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1. Rapportage resultaten (pre-)pilotexamens 2F en 3F
De resultaten van de pre-pilotexamens 2F zijn op 1 maart jl. vanuit Cito naar de
instellingen verstuurd.
De rapportage over de resultaten van de pilot 3F rekenen en taal naar de scholen
wordt een paar dagen uitgesteld. De reden hiervoor is dat de afnamegegevens van
een student niet altijd verwerkt worden tot een rapportage in het geval er sprake
is van een foutief formaat in de studentgegevens. Er kan dan sprake zijn van
ontbrekende resultaten. Deze situatie komt bij de pilot 3F vaker voor dan bij de
pre-pilot 2F. De extra tijd is nodig om een oplossing te vinden die de kans op
ontbrekende resultaten minimaliseert.
Op dinsdag 13 maart 2012 ontvangen de instellingen vanuit Cito de rapportage
over de behaalde resultaten van de pilotexamens 3F die in januari /februari zijn
afgenomen. Op die dag zullen ook de door CvE vastgestelde omzettingstabellen
(van score naar cijfer) worden gepubliceerd bij Cito: http://coe.cito.nl.
2. Evaluatie (pre-)pilotexamens
Op 20 maart 2012 vindt de evaluatie van de (pre-)pilotafnames in januari/februari
plaats. Uitgenodigd zijn de contactpersonen COE van de instellingen. Deze
bijeenkomst zal plaatsvinden van 13.00 – 17.00 uur bij Cursus- en vergadercentrum
Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht (voor routebeschrijving zie:
www.accomodatiedomstad.nl). Aanmelding vooraf is niet nodig.
Tijdens deze bijeenkomst zal het College voor Examens een eerste presentatie
geven van de resultaten van de afnames in januari/februari 2012.
Het gaat om de evaluatie van de inhoud van de examens en de logistiek en
techniek. De eerste conclusies van het College voor Examens zullen worden
aangevuld met de signalen die we op 20 maart van de contactpersonen krijgen.
Om de contactpersonen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op deze
bijeenkomst geven we hier het voorlopige programma:
a. Terugblik op (pre-)pilot:
Interactieve evaluatie op onderscheiden aspecten:
1. Inhoud examens
2. Techniek van digitale examinering
3. Organisatie en logistiek
4. Procedures
b. Vooruitblik:
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1. Pilots 3F in juni
2. Scenario’s voor periodisering
3. Activiteitenplanning
Uiterlijk eind maart 2012 ontvangen de contactpersonen COE een
bijgestelde activiteitenplanning tot aan september 2012. In deze
activiteitenplanning zal worden opgenomen wanneer de aangepaste versie 2.9.11
van ExamenTester gedistribueerd wordt voor de afname van de pilotexamens in
juni 2012. Ook komen er nieuwe data voor de FT toets en de terugkoppeling
vanuit Cito daarover aan de instellingen.
4. Bijeenkomst stuurgroep COE
Op 30 maart 2012 vindt een bijeenkomst plaats van de stuurgroep COE waarin de
evaluatie van de afgelopen afnameperiode op de agenda staat. Tijdens deze
bijeenkomst zal een besluit worden genomen over de komende afnameperiodes.
Belangrijk punt daarbij is het te nemen besluit over de roostering van de
afnameperiodes in de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014. Zodra het besluit
genomen is zal dit worden gepubliceerd in deze nieuwsbrief en op de website van
het Steunpunt taal en rekenen mbo.
5. Voorbeeldexamens 2F en 3F
De voorbeeldexamens Nederlands en Rekenen 2F en 3F worden in de week van
2 april 2012 aan de instellingen verzonden. In het examen Rekenen is een aantal
aanpassingen gedaan. De waarschuwing bij het doorgaan naar een volgende vraag
als er nog geen volledig antwoord ingevuld is, is vervallen.
In tegenstelling tot wat vorig jaar gold voor de voorbeeldexamens 3F 2011 mogen
deze voorbeeldexamens 2012 beperkt ingezet worden als instellingsexamen. Dat
geldt alleen:
a. voor kandidaten bij wie de afname van een pre-pilotexamen 2F of een
pilotexamen 3F in januari/februari 2012 (tijdens de geplande afnameperiode)
niet gelukt is door technische storingen. Dit geldt dus voor die kandidaten
waarvoor de instelling van Cito geen rapportage over het behaalde resultaat
ontvangen heeft, èn
b. als dit instellingsexamen vóór 1 juni 2012 afgenomen wordt. Na 1 juni 2012
mogen deze voorbeeldexamens 2012 niet meer gebruikt worden als
instellingsexamen.
6. Belangrijke data
- Netwerkbijeenkomst Contactpersonen COE
Op donderdag 19 april 2012 vindt de tweede netwerkbijeenkomst voor de
contactpersonen COE plaats bij het Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht.
Nadere informatie over het programma en de aanmelding volgt binnenkort.
- Werkconferentie Examinering 2012
Op donderdag 10 mei (Eindhoven) en dinsdag 15 mei (Zwolle) vindt weer de
jaarlijkse werkconferentie plaats voor allen die betrokkenen zijn bij de COE’s
binnen de instellingen. Noteer alvast deze data. Binnenkort volgt de aankondiging
met een beschrijving van het programma, de inhoudelijke invulling en de
mogelijkheid tot aanmelden.
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