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Pre-pilot Engels

De komende jaren wordt er toegewerkt naar de invoering van een centraal examen 
voor Engels voor alle niveau-4-opleidingen. Net als de pilots Nederlandse taal en 
rekenen zal ook de invoering van de centrale examinering voor Engels stap voor 
stap verlopen (zie tabel 1). Zo wordt er komend studiejaar gestart met de pre-pilot 
Engels. Hoe de planning eruit ziet en wat dat de komende jaren voor de instellingen 
gaat betekenen, leest u in paragraaf 3. 

Andere ontwikkelingen

Ten slotte wordt er in het studiejaar 2014-2015 nog een aantal (kleinere) veranderingen 
doorgevoerd. Aanleiding daarvoor is onder meer het rapport van de Commissie Bosker 
over de rekentoets in het VO en het rekenexamen in het mbo. Daarnaast komt er een 
vierde afnameperiode voor de centrale examens 3F.

Een overzicht van de veranderingen die komend jaar worden doorgevoerd en wat 
deze inhouden, vindt u in paragraaf 4. 

Aangepaste examinering

Voor kandidaten met een beperking zal in dit studiejaar een nieuwe versie van de 
brochure Special Needs verschijnen. De pilot aangepaste rekentoets/rekenexamen 
wordt komend studiejaar gecontinueerd. Ook zijn er wijzigingen in het examen 
voor auditief beperkten (zie paragraaf 5).

Centrale examinering

De afkorting die tot nu toe gehanteerd werd, COE, is niet de officiële term  
in de wet. De wet zegt: centrale examinering. Om die reden worden in deze 
brochure zoveel mogelijk de aanduidingen ‘centrale examinering’ en 
‘centraal examen’ gebruikt.

Tabel 1 

Inleiding 

In het studiejaar 2014-2015 wordt het eerste centrale examen in het middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo) officieel ingevoerd: Nederlandse taal 3F. Daarmee is Nederlandse 
taal 3F het eerste centrale examen dat voor alle mbo-studenten op niveau 4 verplicht 
is en waarvoor de wettelijke regels rondom de afname gaan gelden. De uitslag van 
dit examen is medebepalend voor de zak/slaagbeslissing. 

Onderstaand schema laat zien in welk studiejaar welk examen verplicht zal zijn.

Invoeringsschema centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels mbo

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Nederlandse taal 3F regulier regulier regulier regulier

Rekenen 3F pilot regulier regulier regulier

Nederlandse taal 2F pilot regulier regulier regulier

Rekenen 2F pilot pilot regulier regulier

Engels mbo 4 pre-pilot pilot pilot regulier

Het einde van de pilotfase voor Nederlandse taal 3F heeft tot gevolg dat het College 
voor Toetsen en Examens (het CvTE) vanaf nu gaat communiceren volgens de wettelijk 
voorgeschreven lijnen. Werd er in de pilotjaren gecommuniceerd via de contactpersonen 
COE, met ingang van september 2014 zal het CvTE  communiceren via de contact-
personen examencommissie. Wat dat inhoudt, leest u in deze brochure (paragraaf 1). 

Naamswijziging CvE > het CvTE

Het College voor Examens (CvE) heeft sinds 1 augustus 2014 een nieuwe 
naam: het College voor Toetsen en Examens (het CvTE). Reden daarvoor is 
dat het CvTE zich niet meer alleen bezighoudt met centrale examens in het 
mbo en het voortgezet onderwijs (VO), maar ook met toetsen. Het CvTE  
heeft per 1 augustus 2014 namelijk de verantwoordelijkheid voor de centrale 
eindtoets in het primair onderwijs (PO) erbij gekregen. Meer weten? Zie:  
www.centraleeindtoetspo.nl. 

