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In deze nieuwsbrief leest u informatie over:
1.
2.
3.
4.
5.

Afname pilotexamens periode 3
Resultaten pilotexamens periode 2
Evaluatiebijeenkomst afnameperiode 2
Data periodes pilotexamens 2013-2014
Vragen naar aanleiding van voortgangsrapportage 19 december

1. Afname pilotexamens periode 3
De afnames van periode 3 zijn vorige week gestart met taal 2F, deze week is ook
rekenen 2F begonnen.
2. Resultaten pilotexamens periode 2
De resultaten die in periode 2 behaald zijn op de pilotexamens 2F zijn voor de
kerstvakantie gerapporteerd aan de deelnemende instellingen. De resultaten voor 3F,
behaald in periode 2, zullen eind deze week aan de instellingen verzonden worden.
3. Evaluatiebijeenkomst afnameperiode 2
Op dinsdag 29 januari houdt het College voor Examens een evaluatiebijeenkomst over
de afnameperiode P2. De contactpersonen van de instellingen die deelgenomen hebben
aan P2 en/of die willen deelnemen aan P3 en P4 zijn van harte welkom bij Cursus- en
vergadercentrum Domstad, Koningsbergerweg 9, te Utrecht, vanaf 13.00 uur.
Aanmelding vooraf is niet nodig.
4. Data periodes pilotexamens 2013-2014
Eind januari zal het College voor Examens de data bekend maken waarop de
examinering in het volgende pilotjaar (2013-2014) plaats zal vinden.
5. Vragen naar aanleiding van voortgangsrapportage 19 december
Bij het Steunpunt zijn veel vragen binnen gekomen naar aanleiding van de
voortgangsrapportage. De meeste vragen gaan over de slaag-/zakregeling vanaf het
moment dat de resultaten voor Nederlands van invloed worden op de slaag/zakbeslissing. Daarnaast wordt veel gevraagd om een nieuw cohortenschema. Zodra
de slaag-/zakregeling nader uitgewerkt is, zullen wij deze uiteraard bekend maken via
de gebruikelijke kanalen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2013 zal zijn
We zullen zo snel mogelijk een nieuw cohortenschema publiceren.
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