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Landelijke conferentie instellingsexamens Nederlands en MVT mbo
‘Regels en ruimte’
Op maandag 8 oktober 2012 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo in de
ReeHorst in Ede een conferentie over instellingsexamens Nederlands en moderne
vreemde talen in het mbo met als thema 'Regels en ruimte'.
Aanleiding
Met de invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, de
verplichte examinering hiervan met centraal ontwikkelde examens en de invoering
van verplicht Engels voor mbo 4 verandert er veel voor de mbo-instellingen. Voor
Nederlandse taal gaan scholen zelf de productieve taalvaardigheden examineren,
voor Engels vindt de hele examinering (in ieder geval voorlopig nog) plaats door
middel van een instellingsexamen.
Hierbij staan de mbo-scholen voor keuzes en dilemma's zoals:
o Gebruiken we bestaande toetsen of ontwikkelen we ze zelf?
o Toetsen in de beroepscontext of in een algemene context?
o Hoe vinden we de juiste balans tussen beroepsspecifiek toetsen en generiek
toetsen?
o Hoe geven we op een effectieve en efficiënte manier vorm aan deze toetsen?
o Wie beoordeelt de productieve vaardigheden?
o Doorstaan de gemaakte keuzes de toets van de onderwijsinspectie?
Doel
De conferentie heeft tot doel de mbo-instellingen te informeren over de
verschillende mogelijkheden en de deelnemers onderling kennis en ervaring te laten
uitwisselen.
Doelgroep
Toetsontwikkelaars, leden van examencommissies, beleidsmakers, docenten en
onderwijsmanagers.
Programma
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00

11.15 – 12.30
12.30 – 13.30

Ontvangst en koffie
Plenair gedeelte met onder meer:
- Welkom
- Inleiding door Heim Meijerink
- Toelichting door de onderwijsinspectie op het toezichtkader
1e ronde masterclasses
Lunch op de beursvloer

13.30 – 14.30

2 e ronde workshops

14.30 – 15.30

3 e ronde workshops
Netwerkborrel op de beursvloer

15.30 – 16.30

Voor het ochtenddeel kunt u een keuze maken uit acht verschillende masterclasses,
waarin wordt ingegaan op een thema dat betrekking heeft op de instellingsexamens
zoals: keuzes en dilemma's, organisatie van het instellingsexamen, toetsconstructie
en het beoordelen van productieve taalvaardigheden.
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In de middag zijn er twee workshoprondes die verzorgd worden door mboinstellingen. Tijdens deze workshops nemen de scholen de deelnemers op
interactieve wijze mee in de door hen gekozen aanpak.
Beursvloer
Tijdens de conferentie is er een beursvloer waar ontwikkelaars en uitgevers u
informeren over hun producten.

Algemene informatie
Datum
maandag 8 oktober 2012
Locatie
Congrescentrum De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld)
Tijd
09.30 - 16.00 uur
Kosten
€ 150,- per deelnemer
Programma en beschrijvingen van masterclasses en workshops
Klik hier voor het programma en de beschrijvingen van de masterclasses en
workshops. U kunt uw keuze PER RONDE aanvinken.
Aanmelden
Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier. Klik hier om u aan te melden voor
de conferentie. U kunt op het formulier uw NAW-gegevens invullen. Na het versturen
van uw gegevens komt u direct in het keuzemenu voor de masterclasses en de
workshops.
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