Twee afnamesystemen 

Het studiejaar 2014-2015 is een overgangsjaar: de afnames met het computerexamen-
systeem Facet worden stap voor stap opgeschaald, terwijl het huidige systeem 
ExamenTester ook nog draait. Dit betekent dat de informatievoorziening over de 
installatie van de systemen en de berichtgeving over de planning en organisatie  
in het studiejaar 2014-2015 steeds op twee sporen zal plaatsvinden: ExamenTester  
en Facet. Meer over Facet leest u in paragraaf 2. 

http://www.centraleeindtoetspo.nl
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2

1 De mogelijkheid voor 
online-afnames is waar-
schijnlijk wel aan beper-
kingen gebonden. 

Tabel 2 

2 Zie voor de afname-
periodes ook paragraaf 4 
en Examenbladmbo.nl > 
Afnameperiodes. 

Opschaling Facet

In het studiejaar 2014-2015 wordt het gebruik van het afnamesysteem Facet 
binnen de instellingen flink opgeschaald. Tegelijkertijd wordt het gebruik van 
het huidige afnamesysteem ExamenTester afgebouwd. Om ervaring op te doen 
wordt elke instelling verzocht om in minimaal één afnameperiode examens af 
te nemen met Facet. 

Facet 3.0 zal op 1 september 2014 voor de instellingen beschikbaar zijn. Instellingen 
kunnen zelf bepalen in welke afnameperiode(s) ze met Facet aan de slag gaan en of 
ze dit in een of meer periodes doen. In alle periodes wordt Facet zowel online1 als 
offline aangeboden. 

Komend studiejaar worden de volgende examens in Facet aangeboden:

Centrale examens mbo in Facet

Periode2

 
Nederlandse 
taal 2F

Rekenen 
2F

Nederlandse 
taal 3F

Rekenen 
3F

Engels  
pre-pilot

P2

P3

P4

P5

Instellingen wordt dringend verzocht om in het studiejaar 2014-2015 ten minste één afname in 
Facet te organiseren ter voorbereiding op de vervanging van ExamenTester.

Voorbereiden

Voordat Facet in gebruik genomen kan worden, moet een instelling op een aantal 
punten een beslissing nemen. 

Vragen die beantwoord moeten worden, zijn:
 − Vanaf welke periode gaat uw instelling meedoen met Facet?
 − Met welke examens wordt gestart?
 − Op welke locatie worden de eerste Facet-afnames gehouden?
 − Voldoet uw instelling aan de systeemeisen?
 − Wie gaat de rol van beheerder Facet vervullen?
 − Wie gaan de andere rollen in Facet invullen?

Instructiefilmpjes
Op www.hetcvte.nl > Onderwerpen > Facet > Gebruikersrollen is meer informatie  
te vinden over de rollen in Facet. Bij elke rol zijn instructiefilmpjes opgenomen die 
de persoon in kwestie stap voor stap door Facet leiden. Ook wordt daar verwezen 
naar de website van DUO, waar de systeemeisen te vinden zijn.

1

Schema 1

Communicatie 

In de pilotjaren verliep de communicatie van het CvTE (voorheen CvE) via het  
bestand van de ‘contactpersonen COE’ dat door het Steunpunt taal en rekenen mbo 
werd bijgehouden. Met het ingaan van de centrale examinering van Nederlandse 
taal 3F verloopt de communicatie vanuit het CvTE via de contactpersonen examen-
commissie van elke instelling. 

Examenbladmbo.nl is sinds september 2013 het medium waar alle officiële informatie 
rondom de centrale examinering in het mbo te vinden is, zowel voor de verplichte 
examens, als de pilotexamens. Met ingang van 1 september 2014 wordt  
Examenbladmbo.nl uitgebreid met een mailsysteem. Via dit mailsysteem worden 
de contact personen examencommissie van de instellingen gericht benaderd. 

