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1. Periodes examinering 2014-2015
De vastgestelde periodes van examinering voor het studiejaar 2014-2015 zijn officieel
bekend gemaakt en te vinden op www.examenbladmbo.nl.
2. Kandidaten entree-opleidingen
Ook dit studiejaar kunnen kandidaten vanuit de entree-opleidingen deelnemen aan de
pilotexamens 2F. De resultaten die deze groep behaalt, worden apart geanalyseerd. U
kunt tot 19 oktober a.s. kandidaten vanuit de entree-opleidingen aanmelden voor de
deelname aan de 2F pilotexamens van periode 2 (zie http://coe.cito.nl).
3. Kandidaten met visuele beperkingen
Kandidaten die een visuele beperking hebben en daarom in aanmerking komen voor
een aangepast examen (in periode 3 en/of periode 4) kunnen tot 15 oktober aangemeld
worden via coe-beperking@cve.nl.
4. Packages 2F
Vanaf 10 oktober 2013 zijn via het Cito Portal de packages te downloaden voor de in
periode 2 af te nemen pilotexamens 2F. Vanaf dat moment kunnen dus de
afnameplanningen gemaakt worden.
5. Netwerkbijeenkomst 14 november
Op donderdag 14 november vindt weer een netwerkbijeenkomst voor contactpersonen
COE plaats. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: de sturing op de invoering van de
regelgeving taal en rekenen en de centrale examinering. Twee contactpersonen uit
verschillende mbo-instellingen zullen een korte presentatie geven, één is afkomstig uit
een mbo-instelling met centrale aansturing en de ander uit een instelling waarin
aansturing decentraal plaatsvindt.
Na de presentaties is er de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over
diverse onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn:
- de logistieke organisatie van de centrale examinering in samenwerking met de
examencommissie(s);
- de organisatie van de informatievoorziening naar alle betrokkenen in de organisatie
(niet) alleen m.b.t. de logistiek rond de examinering, maar ook op het gebied van de
regelgeving);
- de informatievoorziening naar de studenten;
- hoe kunnen instellingen elkaar ondersteunen op het gebied van de kwaliteit van de
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processen (bijv. de organisatie van externe audits)?
De bijeenkomst vindt dit keer plaats in Bunnik, Postillion hotel Bunnik, van 13.00 –
16.00 uur. U kunt zich aanmelden via deze <link>. Aan uw deelname zijn geen kosten
verbonden.
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