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Het Steunpunt ondersteunt
docenten, leidinggevenden en
andere betrokkenen in
volwasseneducatie bij de
intensivering van het taal- en
rekenonderwijs.
lees meer op de website mbo

In deze nieuwsbrief leest u informatie over:

1. Afnames pilotperiode P4 en P3
2. Vragenlijst rekendocenten
3. Netwerkbijeenkomst 16 april 2013
4. Voorbeeldexamens 2F en 3F html

Steunpunt taal en rekenen mbo
Bezoekadres
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede

1. Afnames pilotperiode P4 en P3
De afnames van Periode 4 zijn inmiddels gestart en begin volgende week (18/19 maart)

Telefoonnummer secretariaat
T: (0318) 648 559

worden de rapportages over de in Periode 3 behaalde resultaten voor de pilotexamens
van 3F verzonden. De aantallen afnames zijn groot: er hebben in totaal ruim 67.000
afnames plaatsgevonden in periode 3. De opschaling is dus een feit!

Reacties en vragen: Secretariaat

2. Vragenlijst rekendocenten
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Veel kandidaten die de vragenlijsten invullen over de pilotexamens geven vooral voor
het onderdeel rekenen aan dat ze geen onderwijs gehad hebben ter voorbereiding op
het pilotexamen rekenen. CvE zou deze informatie graag aangevuld willen hebben met
vragen over het rekenonderwijs uit andere bronnen binnen de onderwijsinstellingen.
Omdat rekendocenten niet mogen surveilleren bij de pilotexamens, zullen we via de
contactpersonen COE een vragenlijst uitzetten, bedoeld voor de rekendocenten. Dit
betekent dat u binnenkort het verzoek krijgt om een digitale enquête te verspreiden
onder docenten die binnen uw instelling rekenonderwijs verzorgen ter voorbereiding op
de pilotexamens rekenen 2F en/of 3F.
3. Netwerkbijeenkomst 16 april
Op 16 april (vanaf 13.00 uur) vindt weer een netwerkbijeenkomst plaats voor
contactpersonen COE bij Cursus – en vergadercentrum Domstad in Utrecht. Het
programma wordt nog nader bekend gemaakt, maar de volgende onderwerpen staan in
ieder geval op de agenda:
a. Nadere aanwijzingen voor aanpassingen in de examinering voor kandidaten met een
beperking (presentatie door Ameling Algra. CvE);
b. Presentatie van FACET, de afnamesoftware die op termijn ExamenTester gaat
vervangen. Hiermee gaan volgend studiejaar de eerste pilots starten (presentatie
door Hanne Dues van CvE);
c. Afname van examinering buiten de eigen mbo-instelling bij derden en standalone
afname (met ExamenTester);
U kunt zich aanmelden via deze inschrijflink. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
4. Voorbeeldexamens 2F en 3F in html
Half februari zijn nieuwe voorbeeldexamens in een html-versie gepubliceerd. Op dit
moment zijn de volgende html-versies beschikbaar:
Nederlands 3F - 2011
Rekenen 3F – 2011
Nederlands 3F – 2012
Rekenen 3F – 2012
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Nederlands 2F – 2012
Rekenen 2F – 2012.
De voorbeeldexamens zijn te downloaden via de website van Cito: http://coe.cito.nl.
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