Contactpersonen Examencommissie

Als gevolg van de verplichte invoering van de centrale examens communiceert  
het CvTE vanaf 1 september 2014 via de examencommissie(s) van de instellingen. 
Daarom is het bevoegd gezag van de instellingen afgelopen maanden gevraagd op 
te geven wie binnen de instelling contactpersoon examencommissie is. Afhankelijk 
van de organisatievorm die de instelling gekozen heeft, kan dat één of kunnen dat 
meerdere contactpersonen examencommissie zijn. 

Mailsysteem Examenbladmbo.nl 

Met de contactgegevens die door het bevoegd gezag van de instellingen zijn 
opgegeven, is afgelopen maanden een mailsysteem opgebouwd dat gekoppeld 
wordt aan de website Examenbladmbo.nl. Via dit mailsysteem kunnen de contact-
personen examencommissie gericht benaderd worden. Ook kunnen deze contact-
personen collega’s aan het systeem koppelen, afhankelijk van de rollen die zij bij de 
afname van de centrale examens vervullen, bijvoorbeeld afnameplanner of docent 
Nederlands of rekenen. Ieder jaar zal worden gevraagd of deze personen deze rollen 
nog steeds vervullen. 

Onderstaand stroomschema geeft aan hoe de verschillende rollen in het mail-
systeem zich tot elkaar verhouden. 

Rollen mailsysteem Examenbladmbo.nl

contactpersoon
examencommissiebevoegd gezag

beheerder Facet

afnameplanner/toetsleider

ict-deskundige systeembeheerder

docent (vakcoördinator)

Contactpersonen examencommissie krijgen alle informatie over de centrale 
examens die via het mailsysteem verzonden wordt. Zodra er nieuws is voor een 
bepaalde rol, krijgt degene wiens e-mailadres door de contactpersoon examen-
commissie bij die rol is ingevuld ook een mailbericht. Personen met verschillende 
rollen krijgen op die manier (dus) verschillende, op hen toegesneden informatie. 

http://www.duo.nl/zakelijk/VO/computerexamensysteem_facet/Systeemeisen.asp
https://www.hetcvte.nl/item/gebruikersrollen_facet
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4 Kandidaten met een beperking 

Net als in het studiejaar 2013-2014 verschijnt er een brochure over de regel-
geving bij de centrale examinering van mbo-studenten met een beperking. 
Deze brochure, Special Needs, is te vinden op Examenbladmbo.nl. 

Pilot dyscalculie
Veel in de regelgeving rondom aangepaste examinering voor kandidaten met een 
beperking is hetzelfde als vorig studiejaar. Zo krijgt de pilot dyscalculie een vervolg. 
Net als vorig jaar is het mogelijk om studenten met ernstige rekenproblemen een 
aangepaste rekentoets te laten doen. 

Wijzigingen
Nieuw is dat er wijzigingen zijn in de aangepaste examens voor kandidaten met een 
auditieve beperking. Ook zijn enkele procedures gestroomlijnd. 

Meer informatie leest u in de brochure Special Needs, 2014-2015 op  
www.examenbladmbo.nl > Kandidaten met een beperking

3

3 Zie www.hetcvte.nl >  
Centrale examens mbo >  
Engels mbo-4.

Engels: pre-pilot

Komend studiejaar vindt de pre-pilot Engels voor mbo-4-studenten plaats.  
De afname van het pre-pilotexamen is in februari 2015 en sluit aan bij de 
afnameperiodes van de examens Nederlandse taal en rekenen. 

In het implementatieplan Engels3 staan de stappen beschreven op weg naar 
invoering van centrale examinering voor Engels in mbo-4. Deze stappen zijn: 

 − 2013-2014: ontwikkeling prototype en syllabus 
 − 2014-2015: publicatie conceptsyllabus, afname pre-pilot 
 − 2015-2016: pilotjaar 1 (meerdere afnameperiodes) 
 − 2016-2017: pilotjaar 2 (meerdere afnameperiodes) 
 − 2017-2018: invoering centrale examinering Engels 

In 2013-2014 is de eerste stap gezet met de ontwikkeling van het prototype van het 
examen Engels. Dit prototype is te vinden op Examenbladmbo.nl. 

