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Het Steunpunt taal en rekenen mbo
is een initiatief van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en
wetenschap.

In dit flitsbericht vindt u informatie over:

Het Steunpunt ondersteunt
docenten, leidinggevenden en
andere betrokkenen in mboinstellingen bij de intensivering van
het taal- en rekenonderwijs.
lees meer op de website mbo
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Nieuwe conceptsyllabi Nederlands en rekenen 2F en 3F
Er zijn nieuwe concept-syllabi verschenen voor Nederlands en rekenen in het mbo.
Er is een versie voor niveau 2F en en één niveau 3F. De syllabi beschrijven de
exameneisen voor de pilots van de Centraal Ontwikkelde Examens (COE). Ze stellen
de docenten in staat zich een beeld te vormen van wat in de COE wel en niet
gevraagd kan worden en zijn een hulpmiddel bij de voorbereiding op de COE. De
syllabi treden in werking op 1 augustus 2013.
De syllabi kunnen informatie bevatten over een of meer van de volgende
onderwerpen:
– specificaties van examenstof;
– begrippenlijsten;
– bekend veronderstelde voorkennis;
– voorbeeldopgaven;
– toelichting op de vraagstelling.
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Voor de syllabi taal is tevens een verantwoording beschikbaar. In dit
verantwoordingsdocument onderbouwt de syllabuscommissie de keuzes die gemaakt
zijn tijdens de totstandkoming van de herziene conceptsyllabi en geeft zij op een
aantal aspecten een nadere toelichting. Voor rekenen volgt dit
verantwoordingsdocument begin mei. U kunt de syllabi hier downloaden.
Flitsbijeenkomst Examinering Rekenen voor (nieuwe) rekendocenten in het mbo
Datum: woensdag 29 mei 2013 van 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht
Het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Examens organiseren op 29
mei een flitsbijeenkomst over de centraal ontwikkelde examens rekenen. Deze
bijeenkomst is vooral bedoeld voor docenten die nog niet zo lang betrokken zijn bij
het rekenonderwijs en die vragen hebben over:
- de inhoud van de centraal ontwikkelde examens 2F en 3F
- de vormgeving van de centraal ontwikkelde examens (COE)
- de keuzes die gemaakt zijn bij de COE
- de procedures en protocollen bij de COE
- de regelgeving rondom de COE.
Tijdens deze bijeenkomst zal Jan Paul de Vries van het College voor Examens een
toelichting geven op de nieuwe conceptsyllabi voor rekenen 2F en 3F. Daarbij wordt
aandacht besteed aan bovengenoemde onderwerpen. Ook zullen examenopgaven van
zowel het 2F examen als het 3F examen worden besproken.
Rianne Reichardt van het Steunpunt taal en rekenen mbo zal een korte toelichting
geven op de regelgeving rondom de centraal ontwikkelde examens en de slaag-
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/zakbeslissing voor de diverse cohorten.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Inloop om 13.00 uur. De bijeenkomst eindigt
om 16.00 uur met een netwerkborrel.
Aanmelden is mogelijk via deze link.
Brieven van de minister aan de Tweede Kamer en de mbo-instellingen
Op 24 april heeft de minister aan de Tweede Kamer een reactie gestuurd op de
brief van de sectororganisaties over het implementatietraject taal en rekenen.
Tevens heeft de minister op 25 april een brief gestuurd aan de mbo-instellingen
met de uitwerking van aangekondigde maatregelen in de voortgangsrapportage van
19 december 2012 op de volgende aspecten:
- het gewijzigde tijdpad voor invoering van de slaag-/zakregeling;
- toevoeging van behaalde (pilot)resultaten bij het mbo-diploma;
- toepassing van maatwerk in de examinering 2F voor het vmbo.
De brieven zijn hier te downloaden.
Bewijs resultaten taal en rekenen
In de brief van 19 december 2012 heeft de minister van OCW aangegeven dat vanaf
het studiejaar 2013-2014 de resultaten op de examens taal en rekenen worden
toegevoegd aan de resultatenlijst bij het diploma. In de brief van 24 april 2013
geeft de minister aan dat het de bedoeling is dat dit wordt gedaan door middel van
het uitreiken van een bewijs. Het voornemen is om bij ministeriële regeling
instellingen te verplichten om een dergelijk bewijs met behaalde resultaten te
verstrekken aan de student als deze heeft deelgenomen aan een pilotexamen. Deze
‘Regeling nadere voorschriften pilotexamens’ wordt naar verwachting na de zomer
van 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.
Via deze link vindt u een document met bijgevoegd format waarin informatie wordt
gegeven over de eisen die met de voorgenomen regeling worden gesteld aan het
bewijs. Met deze informatie kunt u uw voorbereidingen treffen. Link naar het
bewijsstukTR3.
Nieuw cohortenoverzicht
Op basis van de voortgangsrapportage van 19 december 2012 en de brief van de
minister aan de mbo-instellingen van 24 april 2013 heeft het Steunpunt een nieuw
cohortenoverzicht gemaakt.
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