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In week 38 en 39 (op 20 september in Utrecht, 27 september in Zwolle en
29 september in Eindhoven) vinden regionale voorlichtingsbijeenkomsten plaats
voor bij het Steunpunt geregistreerde contactpersonen. Tijdens deze
bijeenkomsten geven medewerkers van CvE en Cito informatie over de afname,
de activiteitenplanning en de manier waarop instellingen zich kunnen
voorbereiden op de afname van de pilotexamens 3F en de pre-pilot 2F die
zullen plaatsvinden in de eerste helft van 2012. U hoort dan ook hoe u zich
kunt aanmelden voor deelname aan de pre-pilot 2F en aan de pilot 3F. U
wordt ook geïnformeerd over de vervolgactiviteiten die CvE en Cito zullen
organiseren in de fase van voorbereiding (zoals scholingsbijeenkomsten). U
kunt kiezen welke regiobijeenkomst u wilt bijwonen.
Deze bijeenkomsten zijn uitsluitend bedoeld voor contactpersonen.
Aanmelding voor de bijeenkomsten is verplicht en loopt via Cito.
Veldraadpleging syllabi 2F
De eerste concepten van de syllabi Nederlandse taal 2F en rekenen 2F zijn
klaar. Een syllabus heeft als doel docenten (en overige betrokkenen) te
informeren over de toekomstige centraal ontwikkelde examens zodat zij hun
studenten daarop kunnen voorbereiden. De syllabus 2F beschrijft welke
onderdelen uit het referentieniveau 2F in deze centraal ontwikkelde examens
aan de orde kunnen komen en op welke wijze die geëxamineerd zullen
worden. Om te horen of deze syllabus duidelijk genoeg is en de gewenste
informatie bevat, wordt het veld geraadpleegd. De raadpleging start op
5 september. De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in de versie
van de syllabus die gepubliceerd zal worden in het najaar van 2011. U kunt tot
28 september 2011 uw mening geven over deze syllabus. Aanmelding voor
deelname aan deze raadpleging gebeurt door bijgaand formulier in te vullen.
Evaluatie voorbeeldexamens
In september wordt voorlopig een laatste evaluatiebijeenkomst georganiseerd
over de voorbeeldexamens Nederlandse taal en rekenen 3F. Deze bijeenkomst
is bedoeld voor docenten taal en rekenen in mbo-4 opleidingen. Doel is om
samen met deze betrokkenen het examen te bespreken. We willen daarbij ook
graag de evaluatiegegevens betrekken die de instellingen zelf verzameld
hebben onder studenten en docenten. Deze bijeenkomst vindt plaats op
13 september vanaf 13.30 uur in Utrecht. Achtereenvolgens wordt het examen
taal en het examen rekenen besproken. U kunt dus kiezen of u de
evaluatiebijeenkomst over taal dan wel over rekenen of beide bij wilt wonen.
U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via een email naar coelijn@cve.nl.
Vergeet niet te vermelden of u komt voor de evaluatie van het
voorbeeldexamen rekenen en/of taal. U ontvangt dan een bevestiging van uw
aanmelding en u hoort waar de bijeenkomst plaats zal vinden.
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