Conceptsyllabus

Het pre-pilotexamen omvat de vaardigheden lezen en luisteren. Deze worden 
getoetst in één sessie van maximaal 90 minuten. 

De conceptsyllabus die de exameneisen voor de (pre-)pilotexamens Engels beschrijft, 
wordt dit studiejaar ontwikkeld. In oktober 2014 zal er een veldraadpleging plaats-
vinden over de eerste versie van deze syllabus. In februari 2015 wordt de concept-
syllabus gepubliceerd. 

Afnameperiode 

De afname van het pre-pilotexamen Engels kent dit studiejaar maar één afname-
periode, periode 3. Deze afnameperiode sluit aan bij de afnames van de examens 
Nederlandse taal en rekenen 3F, te weten week 7 en 8 van 2015 (zie ook het afname-
schema op pagina 12).

Afname in Facet 

Alle (pre-)pilotexamens Engels voor mbo worden uitsluitend via Facet beschikbaar 
gesteld. Instellingen die willen deelnemen aan de pre-pilot Engels, moeten vooraf-
gaande aan de pre-pilot ervaring opgedaan hebben met Facet voordat ze kunnen 
deelnemen (zie ook paragraaf 2).

http://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/kandidaten-met-een-beperking/2014-2015
http://www.hetcvte.nl
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Rekenexamens 2014-2015
In het kader van ‘klein onderhoud’ zijn de volgende, kleine aanpassingen doorgevoerd:

 − contextloze opgaven hoeven niet meer alleen van referentieniveau 1F te zijn; 
 − niet alle contextloze opgaven hoeven per se oplosbaar te zijn met een ‘handig-

reken’-strategie.

In de syllabi rekenen zijn voorbeelden opgenomen van bovengenoemde typen 
opgaven.

Rekenexamens 2015-2016
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Commissie Bosker en 
het Kamerdebat over de rekentoetsen en -examens, is dit studiejaar een commissie 
van start gegaan die een nieuwe syllabus/toetswijzer rekenen zal ontwikkelen. Doel 
is om één syllabus te ontwikkelen die zowel voor de rekenexamens voor het mbo als 
de rekentoetsen in het VO zal gelden. 

Naar verwachting vindt er in het voorjaar van 2015 over deze nieuwe conceptsyllabus 
rekenen een veldraadpleging plaats. De nieuwe syllabus rekenen wordt in juni 2015 
gepubliceerd op Examenbladmbo.nl en zal naar verwachting gelden voor de  
rekenexamens die vanaf 1 september 2015 worden afgenomen.

Voorbeeldexamens

In het veld bestaat er een grote behoefte aan (meer) voorbeeldmateriaal. Het CvTE 
komt daaraan tegemoet door de volgende maatregelen te nemen: 

 − september 2014  
Er zal een gebruikersvriendelijke versie van het huidige, meeste recente voor-
beeldexamen beschikbaar worden gesteld. Ook de huidige, openbare voorbeeld-
examens komen in een meer gebruikersvriendelijke versie beschikbaar.

 − januari 2015  
Er worden jaarlijks in januari nieuwe voorbeeldexamens beschikbaar gesteld. 
Naast een versie die in de beveiligde toetsomgeving afgenomen kan worden, 
worden deze voorbeeldexamens vanaf nu ook in een gebruikersvriendelijk 
formaat beschikbaar gesteld.

De voorbeeldexamens zijn te vinden op Examenbladmbo.nl. Via het mailsysteem 
dat gekoppeld is aan Examenbladmbo.nl en dat in september 2014 operationeel is, 
worden de rekendocenten van de instellingen geïnformeerd over de voorbeeld-
examens en over andere nieuwe ontwikkelingen in de centrale examinering rekenen 
(zie ook paragraaf 1). 

