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1. Activiteitenplanning
Op donderdag 5 april jl. is een nieuwe Activiteitenplanning verzonden aan de
contactpersonen. Hierin zijn de nieuwe data voor de systeemcheck opgenomen en
de rapportage daarover vanuit Cito. Er komt ook een nieuwe versie van het
Handboek COE behorend bij de afname van de pilotexamens in juni 2012. Deze
versie zal omstreeks 19 april naar de contactpersonen gestuurd worden.
2. Voorbeeldexamens
In de week van 6 april zijn de voorbeeldexamens 2012 naar de toetsleiders
verstuurd. Deze voorbeeldexamens kunnen gebruikt worden om studenten te laten
oefenen met deze examens. Bij wijze van uitzondering mogen ze ook ingezet
worden als instellingsexamen tot aan 1 juni a.s. Dat mag alleen met kandidaten
waarbij door technische storingen de afname van pilotexamens 3F in
januari/februari 2012 niet gelukt is. Na 1 juni kan ook de oefentoetsversie van deze
voorbeeldexamens 2012 besteld worden bij Cito (coe@cito.nl). In de oefentoetsversie hoeft vooraf geen planning gemaakt te worden van de afname. Dat betekent
wel dat bij deze versie er ook geen ingevoerde antwoorden opgeslagen worden en er
dus geen cijfer toegekend kan worden.
3. ExamenTester 2.9.11
Omstreeks 12 april krijgen de toetsleiders en contactpersonen een mailbericht van
Cito waarin uitgelegd wordt hoe de nieuwe versie van ExamenTester geïnstalleerd
kan worden. Deze nieuwe versie, ExamenTester 2.9.11, is speciaal voor de afname
van de pilotexamens in juni a.s. Instellingen die niet deelnemen aan deze afname in
juni hoeven deze nieuwe versie niet te installeren. De voorbeeldexamens van 2012
zijn zowel af te nemen met versie 2.9.8. (de ‘oude’ versie) als met ExamenTester
2.9.11.
4. Afname pilotexames 3F juni 2012
Contactpersonen en toetsleiders kunnen kandidaten aanmelden voor de afname van
de pilotexamens 3F in juni. Deelname aan deze pilotexamens staat open voor
studenten die:
* na 1 augustus 2010 zijn gestart aan een mbo-4 opleiding;
* onderwijs hebben gehad in Nederlandse taal en rekenen volgens de
referentieniveaus;
* eerstejaars van een eenjarige opleiding zijn;
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* tweedejaars van een twee-, drie- of vierjarige opleiding zijn.
Studenten aan een vierjarige mbo opleiding die deelnemen, kunnen dit pilotexamen
niet laten gelden als afsluitend instellingsexamen.
Opgave van deelnemende kandidaten kan tot 4 mei 2012. Aanmelding gaat via de
link naar het aanmeldingsformulier die opgenomen was in het mailbericht dat op 20
maart verstuurd is aan toetsleiders en contactpersonen.
5. Netwerkbijeenkomst Contactpersonen
Op donderdag 19 april a.s. vindt vanaf 13.00 uur de Netwerkbijeenkomst voor de
contactpersonen COE plaats. Hierover heeft u eerder informatie gekregen.
De bijeenkomst vindt plaats op:
Donderdag 19 april van 13.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9,
3561 AJ Utrecht
Als u de netwerkbijeenkomst op 19 april wilt bijwonen kunt u zich nog opgeven via
het aanmeldingsformulier.
6. Werkconferenties Examinering
Zoals elk jaar vinden ook dit jaar weer de werkconferenties examinering COE plaats.
De conferenties vinden plaats op:
Donderdag 10 mei 2012 in Eindhoven
Dinsdag 15 mei in Zwolle

Vandaag heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wij verzoeken u deze
uitnodiging door te sturen naar al diegenen die binnen uw instelling betrokken zijn
bij het proces van implementatie van de COE. Zij kunnen zich dan via de link
aanmelden voor de conferentie en de workshops.
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