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Wetenschap.

Het Steunpunt ondersteunt
docenten, leidinggevenden en
andere betrokkenen in mboinstellingen bij de intensivering van
het taal- en rekenonderwijs.
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1.

Geplande bijeenkomsten in 2012

Lees meer op onze website

Steunpunt taal en rekenen mbo
Bezoekadres
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
Telefoonnummer secretariaat
T: (0318) 648 559

Hieronder vindt u een (voorlopig) overzicht van geplande bijeenkomsten rondom de centrale examinering taal en
rekenen in het voorjaar van 2012. Deze kunt u alvast in uw agenda noteren. Te zijner tijd krijgt u uiteraard meer
informatie over de bijeenkomsten.
Datum

Onderwerp

Voor wie

Waar

20 maart

Evaluatiebijeenkomst (pre-)pilotexamens
januari/februari

Contactpersonen COE

Hogeschool Domstad
Utrecht

19 april

Netwerkbijeenkomst Contactpersonen COE

Contactpersonen COE

Hogeschool Domstad
Utrecht

10 mei

Regionale werkconferentie Examinering

Contactpersonen COE
Toetsleiders
ICT-medewerkers
Examensecretarissen

Eindhoven

15 mei

Regionale werkconferentie Examinering
(zelfde programma als 10 mei)

Contactpersonen COE
Toetsleiders
ICT-medewerkers
Examensecretarissen

Zwolle
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2.

Nieuwe versie Handboek COE

Er is een nieuwe versie van het Handboek COE 2011-2012 en de bijbehorende activiteitenplanning gepubliceerd
(versie 2, gedateerd op december 2011). Deze nieuwe versies zijn in december opgestuurd naar alle
http://steunpunttaalrek.m14.mailplus.nl/archief/mailing-314142524.html[21-5-2014 10:00:42]

Steunpunt taal en rekenen mbo
contactpersonen. De documenten zijn ook te vinden via de website van Cito (http://coe.cito.nl) en van het
Steunpunt.
In deze nieuwe versie zijn toevoegingen en wijzigingen met geel gemarkeerd.

3.

Openingstijden helpdesk Cito

Vanaf maandag 16 januari starten de afnames van de pre-pilot 2F. In deze eerste week zijn de openingstijden van
de helpdesk van Cito uitgebreid. Op maandag 16 januari en op dinsdag 17 januari is de helpdesk bereikbaar van
8.30 tot 20.00 uur. Vanaf woensdag 18 januari gelden de gewone openingstijden op werkdagen van 8.30 – 17.00
uur. Het telefoonnummer van de helpdesk is 026-3525252.

4.

Brief minister aan de mbo-instellingen

Op 9 januari heeft de minister alle mbo-instellingen een brief gestuurd over de wet- en regelgeving examinering
en diploma’s mbo.
Centrale examinering Engels niveau 4 verplicht vanaf studiejaar 2017-2018. Dat is een van de onderwerpen die aan
de orde komen in de brief die de minister op maandag 9 januari heeft verstuurd aan de mbo-instellingen. De brief
beschrijft beoogde wijzigingen in de regelgeving voor examinering en diploma's mbo.
De meeste voornemens waren al bekend uit het concept Examen- en kwalificatiebesluit, dat in juni 2011 is
gepubliceerd voor internetconsultatie. Het gaat om de indeling van het examen in specifieke (beroepsgerichte) en
generieke examenonderdelen (Nederlandse taal, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap), de invoering van
centrale examinering Nederlandse taal en rekenen voor de niveaus 2 en 3 en de verplichting van Engels voor
niveau 4. De brief kondigt ook voorschriften voor het mbo-diploma en de resultatenlijst aan.
De consultaties over het concept Examen- en kwalificatiebesluit hebben nog wel tot enkele aanpassingen geleid.
Die aanpassingen hebben we in een nieuwe versie van het servicedocument bij het Examen- en kwalificatiebesluit
duidelijk aangegeven, in een afwijkende kleur (zie het servicedocument Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit
beroepsopleidingen WEB, aangevulde versie).
Naar aanleiding van de brief van 9 januari 2012 hebben we ook de cohortenschema's geactualiseerd en in één
document bijeengezet.
Via onderstaande links kunt u de brief van de minister, het aangevulde servicedocument en de vernieuwde
cohortenschema's downloaden.
9 januari 2012: Brief minister examinering en diploma mbo
9 januari 2012: Servicedocument Examen- en kwalificatiebesluit WEB
9 januari 2012 Servicedocument Cohortenschema

5.

Onderzoek referentiesets

Net als in het mbo worden de komende jaren ook in het po en het vo de referentieniveaus taal en rekenen en
bijbehorende toetsen en examens geïntroduceerd. Het is belangrijk dat de prestatie-eisen van de referentieniveaus
in de toetsen en examens voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn, om de doorlopende
leerlijn tussen schooltypen te realiseren. Daarom wordt er, onder verantwoordelijkheid van het CvE en in opdracht
van het ministerie van OCW, door Cito een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd onder de naam Referentiesets. Kijk
http://steunpunttaalrek.m14.mailplus.nl/archief/mailing-314142524.html[21-5-2014 10:00:42]
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voor meer informatie over dit onderzoek op www.referentiesets.nl.

6.

Nieuw Computer Examen Systeem (CES)

Het College voor Examens heeft van OCW de opdracht gekregen om een nieuw computerexamensysteem te
ontwikkelen. In december 2011 is hierover een brief naar de mbo-instellingen gegaan met als bijlage de globale
systeemeisen voor de nieuwe examensoftware. In de loop van 2012 zullen deze eisen verder worden aangevuld en
gedetailleerd.
Via onderstaande links kunt u de brief van het CvE en de bijbehorende bijlage met de globale systeemeisen
downloaden.
Brief CvE: Systeemeisen CES (16/12/2011) [.pdf, 83.5kB]
Bijlage: Systeemeisen CES (16/12/2011) [.pdf, 117.kB
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