Veranderingen in wet- en regelgeving

Vanaf dit studiejaar is het examen Nederlands 3F verplicht voor alle niveau-4- 
studenten. Dat betekent dat de wet- en regelgeving rondom de centrale examens 
van toepassing is.

Examenprotocol
Eén van de nieuwe elementen in de regelgeving is de rol van de Inspectie van het 
Onderwijs bij bepaalde onregelmatigheden. In het Examenprotocol wordt aangegeven 
in welke gevallen de examencommissie contact dient op te nemen met de inspectie. 

Het Examenprotocol en alle andere nieuwe, officiële regelingen zijn vanaf 1 september 
2014 op Examenbladmbo.nl te vinden.

5 Overige ontwikkelingen

Ten opzichte van het studiejaar 2013-2014 is een aantal zaken nieuw. Er komt 
een vierde afnameperiode voor de examens 3F. Verder verschijnen er hand-
reikingen Nederlandse taal. In de rekenexamens wordt de mogelijkheid tot 
terugbladeren geïntroduceerd, de syllabus rekenen wordt aangepast, er komen 
nieuwe voorbeeldexamens en vanwege het officiële karakter van de centrale 
examens Nederlandse taal 3F is ook een aantal wijzigingen in de wet- en 
regelgeving van belang. 

Vierde afnameperiode voor 3F

Vanaf dit studiejaar is er bij Nederlandse taal en rekenen 3F sprake van een vierde 
afnameperiode, P5.

Afnameperiodes voor 2014-2015:
 − Periode 2: 27 oktober 2014 t/m 7 december 2014
 − Periode 3: 5 januari 2015 t/m 15 februari 2015
 − Periode 4: 16 maart 2015 t/m 26 april 2015
 − Periode 5: 18 mei 2015 t/m 7 juni 2015 (alleen 3F)

Zie ook het schema met afnameperiodes op pagina 12 en www.examenbladmbo.nl >  
Afnameperiodes
 

Handreikingen taal

In het najaar van 2014 komen er, naast de handreikingen die er al zijn voor rekenen, 
ook handreikingen voor de centrale examens Nederlandse taal. Hierin wordt een 
overzicht gegeven van door studenten veelgemaakte fouten in de pilotexamens. 
Docenten kunnen hun studenten aan de hand van deze handreikingen gerichter 
voorbereiden op de examens Nederlandse taal. 

Terugbladeren

De nieuwe rekenexamens bestaan uit twee onderdelen. In het eerste deel mag geen 
gebruik worden gemaakt van de rekenmachine en in het tweede deel is de reken-
machine wel een toegestaan hulpmiddel. 

De student kan in het eerste deel tussen de opgaven heen en weer bladeren. In het 
tweede deel van het examen kan de student opnieuw heen en weer bladeren tussen 
de opgaven. Daarmee is gehoor gegeven aan de veelgehoorde wens om in het 
rekenexamen te kunnen terugbladeren. 

Aanpassingen syllabus rekenen

De syllabus voor rekenen zal worden aangepast. Voor dit studiejaar zijn er in het 
kader van ‘onderhoud’ kleine aanpassingen gedaan. Voor het studiejaar 2015-2016  
is een grotere operatie aan de orde. 

http://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/afnameperiodes/2014-2015
http://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/afnameperiodes/2014-2015
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Ervaringen met examineren in Facet

‘Het is belangrijk op tijd te beginnen met  
de voorbereidingen; verdiep je in de rollen 
en de juiste bemensing daarvan.  

Denk verder vooral niet dat je alles alleen 
kunt en schroom niet om hulp te vragen.  
Bij diverse instellingen bestaat nu al enige 
expertise over Facet en bij ons bestaat 
grote bereidheid anderen op weg te helpen.’

