor examens, René van de Burgh,
Cito)
14.00 – 14.30 uur FACET, de afname software die op termijn ExamenTester
gaat vervangen (Hanna Dues, College voor examens)
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.00 uur Nadere aanwijzingen voor aanpassingen in examinering voor
kandidaten met een beperking
(Ameling Algra, College voor Examens)
16.00 – 17.00 uur Discussie naar aanleiding van bovengenoemde onderwerpen
Netwerken en borrel
U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst.
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