Activiteitenoverzicht Project Ieders Examen
Examenproces: totstandkoming examens
1
•
Doordenken en verbeteren van syllabi

2

•

Adviescommissie Nederlands eindexamen: advies over
centraal examen Nederlands als input voor integrale
curriculumherziening
3
•
Constructieplatform: stelt docenten in de gelegenheid om
examenopgaven (en antwoorden) aan te dragen die door
vaststellingscommissies gebruikt kunnen worden bij het
samenstellen van centrale examens.
4
•
Training maken examenopgaven
Examenproces: beoordeling examens
5
•
Testcorrectie: het correctievoorschrift is vlak na afname
van het examen door vakdocenten aangevuld voordat het
landelijk werd verstuurd.
6
•
Précorrectie: de correctievoorschriften zijn voorafgaand
aan de examenperiode bijgesteld door vakdocenten.
7

•

8

•

9

•

Prikbord: digitale uitwisseling tussen vakdocenten over
een centraal examen
Discussieplatform: vmbo docenten kunnen in gesprek
gaan over examenopgaven van digitale centrale examens
die hun leerlingen hebben gemaakt.
Onderzoek (en voorstel) aanpassing jaarplanning

2016-2017

•

Focusgroep geschiedenis

•

Overleg NederlandsNU,
Levende Talen, SLO, Cito,
CvTE
Opstart technische
infrastructuur; werving

•

2017-2018

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Focusgroep economie
Syllabuscommissie geschiedenis
Syllabuscommissie economie
April 2018 commissie
NederlandsNU! en Levende Talen
door CvTE gefaciliteerd
Zorg en welzijn bb/kb
Wiskunde tl
Geschiedenis havo/vwo
Duits vwo
Te plannen in 2018
Nederlands vwo
Frans vwo
Scheikunde vwo
Economie vwo
Natuurkunde havo
Frans vmbo
Engels vmbo/havo/vwo

•

Nederlands vwo

•
•

Wiskunde A havo
Scheikunde vwo

•

Engels vmbo/havo/vwo

•
•
•
•
•
•
•

•

Opstart technische
infrastructuur; werving

•
•

Wiskunde kb
Aardrijkskunde kb

•

Eerste ideeën over

•

CvTE werkt scenario’s uit en peilt
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examens
Examenproces: normering
10 •
Normeringssystematiek - webinar

aanpassen jaarplanning
centraal examen

draagvlak – Najaar 2018

•

Op 9 maart met 600
deelnemers

•

Normeringssystematiek – studieuze bijeenkomst, voor
•
meer ingevoerde docenten in deze materie
Conferenties & bijeenkomsten met stakeholders examenproces
12 •
Conferentie met leden en voorzitters
•
vaststellingscommissies
13 •
Landelijke conferenties met VO-Raad, SLP, PLEXS, Cito
•
14 •
Landelijke conferenties met lerarenopleiders en
•
Onderwijscoöperatie
15 •
Landelijke ontmoetingen in de PLEXS regio’s met
docenten (examensecretarissen) over het examenproces
16 •
Periodiek contact met hogescholen: bevorderen van
•
aandacht voor toetsing en examinering in het curriculum
van aanstaande docenten
17 •
Periodiek contact met vakinhoudelijke verenigingen
•
Bureau CvTE: van binnen naar buiten
18 •
Ontmoeting Vaste Kamercommissie
•
19 •
Direct contact met docenten: opbouw databestand
•

Op 2 februari met 25
deelnemers

•

Ter beschikking voor naslag via
CvTE TV; voorbereiding webinar
2019
Wordt op 8 maart 2018 herhaald

25 november 2017

•

Te plannen in 2018

6 november 2017
Diverse data

•
•

Te plannen in 2018
Diverse data

•

Te plannen in 2018

Diverse data

•

Diverse data

Per vereniging

•

Per vakinhoudelijke vereniging

11 mei 2017
Persoonlijke pagina op
examenblad
2017
Uitgevoerd door Cito

•
•

Te plannen in 2018
Persoonlijke pagina op examenblad

•

2018

•
•

Te plannen in 2018
Te plannen in 2018

11

•

20
21

•
•

22
23

•
•

Communicatiestrategie sociale media
Literatuuronderzoek: vergelijking examensystemen
(internationaal)
Mediatraining voor medewerkers bureau CvTE
Informatievoorziening op afstand (Moodle, Mooc)

•
•
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