Jur Tieleman

Hoofd Examinering Graafschap College
Sector Economie en Dienstverlening

Schema 2 Afnameperiodes 2014-2015

Periode 2 (vanaf 27-10-2014 t/m 7-12-2014)

Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49

Nederlandse taal 2F

Rekenen 2F

Rekenen 3F

Nederlandse taal 3F

Periode 3 2014-2015 (vanaf 5-1-2015 t/m 22-2-2015) 

Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8

Nederlandse taal 2F

Rekenen 2F

Rekenen 3F

Nederlandse taal 3F

Engels mbo-4

Periode 4 (vanaf 16-3-2015 t/m 26-4-2015)

Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17

Nederlandse taal 2F

Rekenen 2F

Rekenen 3F

Nederlandse taal 3F

Periode 5 (vanaf 18-5-2015 t/m 7-6-2015)

Week 21 Week 22 Week 23

Rekenen 3F

Nederlandse taal 3F
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7 Informatiewijzer 

Sinds 1 september 2013 is alle informatie rondom de centrale examens in het mbo  
te vinden op de website Examenbladmbo.nl. Met ingang van 1 september 2015 wordt 
daar een mailsysteem aan toegevoegd, waardoor betrokkenen bij de centrale examens 
met verschillende rollen gericht geïnformeerd kunnen worden over bepaalde zaken 
en ontwikkelingen. 

Linken naar Cito/DUO
Sommige informatie staat op de website van Cito (ExamenTester) of DUO (Facet). In die 
gevallen wordt er op Examenbladmbo.nl een link aangeboden naar die informatie.  
De websites van Cito en DUO die betrekking hebben op de centrale examens zijn ook 
op zichzelf te benaderen en worden om die reden hieronder ook apart genoemd. 

Linken naar het CvTE
In sommige gevallen staat informatie die betrekking heeft op de centrale examens 
op de website van het CvTE. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de implementatieplan-
nen voor resp. Nederlandse taal en rekenen en Engels (zie www.hetcvte.nl > 
Centrale examens mbo). Ook in die gevallen wordt op Examenbladmbo.nl verwezen 
naar de juiste vindplaats van deze informatie. 

Steunpunt taal en rekenen mbo

De website van het Steunpunt biedt met name ondersteuning als het gaat om de 
implementatie van de regelgeving op het gebied van taal en rekenen. Ook is daar  
de informatie te vinden als het gaat om de instellingsexamens. De functie van de 
‘nieuwsberichten COE’ van het Steunpunt wordt overgenomen door het mailsysteem 
van Examenbladmbo.nl. De flitsberichten van het Steunpunt blijven bestaan. 
Aanmelden voor deze flitsberichten is mogelijk via de website van het Steunpunt.  

saMBO-ICT/Kennisnet

Rondom de centrale examinering in het mbo spelen vragen rond organisatie, techniek, 
inhoud en informatie-uitwisseling een belangrijke rol. saMBO-ICT ondersteunt de 
instellingen hierbij zoveel mogelijk met publicaties en bijeenkomsten. Dit gebeurt in 
samenwerking met de andere partners. Op de website van saMBO-ICT vindt u meer 
informatie. 

De Informatiewijzer op pagina 16 en 17 geeft aan via welke media u informatie over de 
centrale examens kunt vinden en welk medium waarvoor is bedoeld. Een bijeen-
komstenkalender vindt u op pagina 18.

6 Betrokken organisaties 

De centrale examens Nederlandse taal en rekenen voor het mbo worden ontwikkeld 
onder regie en verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens  
(het CvTE), in opdracht van OCW. Het CvTE heeft commissies ingesteld die de ontwik-
keling van de examens sturen en begeleiden en die ze uiteindelijk vaststellen. Deze 
commissies bestaan uit deskundigen uit het mbo. 

