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1. Afname pilotexamens periode 2
De afnames van de pilotexamens COE van periode 2 zijn afgelopen. We kunnen
constateren dat de afnames qua logistiek en techniek voorspoedig verlopen zijn. De
nieuwe versie van ExamenTester heeft bewezen inderdaad zo stabiel te zijn als
verwacht. De rapportages over de resultaten van de pilotexamens 2F zullen door Cito
rond 18 december aan de portal-accountbeheerders verstuurd worden.
2. Bijgestelde versie handboek COE en activiteitenplanning
Vanaf 19 december is op de website van Cito http://coe.cito.nl een bijgestelde versie
van het Handboek COE 2012-2013 (versie 3) en de bijbehorende Activiteitenplanning
(versie 2) te downloaden. In het Handboek is de regeling voor de collectieve
ongeldigheidsverklaring gewijzigd: de Inspectie speelt geen rol bij het ongeldig
verklaren van een afname. Daarnaast zijn in het Handboek nieuwe data voor de
terugkoppeling over de FT toets opgenomen voor het tijdvak tussen januari en maart
2013. In de Activiteitenplanning zijn de laatste data die te maken hebben met de
activiteiten rond periode 4 toegevoegd. Op 19 december zullen alle contactpersonen
COE via mail de bijgestelde versies van deze documenten ontvangen.
3. Stand-alone versie rekenmachine
Helaas is gebleken dat het op korte termijn toch niet mogelijk is een stand-alone
versie van de rekenmachine van ExamenTester te publiceren waarmee buiten de
examens om mee geoefend kan worden. Er blijken daarvoor toch te veel storende
fouten in de rekenmachine te zitten. Deze fouten hebben geen gevolgen voor de
opgaven die in de pilotexamens voorkomen maar kunnen wel verwarring opleveren als
deze rekenmachine door studenten en docenten buiten de examens om gebruikt wordt.
Het is eerst zaak om te zorgen dat er een correct functionerende rekenmachine
bestaat binnen ExamenTester. Vervolgens beraadt het CvE zich erop in welke vorm
voor het studiejaar 2013-2014 een rekenmachine in stand-alone versie gepubliceerd
kan worden.
4. BTW-tarief bij rekenopgaven
In verband met het nieuwe BTW-tarief heeft het CvE besloten om met ingang van
periode 4 van dit cursusjaar in de pilotexamens rekenen, bij de opgaven waar dit aan
de orde is, uitsluitend het nieuwe BTW-tarief van 21% te hanteren.
5. Evaluatiebijeenkomst pilotperiode 2
Op dinsdagmiddag 29 januari zal vanaf 13.00 uur de evaluatiebijeenkomst plaats vinden
over de pilotafnames in periode 2 (zowel 2F als 3F). Alle contactpersonen COE zijn van
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harte welkom. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in Cursus- en vergadercentrum
Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.
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