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Special needs special:
centrale examinering en deelnemers met een beperking in het mbo
De in mei 2013 verschenen brochure ‘Special needs special’ geldt voor het
studiejaar 2013-2014, tevens het laatste volledige pilotjaar voor alle centrale
examens.
Op deze brochure gelden de volgende aanvullingen. Deze aanvullingen zijn verwerkt
in een nieuwe versie van de brochure, die te vinden is op de website van het
Steunpunt.
1. Levering aangepaste toetsen voor deelnemers met een visuele beperking
(3.3)
In het stappenplan bij de levering voor deelnemers met een visuele beperking (3.3)
is abusievelijk vermeld dat de levering plaatsvindt voor de tweede en de vierde
periode. Dat moet zijn: levering voor de derde en de vierde periode. Levering voor
de tweede periode is gezien de korte termijn niet mogelijk. In hoofdstuk 9 zijn de
correcte periodes vermeld.
2. Bestelling aangepaste toetsen voor deelnemers met een auditieve beperking
(3.4)
In de tweede en vierde periode worden aangepaste toetsen geleverd voor
deelnemers met een auditieve beperking (3.4 en 9). In de brochure is uitgegaan van
bestelling en levering via het CvE. Inmiddels is vastgesteld dat het goed mogelijk is
de levering te doen zoals met de standaard examens, dus via de portal van Cito. In
de opzet van de portal, de naam van de toets en de startpagina zijn maatregelen
genomen die voorkomen dat de toets wordt aangeboden aan een deelnemer die er
niet voor in aanmerking komt. De instellingen hoeven kandidaten met een auditieve
beperking dus niet aan te melden. De levering blijft overigens beperkt tot de
tweede en de vierde periode.
Aan het CvE worden vragen gesteld over de mogelijkheden voor toetsing van
gespreksvaardigheden in het instellingsexamen, en over de inzet van doventolken bij
het centraal examen. De tekst van de brochure geldt voor het studiejaar 2013-2014
en kan in een volgend studiejaar worden aangepast en aangevuld.
3. Aangepaste toetsen voor deelnemers met dyscalculie en ernstige
rekenproblemen (3.2)
In het cursusjaar 2013-2014 start het CvE met een pilot dyscalculie. Door diverse
aanpassingen wordt ernaar gestreefd de rekentoets zo vorm te geven dat de
deelnemer beter in staat wordt gesteld te laten zien wat hij beheerst. Daarbij
kunnen ook hulpmiddelen zoals een beperkte rekenkaart worden ingezet.
Elke instelling kan kandidaten aanmelden voor de pilot. Als voorwaarde voor
deelname geldt dat school en kandidaat een aantoonbare extra inspanning hebben
verricht om de kandidaat aan de eisen te laten voldoen, bijvoorbeeld door remedial
teaching.

Informatiebijeenkomst pilot dyscalculie
Het CvE en het Steunpunt Taal en Rekenen mbo organiseren een
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voorlichtingsbijeenkomst over de pilot dyscalculie.
Op de bijeenkomst zal worden ingegaan op de inhoudelijke aanpassingen in de
rekentoets, op de te volgen procedure bij de aanmelding van de kandidaat en de
vereisten voor aanmelding, op de hulpmiddelen bij de rekentoets, en op de relatie
met het onderwijs. De bijeenkomst kan zinvol zijn voor contactpersonen,
examensecretarissen, rekencoördinatoren en zorgcoördinatoren. Aan de hand van de
informatie op de bijeenkomsten zal paragraaf 3.2 van de brochure nader worden
ingevuld.
Datum
maandag 30 september 2013
Programma
13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur Presentaties in plenaire zaal
16.00 uur Afsluiting met een hapje en drankje
Locatie
Aristo Accommodaties | Brennerbaan 150 | Utrecht (route)
Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link.
aanmelden| profiel wijzigen| afmelden | doorsturen | bekijk online | website ve | website mbo | website vo

http://steunpunttaalrek.m14.mailplus.nl/archief/mailing-314180608.html[20-5-2014 9:39:49]