Voor de implementatie van de centrale examens Nederlandse taal en rekenen voor 
het mbo werkt het CvTE samen met veel verschillende partijen:

MBO Raad/AOC Raad/NRTO

De sectorraden MBO Raad en AOC Raad en de Nederlandse Raad voor Training  
en Opleiding (NRTO) worden betrokken bij zowel de inhoud als de organisatie en  
de logistiek. De inhoudelijke betrokkenheid verloopt via commissieleden die op 
voordracht van de sectorraden in de vaststellingscommissies zitting hebben.  
Daarnaast denken betrokkenen uit de sectorraden mee over mogelijke oplossingen  
in de organisatie en de logistiek rondom de centrale examens taal en rekenen voor 
het mbo.

Cito

Cito ontwikkelt de examens in opdracht van het College voor Toetsen en Examens 
en doet dat met toetsconstructeurs uit het mbo-veld. Cito heeft ook ExamenTester, 
de examensoftware die in het mbo gebruikt wordt, ontwikkeld. 

DUO

DUO is de beheerorganisatie van Facet; zo verzorgt DUO voor Facet de ondersteuning 
in de vorm van handleidingen, bijeenkomsten en de helpdesk. DUO is ook de 
bouwer van het logistieke deel van Facet, het deel waarin de planningen beheerd 
worden en de rapportages worden gemaakt. 

Steunpunt taal en rekenen mbo

Het Steunpunt ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en reken-
onderwijs in het mbo. Het is een tijdelijke organisatie, ingesteld door OCW. Het 
Steunpunt voorziet scholen in hun behoefte aan informatie over geschikte leer-
middelen en onderwijsmethodes. Ook informeert het Steunpunt scholen over 
wet- en regelgeving over bijvoorbeeld toetsing en examinering. 

saMBO-ICT/Kennisnet

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen die 
sterke banden heeft met de MBO Raad en Kennisnet. De belangrijkste pijlers binnen 
saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten op 
het gebied van organisatie en logistiek van processen in het mbo. 

https://www.hetcvte.nl/item/centrale_examens_mbo
https://www.hetcvte.nl/item/centrale_examens_mbo
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Communicatiekanalen Voor wie Door Wanneer gepubliceerd Website

Examenblad mbo
Onder meer: 

 − voorbereiding (technisch/logistiek)
 − activiteitenplanning
 − wet- en regelgeving
 − examenprotocol 
 − periodes (2014-2015 en 2015-2016)
 − (concept)syllabi taal en rekenen 2F en 3F
 − hulpmiddelen
 − kandidaten met een beperking, brochure Special Needs  

2014-2015
 − informatie over voorbeeldexamens

Alle betrokkenen CvTE Sinds september 2013 www.examenbladmbo.nl > jaarring 2014-2015

Jaarring
De informatie op Examenbladmbo.nl is geordend op studiejaar.  
Dezelfde informatie kan immers per studiejaar anders zijn of er  
gelden nieuwe regelingen. 

Om ervoor te zorgen dat u de juiste informatie raadpleegt, selecteert 
u rechts bovenin op HOME in de jaarring het studiejaar waarop de 
informatie die u zoekt betrekking moet hebben. 

 

Website CvTE > Centrale examens mbo
 − implementatieplan COE taal en rekenen mbo
 − implementatieplan COE Engels mbo-4

Website CvTE > Facet
 − Brochure Facet, computerexamensysteem voor digitale centrale examens  

en toetsen (juli 2013)
 − Gebruikersrollen Facet plus instructiefilmpjes

Alle betrokkenen www.hetcvte.nl > Onderwerpen > Centrale examens mbo

www.hetcvte.nl > Onderwerpen > Facet

www.hetcvte.nl > Onderwerpen > Facet > Gebruikersrollen

Website DUO/Facet
Onder meer: 

 − handleidingen
 − systeemeisen
 − formulieren
 − contactinformatie (helpdesk)

Beheerders Facet, ICT-deskundigen, 
afnameplanners en afnameleiders Facet

DUO www.duo.nl/zakelijk/BVE/computerexamensysteem_facet/ 
computerexamensysteem_facet.asp

