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1. Rekenmachine in pilotexamens
Met ingang van het komende studiejaar zullen de pilotexamens rekenen 2F en 3F
afgenomen worden met een andere rekenmachine. Om tegemoet te komen aan de vele
bezwaren die kandidaten hadden tegen de rekenmachine die tot voor kort gebruikt
werd, is besloten om ook in de pilotexamens rekenen voor het mbo gebruik te maken
van de rekenmachine die in het vo gangbaar is, ook bij de rekentoets. Deze nieuwe
rekenmachine (de zogenoemde CRM rekenmachine) maakt gebruik van Adobe Flash
Player. Dit laatste betekent dat ICT-beheer alert moet zijn op de installatie van de
juiste versie van Flash. Deze CRM rekenmachine is door onderwijsinstellingen ook te
gebruiken als losse applicatie. Op deze manier kunnen studenten ook buiten de
pilotexamens om oefenen met deze rekenmachine.
Om op korte termijn kennis te kunnen maken met deze nieuwe rekenmachine en te
beschikken over examens met deze CRM-rekenmachine zijn vanaf 19 juni de volgende
producten te downloaden van het Cito Portal:
De voorbeeldexamens rekenen 2F en rekenen 3F met de CRM-rekenmachine
De standalone CRM-rekenmachine
De gebruiksvoorwaarden van de CRM-rekenmachine
De systeemeisen (juiste flash-versie).
Komend studiejaar komt er mede met het oog op deze CRM rekenmachine een nieuwe
versie van het FT-examen. Instellingen zullen voor de afname van P2 een FT-check
moeten doen met dit nieuwe FT-examen.
2. Nieuwe versie ExamenTester
Er wordt met ingang van het studiejaar 2013-2014 een nieuwe versie van ExamenTester
(ExamenTester 2.10B) gedistribueerd, als alle tests succesvol doorlopen worden. Deze
versie bevat enkele aanpassingen. Het belangrijkste voor de instellingen is dat de
examens met veel beeld- en geluidsfragmenten sneller geladen worden en dus naar
verwachting sneller zullen starten. Bij deze nieuwe versie horen ook een nieuw FTexamen, nieuwe PODS-toetsen en nieuwe voorbeeldexamens.
Voor deze nieuwe versie is een beperkte nieuwe installatie nodig. Vanaf week 36 (de
week van 2 september) zal deze nieuwe versie gedistribueerd worden via het Cito
Portal. Vanaf dat moment kan deze versie geïnstalleerd worden en kunnen de
voorbereidingen en test-activiteiten (FT) op de instellingen plaats vinden.
3. Rapportage over deelnemersenquête
Met ingang van komend studiejaar zullen de instellingen ook een rapportage ontvangen
van de antwoorden die kandidaten ingestuurd hebben op de vragen in
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deelnemersenquête. Dit betreft alleen de kandidaten vanuit de eigen instelling. Deze
resultaten zullen niet te koppelen zijn aan persoonsgegevens. Wanneer deze gegevens
aan de instellingen ter beschikking gesteld worden, zal bekend gemaakt worden in de
activiteitenplanning.
4. Examenblad mbo
Komend studiejaar wordt examenbladmbo.nl ingevoerd in het mbo. Dit wordt het
medium waar alle informatie en regelgeving die de pilotexamens COE betreft op te
vinden zal zijn. Dat betekent dat het Handboek COE als publicatie verdwijnt. De
informatie die tot voor kort in het Handboek COE te vinden was, zal nu worden nu
geplaatst op Examenbladmbo.nl.
Een en ander zal gepresenteerd worden op de voorlichtingsbijeenkomsten die CvE en
Cito in september organiseren. Het zijn er dit jaar twee: donderdag 19 september
vanaf 13.00 in Eindhoven (Evoluon), maandag 23 september vanaf 13.00 uur in Utrecht
(vergadercentrum Domstad). U kunt zich opgeven via http://cito.coe.nl. Tijdens deze
bijeenkomsten zal de activiteitenplanning voor 2013-2104 bekend gemaakt en
besproken worden.
5. Scholing toetsleiders
Begin oktober zal wederom een scholing aangeboden worden voor toetsleiders die voor
het eerst gaan werken met TestManager. Voor toetsleiders die al ervaring hebben
met TestManager biedt deze scholing geen nieuwe informatie. Deze scholing zal plaats
vinden op 10 oktober vanaf 13.30 uur in Utrecht ((vergadercentrum Dordrecht).
Aanmelden kan vanaf volgende week via http://coe.cito.nl.
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