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1. Afname pilotexamen juni 2012
De afnames van het pilotexamen 3F die vorige week zijn gestart, verlopen, voor zover bij CvE bekend,

Telefoonnummer secretariaat
T: (0318) 648 559

voorspoedig. Er is geen sprake van technisch storingen op grote schaal zoals dat in januari/februari het
geval was. Als er zich wel technische storingen voordoen, is het belangrijk dat instellingen dit melden
aan de ICT examenhelpdesk van Cito.

Reacties en vragen: Secretariaat
2. Rekenmachine
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Ter herinnering: bij de juni-afname van de pilotexamens mogen instellingen onder bepaalde
voorwaarden studenten een eigen rekenmachine laten gebruiken. Zie voor deze voorwaarden het
Handboek COE pag. 17. Instellingen die hiervan gebruik maken, moeten dit melden aan CvE via
coe@cve.nl.
3. Enquêtes
De enquêtes over de afnames (voor studenten, docenten/surveillanten, toetsleiders en ICT-deskundigen)
zijn te downloaden via:
http://www.cito.nl/nl/onderwijs/middelbaar%20beroepsonderwijs/coe_examens_mbo/coe_3f_pilot.aspx.
Vergeet u niet de studenten deze enquêtes in laten vullen. Wij vragen u de enquêtes zo snel mogelijk
na afloop van de afnameperiode in te laten vullen. Als we deze gegevens op tijd binnen hebben,
kunnen we ze betrekken bij de normering van de examens begin juli.
4. Uitbreiding rapportage COE-resultaten juni 2012
Bij eerdere afnameperioden van de COE’s bestond het csv-bestand met de resultaten uit dezelfde
velden als het pdf-rapport. Uit de evaluatie van de afnameperiode januari en februari jl. werd duidelijk
dat het instellingen veel tijd kost om de rapportages te verwerken. Om aan de wens van instellingen
tegemoet te komen, is de vorm van de rapportages over juni 2012 gewijzigd: het csv-bestand is
uitgebreid. In het csv-bestand met de resultaten worden alle gegevens weergegeven die door de
instelling zijn ingevoerd in TestManager. De aanvullende gegevens zijn: groep, niveau, leerweg,
vooropleiding, geslacht en geboortedatum. Met name het veld ‘groep’ is in veel gevallen van belang
voor de verdere terugkoppeling van de resultaten binnen de instelling. Het PDF-rapport is ongewijzigd
en bevat dus niet deze extra kolommen.
Deze uitbreiding van de rapportage is van toepassing op de afname in juni 2012. Op basis van de
ervaringen in juni en de ontwikkelingen gedurende de komende maanden wordt bekeken op welke wijze
gerapporteerd wordt over de afnameperioden in 2012-2013.
5. Brief minister naar mbo-instellingen en Tweede Kamer
In een brief aan de Tweede Kamer én een aparte brief aan de schoolbesturen vo en mbo informeert de
minister over de resultaten van de pilotexamens Nederlands en rekenen in het mbo en de
pilotrekentoets in het vo.

http://steunpunttaalrek.m14.mailplus.nl/archief/mailing-314151876.html[21-5-2014 9:57:38]

Steunpunt taal en rekenen mbo
Daarnaast geeft de minister in de brieven aan hoe zij deze resultaten gebruikt voor het beleid richting
de definitieve invoering van de rekentoets in het vo en de taal- en rekenexamens in het mbo.
U kunt beide brieven downloaden via onderstaande links.
8 juni 2012 Brief pilots taal en rekenen aan Tweede Kamer
8 juni 2012 Brief pilots taal en rekenen aan vo en mbo
6. Opbrengsten werkconferenties Examinering
Op 10 en 15 mei 2012 vonden in Eindhoven en Zwolle de jaarlijkse werkconferenties Examinering
Nederlands en rekenen plaats. De presentaties, workshops en andere opbrengsten kunt u hier
downloaden.
7. Wijziging Examen- en Kwalificatiebesluit WEB
Op 22 mei 2012 is een wijzigingsbesluit van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit
Beroepsopleidingen WEB in het Staatsblad geplaatst
(Stb. 2012-217). Dit besluit gaat onder andere over:
- centrale examinering Nederlands en rekenen (invoering en uitslagregels niveaus 2
en 3, vrijstellingen en geldigheidsduur)
- examinering van de kerntaken
- loopbaan en burgerschap
- examinering van (generiek) Engels in niveau 4 opleidingen.
Het Steunpunt heeft een servicedocument gemaakt bij deze wijzigingen. Beide documenten zijn via
deze link te downloaden.
8. Regeling modeldiploma mbo 2012
De regeling modeldiploma mbo 2012 is op 4 juni in de Staatscourant gepubliceerd. In deze regeling is
een modeldiploma vastgesteld dat in het hele mbo per 1 augustus 2012 in zal gaan.
Daarnaast wordt een model voor een resultatenlijst vastgesteld dat ingaat bij diplomering van de
studenten die per 1 augustus 2012 instromen op een nieuw kwalificatiedossier.
Deze regeling bevat ook regels over het vermelden van de resultaten op de generieke
examenonderdelen Nederlands, rekenen en Engels. De regeling is via deze link te downloaden.
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