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Beste collega,
En toen was 2015 al weer bijna voorbij. We wensen u en de uwen goede feestdagen toe. In deze
nieuwsbrief blikken we alvast vooruit. Voor het voorjaar staan drie cursussen gepland, waar we u
hopen te begroeten. Houdt u onze website in de gaten voor ons actuele nieuws een aanbod.
Research Center voor Examinering en Certificering
CURSUS ITEM RESPONSE THEORIE IN DE TOETSPRAKTIJK
Op woensdag 3 februari 2016 organiseert het RCEC de cursus Item response theorie in de
toetspraktijk ... lees verder

CURSUS PROFESSIONALISERING EXAMENCOMMISSIELEDEN
Op woensdag 16 maart 2016 organiseert het RCEC de cursus Professionalisering Examencommissieleden ... lees verder

CURSUS HET BEPALEN VAN DE CESUUR EN HET GEVEN VAN CIJFERS
Op woensdag 9 maart 2016 organiseert het RCEC de cursus Het bepalen van de cesuur
en het geven van cijfers ... lees verder

PROJECT DORIEN HOPSTER-DEN OTTER
Dorien Hopster-den Otter is begonnen met haar promotieonderzoek gericht op de rapportage
van informatieve toetsen in het primair onderwijs … lees verder

PROJECT NIKKY VAN BUUREN
Nikky van Buuren is begonnen met haar promotieonderzoek gericht op het onderzoeken van
de toepasbaarheid van Bayesiaanse Netwerken en andere methodologieën die een bijdrage
zouden kunnen leveren aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren … lees verder

RCEC BEOORDELINGSKADER
In januari 2016 verschijnt officieel het beoordelingskader. U kunt hier alvast een digitaal of
gedrukt exemplaar aan vragen. Meer informatie vindt u hier.

Het RCEC wenst u fijne feestdagen en
een voorspoedig 2016
Als RCEC betrokkene ontvang je deze RCEC Nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen, een onderwerp voor de volgende editie of wil je je
afmelden voor deze nieuwsbrief neem dan contact op met het secretariaat van het RCEC.
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