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1. Voorbeeldexamens en servicedocumenten
Met enige vertraging zijn de html-versies van de voorbeeldexamens 3F te vinden via de
Cito website (http://coe.cito.nl -> voorbeeldexamens).
Ook is nu het beloofde servicedocument rondom de Systeemcheck te vinden op de
website van Cito (htpp://coe.cito.nl -> ICT Examenhelpdesk).
Het document over de portal-accounts (Installatiescenario’s) is ook aangepast en is te
vinden op dezelfde plaats op de website van Cito.
2. Aanpassingen in Handboek COE
Er zijn enkele aanpassingen aangebracht in het Handboek COE. In de nieuwe versie zijn
deze wijzigingen met geel gemarkeerd. De nieuwe versie van het handboek is vanaf 11
oktober te downloaden van de website van Cito. Deze nieuwe versie heeft als titel
Handboek COE 2012-2013, versie 2, oktober 2012.
De wijzigingen betreffen behalve enkele verwijzingen naar de servicedocumenten en
de voorbeeldexamens, vooral wijzigingen in het concept-protocol van afname. Daarin
zijn twee wijzigingen opgenomen:
Artikel 24 is gewijzigd (te laat komen). Daarin is nu opgenomen dat de
examencommissie besluit hoe lang na de start van het examen een kandidaat nog
toegelaten mag worden. Er is geen minimum opgenomen wel een maximale marge van
een half uur.
Daarnaast is artikel 46 (het bewaren van het gemaakte examenwerk) gewijzigd. Daarin
is nu gesteld dat na de afname bewaard moeten worden: de rapportagegegevens die
Cito aan de instelling verstuurd heeft. De bewaartermijn is nu gesteld op 1 jaar na
diplomering.
3. Voorbereidingen pilotexamen 2F
Rond deze tijd hebben de portal-accountbeheerders ook het bericht van Cito ontvangen
over de distributie van de examenbestanden (packages) voor 2F. Daarmee kan het
maken de afnameplanningen in ExamenTester beginnen. Het is van belang om alle
varianten zoveel mogelijk in te zetten dus ze gelijkelijk te verdelen over de
kandidaten. Veel succes met een en ander!
4. Netwerkbijeenkomst contactpersonen COE
Op 13 november vindt weer een netwerkbijeenkomst plaats voor contactpersonen COE.
Het thema van de bijeenkomst is: goede voorbeelden op het gebied van logistiek en
implementatie van de coe’s. De bijeenkomst vindt plaats in vergadercentrum Domstad
Utrecht van 13.00 – 16.00 uur. Meer informatie vindt u in het programma. U kunt zich
direct aanmelden via het inschrijfformulier.
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