Website Cito/ExamenTester
Onder meer: 

 − gebruikershandleidingen ExamenTester
 − servicedocumenten ExamenTester
 − toelichting op deelrapportages
 − contactinformatie ICT Examenhelpdesk (ExamenTester)

Portal-accountbeheerders en  
toetsleiders
 

Cito www.cito.nl/onderwijs/middelbaar%20beroepsonderwijs/ 
coe_examens_mbo

Website Steunpunt taal en rekenen mbo
 − informatie over de wet- en regelgeving taal en rekenen
 − informatie over examinering, bijv. het COE-dossier en informatie  

over de instellingsexamens Nederlands en Engels
 − informatie ter ondersteuning van het onderwijs in taal en rekenen
 − servicedocumenten, projecten, conferenties etc.

Onderwijsmanagers, examenbureaus, 
examinatoren, ICT- en facilitair  
managers, docenten taal en rekenen, 
beleidsmedewerkers en andere  
betrokkenen

Steunpunt taal 
en rekenen mbo

www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

Website saMBO-ICT/Kennisnet
Informatiebrochure Hoe? Zo! VERSIE 2
Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo 
Informatiebrochure over de logistiek en techniek rondom centrale examinering  
in het mbo

Onderwijsmanagers, examenbureaus, 
examinatoren, ICT- en facilitair  
managers

saMBO-ICT Mei 2012 www.sambo-ict.nl/thema-overzicht/ 
digitaal-examen-taal-rekenen-engels

http://www.examenbladmbo.nl
http://www.hetcvte.nl/item/centrale_examens_mbo
http://www.hetcvte.nl/item/computerexamensysteem_facet
http://www.hetcvte.nl/item/gebruikersrollen_facet
http://www.duo.nl/zakelijk/BVE/computerexamensysteem_facet/computerexamensysteem_facet.asp
http://www.duo.nl/zakelijk/BVE/computerexamensysteem_facet/computerexamensysteem_facet.asp
http://www.cito.nl/onderwijs/middelbaar%20beroepsonderwijs/coe_examens_mbo
http://www.cito.nl/onderwijs/middelbaar%20beroepsonderwijs/coe_examens_mbo
http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
http://www.sambo-ict.nl/thema-overzicht/digitaal-examen-taal-rekenen-engels
http://www.sambo-ict.nl/thema-overzicht/digitaal-examen-taal-rekenen-engels
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September 2014

8 Bijeenkomstenkalender

Bijeenkomsten Voor wie Wanneer Hoe aanmelden

Voorlichtings-
bijeenkomsten 

Contactpersonen 
examencommissie

Eindhoven
18 september 2014

Utrecht
23 september 2014

Tijd
Vanaf 13.00 uur

Zie activiteiten-
planning  
Examenbladmbo.nl

Netwerkbijeen-
komsten 

Contactpersonen 
examencommissie 
en zorgcoördinato-
ren

Contactpersonen 
examencommissie

10 november 2014
Dyscalculie en  
andere aanpassingen 
(middag, vanaf 
13.00 uur)

24 maart 2015
Evaluatie pre-pilot 
Engels (middag, 
vanaf 13.00 uur)

Aankondiging via 
mailsysteem  
Examenbladmbo.nl 

Conferentie  
Over rekenen  
gesproken 

Rekendocenten 25 september 2014 Aanmelden via 
Steunpunt

Taalconferentie 
Steunpunt 

Taaldocenten 29 oktober 2014 Aanmelden via 
Steunpunt

Conferentie  
Masterplan  
Dyscalculie

Zorgcoördinatoren 
en andere belang-
stellenden

8 december 2014 Aanmelden via 
Steunpunt

Zie ook de activiteitenplanning op Examenbladmbo.nl en de website van het 
Steunpunt taal en rekenen mbo: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl 

http://www.en-publique.nl
http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
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http://www.hetcvte.nl
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