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In de deze mailing informeert het CvTE u over de aankomende headstart ankersets taalverzorging. Voor
welke doelgroep is de headstart bedoeld en welke procedure hoort bij deelname aan deze headstart?
Verder is de aanvang van de headstart vervroegd. Ook ontvangt u meer informatie over de
informatiebijeenkomst ankeronderzoek taalverzorging in maart 2015. Tot slot informeert het CvTE u over
een correctie van de antwoordsleutels van de referentiesets taal en rekenen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Headstart ankeronderzoek taalverzorging
Doelgroep headstart
Tijdens de headstart ankeronderzoek taalverzorging kunt u met behulp van de ankersets taalverzorging
een ankeronderzoek uitvoeren. Daarmee is het mogelijk de referentiecesuren taalverzorging 1F en 2F over
te brengen op uw eigen toetsen taalverzorging. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft
onderstaande doelgroepen de mogelijkheid deel te nemen aan de headstart:

Toetsenmakers van referentieniveaugerichte toetsen taalverzorging

Uitgeverijen en methodemakers die producten ontwikkelen die voorbereiden op de centrale
toetsen en examens taal

Kennisintensieve organisaties (wetenschappelijke instituten, onderzoeksbureaus) die eigen toetsen
willen ankeren aan de referentieniveaus taalverzorging en in dat kader gebruik willen maken van
de ankersets taalverzorging
Periode headstart
De start van de headstart is gewijzigd naar 1 april 2015 (duur: tot juli 2016). Per 1 april worden de
opgaven uit de ankersets taalverzorging beschikbaar gesteld aan deelnemers aan de headstart. Door de
opgaven eerder beschikbaar te stellen hebben toetsaanbieders meer ruimte een ankeronderzoek uit te
voeren. De referentiecesuren behorend bij de ankersets taalverzorging worden per 1 mei 2015
beschikbaar gesteld.
Procedure deelname headstart
Vanaf maandag 9 februari 2015 kunt u een aanvraag indienen voor deelname aan de headstart
ankeronderzoek taalverzorging. Er zijn twee aanvraagprocedures voor deelname aan de headstart,
bedoeld voor verschillende doelgroepen:




Procedure deelnemers vorige headstart
Indien u heeft deelgenomen aan de headstart ankeronderzoek referentiesets taal en rekenen kunt
u een verkorte aanmeldprocedure doorlopen. De procedure is te vinden via de website
www.referentiesets.nl (onderdeel ankersets taalverzorging).
Procedure nieuwe deelnemers headstart
Indien u voor het eerst deelneemt aan een headstart doorloopt u de volledige aanvraagprocedure.
De procedure is te vinden via de website www.referentiesets.nl (onderdeel ankersets
taalverzorging).

………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informatiebijeenkomst ankeronderzoek taalverzorging
In maart 2015 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de headstart ankersets taalverzorging. Deze
informatiebijeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan deze headstart. Er wordt uiteengezet hoe een
ankeronderzoek uitgevoerd kan worden. Daarnaast worden de tools voor het overbrengen van de cesuur
getoond en wordt de werking ervan uitgelegd. Ook is er voor toetsaanbieders gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Details




bijeenkomst:
Datum: donderdag 26 maart 2015
Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Locatie: Utrecht, volgt.

Programma
14.00 uur – 14.30 uur:
14.30 uur – 14.45 uur:
14.45 uur – 15.30 uur:

15.30 uur – 16.00 uur:

Inloop met koffie, thee en fris
Ontwikkeltraject ankersets taalverzorging
Headstart ankersets taalverzorging
Belangrijke thema’s:
- Hoe kunt u zich voorbereiden op de headstart?
- Hoe kunt u een ankeronderzoek uitvoeren?
- Hoeveel referentiecesuren zijn er voor taalverzorging? Hoe werkt de tool
voor het overbrengen van de cesuur?
Vragen en afsluiting

Houdt u er rekening mee dat dit programma voor een groot deel overlap vertoont met de
informatiebijeenkomst ankersets taalverzorging op 5 juni 2014. Het cursieve gedeelte is nieuw.
Aanmelden:
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met maandag 16 februari a.s. via een mail aan
refsets@hetcvte.nl: maximaal 3 personen per organisatie.
Heeft u vragen?
Indien u specifieke vragen heeft over het uitvoeren van een ankeronderzoek, geef deze dan uiterlijk
vrijdag 6 maart a.s. door via een mail aan refsets@hetcvte.nl. Tijdens de bijeenkomst worden uw vragen
anoniem behandeld.

Correctie antwoordsleutels referentiesets taal en rekenen
In de publieksversies van de referentiesets taal en rekenen zijn enkele fouten opgetreden in de
antwoordsleutels van opgaven. De fouten zijn ontstaan bij de omzetting van de versies uit de headstart
ankeronderzoek referentiesets naar de publieksversie op de website Referentiesets. In de versies van de
referentiesets taal en rekenen die gebruikt zijn tijdens de headstart ankeronderzoek referentiesets zijn de
antwoordsleutels wel juist gehanteerd.
Inmiddels zijn alle sleutels correct in de publieksversies op de website Referentiesets opgenomen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het CvTE vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de doelgroep, de periode en
aanvraagprocedure van de headstart en de informatiebijeenkomst op 26 maart 2015. Mocht u naar
aanleiding van deze mailing vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar refsets@hetcvte.nl.
Met vriendelijke groet,
Pascalle Haenen
Projectleider referentiesets taal en rekenen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uitschrijven
Deze mailing is bestemd voor geïnteresseerden in het project referentiesets taal en rekenen en het
aanverwante project ankersets taalverzorging. Mocht u deze mailing niet meer willen ontvangen, dan
verzoeken wij u dat niet door te geven via onderstaande uitschrijfregel, maar middels een mail aan
refsets@hetcvte.nl, onder vermelding van ‘Uitschrijven mailing ankersets taalverzorging’.

