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Voorbeeldexamens COE 2014 - Examentester

De nieuwe voorbeeldexamens voor 2F in ExamenTester zijn gepubliceerd.
Deze voorbeeldexamens COE 2014 zijn te downloaden via het Cito portal.
Dit portal is iets anders ingericht. U treft de examens op de bekende plek aan,
onder de knop Downloads. Er is een nieuwe knop Voorbeeldexamens
toegevoegd, waar u alle aanvullende documentatie aantreft bij
deze voorbeeldexamens. Daar vindt u ook de omzettingstabellen en het correctievoorschrift
bij de nieuwe voorbeeldexamens. Dit laatste is nieuw en wordt op verzoek van
de instellingen gepubliceerd. Wij verzoeken u wel discreet om te gaan met dit
correctievoorschrift. Voor docenten die deze voorbeeldexamens af willen
nemen om een reëel beeld te krijgen van de vaardigheid van de kandidaten,
is het van belang dat dit correctievoorschrift geheim blijft!
2.

Voorbeeldexamens COE 2013 – HTML
Nu er een nieuwe lichting van voorbeeldexamens voor 2F beschikbaar is, zijn
de voorbeeldexamens 2F van 2013 omgezet naar een html-versie. Deze versie
is voor iedereen vrij toegankelijk die over een computer met internetverbinding beschikt. U vindt deze html-examens via examenbladmbo.nl (zie onder
Voorbeeldexamens).

3.

Examinering met Windows XP
Vanaf 14 april 2014 wordt Windows XP niet meer ondersteund vanuit
Microsoft. Dit betekent dat we voor het komend studiejaar bij Facet noch bij
ExamenTester afnames met Window XP ondersteunen. Het besturingssysteem
voor ExamenTester moet minimaal Windows 7 zijn, voor Facet verwijzen we
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naar de systeemeisen die vermeld staan op:
https://www.cve.nl/item/computerexamensysteem_facet
Dit studiejaar ondersteunt ExamenTester afnames met Windows XP nog wel,
maar u wordt dringend geadviseerd om extra controles uit te voeren om
besmetting van pc’s met virussen en malware te voorkomen.
4.

Rapportages P3 – studentenenquêtes
Binnenkort worden de rapportages van de resultaten behaald in P3 weer
gepubliceerd op het Cito portal. Daarna zullen ook de gegevens uit de
studentenquêtes aan de instellingen verzonden worden door Cito. Daarbij zal
het verwerkingsinstrument, dat Frank Malherbe ontwikkeld heeft, meegestuurd
worden. Daarmee kan elke instelling het Cito bestand verwerken tot een
bestand met leesbare en toegankelijke informatie.

5.

Pilotexamen Nederlands P4
Voordat de afnames van periode 4 starten wijzen we nog even op de
volgende punten. In P4 zal het pilotexamen Nederlandse taal 2F ook een extra
leestekst bevatten. Daarnaast is het zo dat in de pilotexamens Nederlandse
taal (zowel voor 2F als voor 3F) de gele markeringen van de alinea waarop een
vraag betrekking heeft nog maar sporadisch voorkomen.

6.

Pilotexamen Engels
Nadere informatie over de pilotafnames Engels vanaf studiejaar 2014-2015

volgt
in het nieuwsbericht van maart.
7.

Netwerkbijeenkomst contactpersonen COE
Op 15 april organiseren Steunpunt taal en rekenen mbo en College voor
Examens samen weer een netwerkbijeenkomst voor contactpersonen COE. Op
de agenda zal in ieder geval een terugblik op de afnames in P2 en P3 staan en
een vooruitblik op de afnames met Facet. Noteert u alvast deze bijeenkomst in
uw agenda. Ook zal het gaan over de analyse van de resultaten ten behoeve
van het onderwijs.
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Aristo in Utrecht 13.00 – 17.00 uur. Nadere
informatie over programma en aanmelding volgt.

8.

Startrapportage ‘Over rekenen gesproken’
Voor het mbo heeft het Steunpunt taal en rekenen mbo in de maanden
september 2013 tot januari 2014 in nauwe samenwerking met MBO15
gesprekken gevoerd met vrijwel alle (bekostigde) mbo-instellingen om de stand
van zaken op het gebied van de realisatie van het rekenbeleid in het mbo in
kaart te brengen. Met medeweten van de besturen hebben de gesprekken
plaatsgevonden met mensen die vanuit verschillende functies dagelijks aan het
werk zijn om het rekenbeleid op een gewetensvolle wijze vorm en inhoud te
geven, zoals rekencoördinatoren of –coaches, rekendocenten en lijnverantwoordelijke directeuren. De bevindingen uit die gesprekken zijn beschreven in
de startrapportage ‘Over rekenen gesproken’. De bevindingen zijn aanleiding
tot aanbevelingen aan de minister en aan de mbo-scholen. Download de
startrapportage ‘Over rekenen gesproken’ (pdf).

9.

Informatie Pilot Dyscalculie
De informatie van de bijeenkomst van 27 januari over de pilot dyscalculie is te
vinden op de website van het Steunpunt. Zie: Informatie pilot dyscalculie.
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