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Het Steunpunt taal en rekenen mbo
is een initiatief van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

In deze nieuwsbrief leest u informatie over:

Het Steunpunt ondersteunt
docenten, leidinggevenden en
andere betrokkenen in mboinstellingen bij de intensivering van
het taal- en rekenonderwijs.
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1. Afname (pre-)pilotexamens 2F en 3F januari/februari 2012
De afnames van de (pre-)pilotexamens 2F en 3F in de periode januari/februari
zijn bijna voorbij. Daarbij hebben zich veel storingen voorgedaan in ExamenTester
met alle vervelende gevolgen van dien voor de kandidaten en voor degenen die
betrokken zijn bij de organisatie van de COE’s. CvE is samen met Cito begonnen
met de analyse van de oorzaak van de storingen, zodat maatregelen getroffen
kunnen worden om in de toekomst betere afnamecondities te garanderen.
CvE zal hier uitvoerig op terugkomen in de evaluatie van de pilotperiode met de
contactpersonen COE (op dinsdag 20 maart a.s. vanaf 13.00 uur), maar hierbij
alvast een aantal voornemens:
In de rapportage over de behaalde resultaten met het bijbehorende cijfer
wordt bij de resultaten voor rekenen en Nederlandse taal aangegeven of
een kandidaat minder dan 80% van de antwoorden ingevuld heeft. Dat kan
immers betekenen dat het resultaat onvolledig is omdat het examen
veelvuldig vastgelopen is tijdens de afname. In dat geval wordt het
resultaat wel omgezet in een cijfer, maar kan de instelling in gesprek met
de kandidaat zelf nagaan of het resultaat het gevolg is van slechte
afnamecondities of van de daadwerkelijke reken- of taalvaardigheid van de
student.
Ook als er voor een kandidaat alleen een examen Nederlands afgenomen is,
volgt rapportage over de bij Cito binnengekomen resultaten.
Voor de afname in juni komt er een bijgewerkte versie van ExamenTester
(versie 2.9.11). Deze wordt na een zorgvuldige testprocedure ruim voor de
afname naar de instellingen verstuurd. Een precies tijdpad hiervoor volgt
zo spoedig mogelijk.
2. Uiterste datum dataretour
Maandag 13 februari is de laatste mogelijkheid om resultaten van de afname van
3F te verzenden naar Cito (via dataretour)!
3. Uiterste datum enquêtes
De deadlines voor het insturen van de enquêtes over de (pre-)pilotexamens voor
studenten en overige betrokkenen bij de (pre-)pilotexamens zijn:
- 25 februari voor de 2F-examens, en
- 3 maart voor de 3F-examens.
De links naar deze enquêtes zijn te vinden op de website van Cito
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4. Rapportage resultaten
Begin volgende week krijgen de contactpersonen COE en de toetsleiders bericht
over de manier waarop er gerapporteerd wordt over de resultaten na de
normering van de examens. Daar wordt bijgevoegd een voorbeeld van het csvbestand waarmee de resultaten in de eigen administratie geïmporteerd kunnen
worden.
5. Voorbeeldexamens
De voorbeeldexamens 2F en 3F worden volgens plan vanaf week 14 (2/6 april) ter
beschikking gesteld aan de instellingen. Alle instellingen die een portalaccount
hebben krijgen deze voorbeeldexamens. De dan uitgebrachte voorbeeldexamens
rekenen zullen zo aangepast zijn dat de kans op het optreden van storingen
minimaal is.
6. Aanmelding pilotexamens juni 2012
Voor de aanmelding voor de afname van de pilotexamens 3F in juni zal een nieuwe
procedure gehanteerd worden. Nadere details volgen. In ieder geval zullen de
contactpersonen COE een aanmeldingsformulier krijgen. Zij kunnen het formulier
doorsturen naar de toetsleiders binnen de instelling. De toetsleiders kunnen de
kandidaten met dit formulier aanmelden. Ook zal het aanmeldingsformulier zo
aangepast zijn dat per portalaccount in één keer alle deelnemers met
verschillende CREBO nummers ingevoerd kunnen worden.
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