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In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
1. Activiteitenplanning 2014-2015
2. Facet
3. Communicatie
4. Regionale voorlichtingsbijeenkomsten
5. Examinering Nederlands in 2014-2015
6. Examinering Rekenen in 2014-2015
1. Activiteitenplanning 2014-2015
De activiteitenplanning voor het komende studiejaar is bijna klaar. Op dinsdag 17 juni zal deze gepubliceerd worden op
examenbladmbo.nl onder de jaarring 2014-2015. Dit heeft wat meer tijd gekost dan aanvankelijk beoogd. In de versie
die 17 juni wordt gepubliceerd zijn nog geen activiteiten rond de afnames met Facet opgenomen. Deze activiteiten
zullen later toegevoegd worden.
2. Facet
Later deze maand zal een apart nieuwsbericht gewijd worden aan de opschaling met de afnames in Facet van komend
studiejaar.
3. Communicatie
Deze nieuwsbrief is één van de laatste waarin het CvE mededelingen doet over de pilotafnames aan de
contactpersonen COE (aangemeld via Steunpunt). Begin juli zal er nog een nieuwsbericht verzonden worden met
informatie over de nieuwe versie van ExamenTester voor komend studiejaar. Vanaf 1 september communiceert het CvE
met de contactpersonen examencommissie via het mailsysteem dat onderdeel is van examenbladmbo.nl. Denkt u eraan
dat ook op uw instelling de contactpersoon examencommissie aangemeld moet worden. Het bevoegd gezag heeft op 10
mei een brief ontvangen met details over de aanmeldprocedure.
4. Regionale voorlichtingsbijeenkomsten
In september organiseert het CvE in samenwerking met Cito weer regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de
afnames van de (pilot)examens in 2014-2015. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 18 september (Eindhoven) en 23
september (Zwolle). Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor de contactpersonen examencommissie.
Aanmelden kan via de website van Cito vanaf 20 juni a.s. Voor nieuwe toetsleiders die nog geen ervaring hebben met
ExamenTester en daar komend studiejaar mee gaan werken is er een scholingsbijeenkomst gericht op het werken met
TestManager. Deze scholingsmiddag vindt plaats op 7 oktober (in Utrecht). Aanmelden kan ook vanaf 20 juni a.s. via de
Cito website.
5. Examinering Nederlands in 2014-2015
Vanaf het studiejaar 2014-2015 is het centraal examen Nederlands 3F verplicht voor alle mbo-4 studenten. Als gevolg
hiervan zal de concept-status van de syllabus komen te vervallen. Aan het begin van het studiejaar zal de syllabus via
examenbladmbo.nl beschikbaar worden gesteld. Deze nieuwe syllabus geldt vanaf 2014-2015 en is van kracht tot een
nieuwe syllabus deze vervangt. Inhoudelijk is de syllabus identiek aan de concept-syllabus 2013-2014.
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Om de examens de gewenste betrouwbaarheid te geven, is in het afgelopen studiejaar een extra leestekst toegevoegd
aan de examens Nederlandse taal. Uit de evaluatie is gebleken dat er bij het examen 3F sprake was van tijdnood.
Daarom heeft het CvE besloten om in 2014-2015 geen extra leestekst meer op te nemen in het 3F-examen. Wel zullen
per kijk-/luisterfragment meer vragen worden gesteld, waardoor de gewenste betrouwbaarheid kan worden bereikt
zonder dat er sprake is van tijdnood.
Uit de evaluatie van het 2F-examen bleek dat de betrouwbaarheid steeg zonder dat er sprake was van tijdnood. Voor
2014-2015 blijft een extra leestekst deel uitmaken van het pilotexamen 2F.
Het Steunpunt taal en rekenen mbo publiceert binnenkort een servicedocument over de invoering van de examinering
Nederlands 3F in 2014-2015, gebaseerd op veel gestelde vragen over de regelgeving.
6. Examinering rekenen in 2014--2015
Aan het begin van het studiejaar worden nieuwe concept-syllabi rekenen 2F en 3F gepubliceerd. Ten opzichte van de
vorige syllabi zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd die het karakter hebben van ‘klein onderhoud’. De syllabi zijn
alleen aangepast op de contextloze opgaven, namelijk:
- contextloze opgaven hoeven niet meer alleen van referentieniveau 1F te zijn;
- niet alle contextloze opgaven hoeven per se oplosbaar te zijn met een ‘handig reken’-strategie.
In de syllabi zullen voorbeelden worden opgenomen van bovengenoemde type opgaven.
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