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PRE-PILOT ENGELS MBO-4
•

Invoeringsschema:

•
•
•
•
•

2013-2014:
2014-2015:
2015-2016:
2016-2017:
2017-2018:

ontwikkeling prototype en syllabus
afname pre-pilot, publicatie conceptsyllabus
pilotjaar 1 (3 afnameperiodes)
pilotjaar 2 (min. 3 afnameperiodes)
centrale examinering Engels

PRE-PILOT (FEBR. 2015)
1e proefafname
• Alleen in Facet
• Beproeven van examen
• Beproeven van normering
Dus condities voor deelname
• Min. 2 herkansingen (instellingsexamen)
• Voorafgaande ervaring met afname in Facet
• Adviescesuur, afwijken mag mits melding met argumenten
• Deelname aan evaluatiebijeenkomst

NADERE RICHTLIJNEN PRE-PILOT
•

•
•
•
•
•
•
•

Examen toetst twee vaardigheden in één sessie:
– Leesvaardigheid
– Luistervaardigheid (met/zonder beeld)
Automatische scoring (score is meteen zichtbaar als voorlopige score in
Facet);
Na normering (bepalen te neutraliseren items en vaststellen cesuur)
volgt definitieve score en resultaat;
Resultaat is één eindcijfer (voor beide vaardigheden samen) met een
decimaal;
Tijdsduur is 90 minuten (tijdsverlenging volgens regels die gelden voor
NL en rekenen, zie examenbladmbo);
Verklanking is mogelijk voor kandidaat die daar recht op heeft (zie
examenbladmbo);
Hulpmiddelen: woordenboek (E -> NL), niet digitaal; pen en papier;
Overige afnamecondities: zie examenprotocol (op examenbladmbo.nl);

CESUUR EN VASTSTELLEN CIJFER
Normering vindt plaats in week 11:
• CvTE stelt vast of items geneutraliseerd moeten worden;
• CvTE stelt vast waar cesuur ligt met bijbehorende omzettingstabel;
Publicatie omzettingstabellen:
• Op 16 maart omzettingstabellen op www.examenbladmbo.nl (zie
ook activiteitenplanning);
• Vanaf 16 maart, 12.00 uur (zie activiteitenplanning) definitieve
resultaten beschikbaar in Facet, dus geneutraliseerde items
gecorrigeerd;
• Bijbehorend cijfer volgens omzettingstabel beschikbaar in Facet,
controle mogelijk via omzettingstabel;
• Maar……

DIT JAAR ADVIES-CESUUR
Instelling mag afwijken van advies cesuur (omhoog en omlaag);
Waarom:
- Is eerste proef van een examen en van cesuur;
- dit pre-pilotexamen kan als instellingsexamen wel meetellen voor
diplomering;
•
•

Moet beargumenteerd worden (doorgeven aan CvTE);
Moet met inachtneming van omzettingstabel: dus overal 0,1 erbij/of eraf
b.v.):
Score vaard. Cijfer
overal 0,3 erbij overal 0,2 lager
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PROCEDURE
Wanneer afwijken:
Als naar inzicht van de examencommissie de resultaten volgens de
adviescesuur aanmerkelijk hoger of lager zouden zijn dan bij
vergelijkbare populaties in de afgelopen jaren;
Melden aan CvTE, uiterlijk 30 maart 2015 (via coe-lijn@hetcvte.nl);
• Reden van afwijken;
• Welke opschuiving gehanteerd is;

NB vastleggen in dossier (examencommissie)

EVALUATIE
Op 24 maart evaluatiebijeenkomst over pre-pilot Engels;
(vanaf 13.00 uur Domstad, Utrecht);
• voor contactpersonen examencommissie + (max 3 /instelling);
• Aankondiging volgt in week 8 via examenbladmbo.nl;
•

Let op: er is een rol ‘docent Engels’ op examenbladmbo;
krijgt mailberichten die van belang (kunnen) zijn specifiek
voor docenten Engels over de (pilot)examens Engels;
registratie gaat via de contactpersonen examencommissie op
de instelling;

VOORBEREIDING
Zie examenbladmbo -> examen Engels mbo-4
https://www.examenbladmbo.nl/examen/engels-mbo-4/2014-2015
Nu:
Straks:

prototype
syllabus (begin maart)
voorbeeldexamen (begin april)

