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1.

Voorbereiding afname pilotexamens in januari 2012.

6717 LT Ede
Telefoonnummer secretariaat
T: (0318) 648 559

De aanmelding voor de afname in januari /februari 2012 van de pre-pilotexamens 2F en
de pilotexamens 3F is gesloten.

Reacties en vragen: Secretariaat

De belangstelling is groot. Rond de 15.000 deelnemers zijn aangemeld, zowel voor 2F als
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voor 3F.
De afname van de examens moet gebeuren binnen de volgende tijdperioden:
Taal 2F en rekenen 2F kunnen beide worden afgenomen vanaf 16 januari tot 29 januari
2012;
Rekenen 3F kan worden afgenomen vanaf 23 januari tot 5 februari2012;
Taal 3F kan worden afgenomen vanaf 30 januari tot 12 februari 2012.
In de week van 12 december a.s. verschijnt er een nieuwe versie van het Handboek COE.
Vooral van belang is de wijziging in de criteria voor de dyslexieverklaring die daarin
opgenomen is. De wijzigingen in deze versie ten opzichte van de eerdere versie worden
met geel gemarkeerd. De contactpersonen en de toetsleiders ontvangen de nieuwe versie
per mail.
In de week van 12 december is er ook een extra meetdatum voor de systeemcheck met
terugkoppeling gepland (zie Handboek COE pagina 10). Alle instellingen die voor 15
december a.s (uiterlijk 15.00 uur) een FT check met dataretour naar Cito gedaan hebben,
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krijgen via de toetsleider op 19 december een terugkoppeling daarover vanuit Cito.
In de nieuwe versie van ExamenTester (2.9.8) die aan de instellingen gedistribueerd is, is
helaas een fout ontdekt. Als de Local Server op de instelling uitvalt tijdens een afname
verdwijnen de eerder ingegeven antwoorden van een nog niet ingeleverde toets. Om dit te
verhelpen is er een ‘patch’ ontwikkeld. Deze patch zal op de website van Cito te
downloaden zijn. De instelling hoeft na het downloaden en installeren van de patch niet
opnieuw de systeemcheck te doen. Wel is het raadzaam om de patch te installeren vóór
de afname. Neem hiervoor contact op met de IT deskundige op de instelling. Uiterlijk 15
december a.s. ontvangen de bij Cito geregistreerde toetsleiders en de contactpersonen
vanuit Cito een mail met de link naar deze patch en een installatiehandleiding.
Rond deze tijd (8 december) verstuurt Cito de packages (de examenbestanden) voor 2F
naar de toetsleiders. Begin januari gebeurt dat voor 3F. Dat betekent dat dan ook de
afnameplanningen gemaakt kunnen worden. Let op: twee zaken zijn daarbij erg
belangrijk:
1. Zorg dat alle versies gelijkelijk verdeeld worden over de kandidaten!
2. Zorg ervoor dat voor de kandidaten alle gevraagde gegevens ingevuld worden (zoals
CREBO, geboortedatum, postcode etc.)!
De Cito helpdesk, die bereikbaar is voor vragen rondom ExamenTester, is tijdens de
afname bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur via
telefoonnummer: 026 3525252.
2. Syllabi Nederlands en rekenen 2F.
De conceptversies van de syllabus rekenen 2F mbo en Nederlandse taal 2F mbo zullen in
de week van 12 december gepubliceerd worden op de website van het Steunpunt. Deze
syllabi geven een indruk hoe de COE’s in de pre-pilot en in het 1e pilotjaar voor 2F eruit
zullen zien.
3.

Filmpje “Proef op de som”.

ROC Nijmegen heeft voor examenkandidaten een YouTube filmpje gemaakt over de
afname van de (pre-)pilotexamens. Zij gebruiken dit filmpje ter vervanging van “De proef
op de som”. Om het filmpje te zien klik hier.
4.

Terugblik netwerkbijeenkomst op 21 november jongstleden in Nijkerk.

De eerste netwerkbijeenkomst voor contactpersonen COE in Nijkerk is goed bezocht.
De evaluatie is door 37 deelnemers aan de netwerkbijeenkomst ingevuld.
Hieronder een korte samenvatting van de reacties op de bijeenkomst:
97% van de deelnemers heeft de bijeenkomst als relevant ervaren.
92% van de deelnemers vindt de presentaties van andere scholen zinvol.
95% van de deelnemers vindt het plezierig om onderling uit te wisselen.
100% van de deelnemers is tevreden over de bijeenkomst in zijn geheel.
Uit de evaluatie blijkt dus, dat deze bijeenkomst in een behoefte heeft voorzien.
De opbrengsten van de bijeenkomst, onder meer de presentaties van ROCA12 en ROC
Aventus, zijn te vinden op de website van het Steunpunt - klik hier.
5.

Evaluatiebijeenkomst pilotexamens in maart 2012.
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De evaluatiebijeenkomst met contactpersonen over de afname van zowel 2F als 3F in
januari/februari zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart '12 vanaf 13.00 uur in Utrecht.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
6. Examenreglement t.b.v. COE
Vanuit een ROC is de vraag gekomen of er al mbo-instellingen zijn die een
examenreglement opgesteld hebben voor de centrale examens Nederlands en rekenen en
de pilotexamens 3F. Bij dezen het verzoek om, mocht u al een dergelijk document
hebben, dit op Marktplaats mbo te publiceren, zodat andere scholen hiervan gebruik
kunnen maken en niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
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