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1.
Extra scholingsbijeenkomst toetsleiders:
Omdat de scholingsbijeenkomst voor toetsleiders van 10 november helemaal vol zit, zal er

Telefoonnummer secretariaat
T: (0318) 648 559

een derde mogelijkheid geboden worden om een scholing te volgen over het organiseren

Reacties en vragen: Secretariaat

en plannen van de afname met ExamenTester. Deze extra scholingsbijeenkomst voor
toetsleiders zal plaats vinden op donderdag 17-11 aanstaande van af 13.00 uur in
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u zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Via de website van Cito kunt

2.

Aanmelding pilots 3F – verruiming toelatingscriteria:

Om een betere spreiding van deelnemers uit alle sectoren van de 4-jarige MBO opleidingen
te krijgen bij de pilotafnames in dit schooljaar, heeft het CvE besloten om de
toelatingscriteria voor de pilot 3F in 2011-2012 te verruimen. Aan de pilots 3F in dit
schooljaar kunnen behalve de eerder genoemde groepen ook tweedejaars studenten aan
een vierjarige mbo-4 opleiding die na 1 augustus 2010 gestart zijn meedoen. Voor deze
deelnemers geldt het pilotexamen niet als instellingsexamen. Aanmelden voor zowel de
pilot 3F als de pre-pilot 2F kan tot uiterlijk 20 november. Als u vragen heeft over het
aanmeldingsformulier kunt u een mail sturen naar coe@cito.nl.
N.B. Op het aanmeldformulier wordt gevraagd om de CREBO code van de opleidingen van
de kandidaten. Wanneer er meerdere CREBO nummers zijn, hoeft slechts één
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aanmeldformulier te worden ingevuld. De overige CREBO nummers mogen dan in een Excel
bestand gemaild worden aan coe@cito.nl. De inschrijving wordt dan bij Cito verder
afgehandeld. Dit geldt alleen voor de eerstkomende afnameperiode.

3.

Herinnering netwerkbijeenkomst contactpersonen COE op 22 november
aanstaande:

Het Steunpunt mbo en het CvE organiseren samen een netwerkbijeenkomst voor
contactpersonen op 22 november aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst bestaat de
mogelijkheid te overleggen over de voorbereidingen van de (pre) pilot examens en
ervaringen en ideeën uit te wisselen over de manier waarop de functie van
contactpersoon COE ingevuld kan worden.
De bijeenkomst is gepland op:
Dinsdag 22 november 2011 van 13.00 – 16.00 uur
Locatie: De Schakel in Nijkerk
Onderwerpen:
Laatste ontwikkelingen COE;
-

Enkele uitvoeringsscenario’s implementatie COE; Onderling uitwisselen ervaringen.

Er zal vanuit twee instellingen toelichting gegeven worden op de wijze van organiseren die
in dit pilotjaar beproefd zal worden.
Klik hier om u voor deze bijeenkomst aan te melden.
4.

Monitor afname (pre) pilots:

Het CvE wil graag instellingen kunnen volgen die bij de afname in januari-februari
aanstaande ervoor kiezen om een bepaald scenario van inrichting uit te proberen. Dat kan
zijn een scenario van maximale concentratie of van spreiding van de verschillende COE’ s.
De ervaringen die met deze verschillende inrichtingsscenario’ s opgedaan worden, zullen
meegenomen worden bij de besluitvorming over de periode van afname in 2012/2013 en
2013/2014. Dit besluit zal eind maart 2012 genomen worden in de stuurgroep.
Om een beeld te krijgen wat de instellingen op dit gebied gaan onderzoeken en
uitproberen, is een vragenlijst ontwikkeld die u binnenkort separaat per mail zult
ontvangen.
5.
Syllabi Nederlands en rekenen 2F zijn bijna klaar.
De reacties uit de digitale veldraadpleging worden op dit moment verwerkt en
geredigeerd. We verwachten dat eind november ook deze concept-syllabi beschikbaar
zullen zijn via de website van het Steunpunt.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 december 2011
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