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In deze nieuwsbrief leest u informatie over:
1. Veldraadpleging prototype Engels
2. Pilotexamens 3F
3. Systeemeisen pilotexamens
4. Geheimhouding
5. Internetconsultatie Regeling gedeeltelijke centrale examinering en bewijs
pilotexamens
1.
Veldraadpleging prototype Engels
De digitale veldraadpleging over het prototype Engels is on-line beschikbaar. U kunt
zich aanmelden voor deze raadpleging via dit formulier. De raadpleging loopt tot 26
januari.
2.
Pilotexamens 3F
De pilotexamens van 3F die in november/december jl. zijn afgenomen, zijn
genormeerd. Vanaf maandag 13 januari a.s. zijn de schoolrapportages te downloaden
via de Cito Portal.
3.
Systeemeisen pilotexamens
Onlangs is geconstateerd dat wanneer de systemen waarop het pilotexamen wordt
gemaakt niet voldoen aan de minimale systeemeisen de kans bestaat dat een resultaat
verloren kan gaan. Dit is het geval als er sprake is van onvoldoende schijfruimte.
Als blijkt dat er tijdens een examen onvoldoende schrijfruimte op de datamap van de
LocalServer is, kan de kandidaat het examen wel afmaken, maar de kans bestaat dan
dat het resultaat verloren gaat na inleveren, omdat dit niet opgeslagen kan worden op
de LocalServer. Het is daarom belangrijk dat de datamap van de LocalServer voldoet
aan de minimale systeemeisen en er dus voldoende vrije schrijfruimte is tijdens een
examen. Cito zal snel met een extra berichtgeving komen over dit onderwerp.
4.
Geheimhouding
In onze wereld vol digitale communicatie is geheimhouding een actueel vraagstuk. Het
College voor Examens overweegt om met ingang van komend studiejaar in het
examenprotocol op te nemen dat kandidaten geen mobiele telefoons mee mogen
nemen in de zaal waar het examen plaats vindt.
5. Internetconsultatie Regeling gedeeltelijke centrale examinering en
bewijs pilotexamens
De Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlands staat open voor
internetconsultatie. De regeling heeft twee belangrijke doelen:
1. Het vastleggen van de verdeling - van de (sub)domeinen Nederlandse taal - over het
centraal examen en het instellingsexamen.
2. Het verplichten van de instellingen om studenten die hebben deelgenomen aan het
pilotexamen een bewijs uit te reiken met daarop het behaalde resultaat.
Naar aanleiding van de uitvoeringstoets en de reacties uit de internetconsultatie, kan
de regeling nog worden aangepast. De regeling is hier te vinden.
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