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Tijdens de informatiebijeenkomsten over de Centraal Ontwikkelde Examens bleek dat er

Lees meer op onze website

bij contactpersonen behoefte is aan regelmatige informatievoorziening. Het Steunpunt taal
en rekenen mbo wil hier – in samenwerking met het College voor Examens – aan tegemoet
komen.
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Deze nieuwsbrief contactpersonen COE is een uitwerking van dit voornemen. De
nieuwsbrief zal elke tweede donderdag van de maand uitkomen. Hij wordt verstuurd naar
de contactpersonen voor de implementatie COE die bij het Steunpunt taal en rekenen mbo
geregistreerd zijn.
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In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over:
1. Brief aan bevoegd gezag / CvB’s over aanmelden contactpersonen COE en
over de rol en taak van deze contactpersoon;
2. Netwerkbijeenkomst contactpersonen COE in november;
3. Aanmelden toetsleiders/herinnering scholingsbijeenkomst toetsleiders op
10 november;
4. Informatie COE op website Steunpunt.
1. Brief aan het bevoegd gezag van de instellingen
Binnenkort wordt door het Steunpunt taal en rekenen mbo een brief verstuurd aan het
bevoegd gezag van de instellingen voor mbo over de contactpersonen voor de
implementatie COE. In deze brief wordt aangegeven wie op dit moment bij het Steunpunt
als eerste (en eventueel tweede) contactpersoon COE geregistreerd staat. Het is van groot
belang dat dit bij het bevoegd gezag bekend is, omdat de contactpersoon de centrale
figuur is in de informatievoorziening omtrent de centraal ontwikkelde examens.
De contactpersoon ontvangt alle relevante informatie in verband met de implementatie
van de Centraal Ontwikkelde Examens en draagt zorg voor de verspreiding van deze
informatie binnen de onderwijsinstelling. De contactpersoon moet dan ook het mandaat
hebben van het bevoegd gezag om deze functie goed te kunnen uitvoeren. Geen enkele
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onderwijsinstelling mag deze informatie immers missen.
Om ervan verzekerd te zijn dat de contactpersoon bij het bevoegd gezag bekend is,
kunnen wijzigingen vanaf nu dan ook alleen door het bevoegd gezag worden doorgegeven
aan het Steunpunt (e.moller@steunpuntmbo.nl). Daarvoor kan men gebruik maken van het
formulier dat in ieder geval vanaf vrijdag 21-10-2011 te vinden is op
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl.
2. Netwerkbijeenkomst contactpersonen
De contactpersonen COE vervullen binnen de onderwijsinstellingen een centrale en cruciale
rol in de voorbereiding op de implementatie van de (pilot) centraal ontwikkelde examens
taal en rekenen. Steunpunt en CvE menen dat het zinvol is om de contactpersonen in de
gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en onderling ervaringen uit te wisselen
Daarom organiseren het Steunpunt en het CvE in november een netwerkbijeenkomst voor
contactpersonen in november. Tijdens deze bijeenkomst bestaat de mogelijkheid te
overleggen over de voorbereidingen van de (pre) pilot examens en ervaringen en ideeën
uit te wisselen over de manier waarop de functie van contactpersoon COE ingevuld kan
worden. De netwerkbijeenkomst is gepland op:
Dinsdag 22 november 2011 van 13.00 – 16.00 uur
Locatie: “De Schakel” in Nijkerk
Onderwerpen:
- laatste ontwikkelingen COE;
- enkele uitvoeringsscenario’s implementatie COE;
- onderling uitwisselen ervaringen.
Uitvoeringsscenario’s:
Vanuit twee instellingen wordt een toelichting gegeven op de wijze van organiseren die in
de dit (pre)pilotjaar beproefd zal worden.
· Ton Kuiper zal iets vertellen over de plannen van ROC Aventus. ROC Aventus heeft
ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor het aanmelden vooreen COE bij de
student te leggen.
· Martijn Bijleveld zal een toelichting geven op de manier waarop ROC A12 de planning en
roostering van de COE’s wil organiseren. ROC A12 wil de afname van de COE’s zo dicht
mogelijk bij de reguliere onderwijspraktijk brengen.
We verwachten dat deze twee bijdragen aanleiding zullen zijn om onderling ervaringen en
oplossingen uit te wisselen. Daarnaast willen we met de contactpersonen inventariseren of
het zinvol is een dergelijke bijeenkomsten met enige regelmaat te organiseren en welke
onderwerpen er nog meer op het programma zouden kunnen komen.
Als u de netwerkbijeenkomst op 22 november wilt bijwonen kunt u zich opgeven via het
aanmeldingsformulier.
3. Aanmelden van toetsleiders/herinnering scholingsbijeenkomst op 10 november 2011
Zoals besproken in de informatiebijeenkomsten (pre-)pilotexamens zal er voortaan per
portal- account één toetsleider aanspreekpersoon voor Cito zijn. Een toetsleider kan
natuurlijk ook meerdere portal accounts beheren. De contactpersoon COE meldt de
toetsleider(s) van zijn/haar instelling aan bij Cito. Het Cito stuurt hierover een brief aan
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de contactpersonen met het verzoek de namen van de toetsleiders door te geven.
Er zijn scholingsbijeenkomsten voor toetsleiders. De eerste bijeenkomst heeft al plaats
gehad op maandag 10 oktober. Een volgende mogelijkheid om deze scholing te volgen is
op donderdag 10 november aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst wordt de rol van de
toetsleider verhelderd. Er wordt ook een demonstratie gegeven van de manier waarop de
toetsleider met TestManager de afnameplanningen maakt.
Als het nodig en wenselijk is, organiseren we nog een derde scholingsmiddag voor
toetsleiders. Aanmelden kan via: scholing toetsleiders.
4. Informatie COE op website Steunpunt
Door de grote hoeveelheid informatie op de website van het Steunpunt taal en rekenen
mbo werd de website onoverzichtelijk. De informatie over de Centraal Ontwikkelde
Examens is daarom opnieuw geordend en is nu te vinden onder de knop Examinering. We
hopen dat de informatie nu toegankelijker is. Mocht u suggesties hebben voor verdere
verbetering, mail deze dan naar Rianne Reichardt: r.reichardt@steunpuntmbo.nl
De volgende nieuwsbrief Contactpersonen COE verschijnt op 10 november 2011.
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