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Coöperatie Examens MBO wenst u mooie feestdagen
Het was een bewogen jaar, een jaar waarin we met alle mbo-instellingen van het land afstormden op de nieuwe
rekenexamens. Met nog een half jaar te gaan, kijken we nu al uit naar het moment dat de eerste studenten zich aan
het examen zetten. Het vele werk dat hierbij komt kijken was en is onmogelijk zonder de inzet van tientallen rekendocenten en andere betrokkenen in het mbo. Op deze plaats willen wij iedereen hiervoor hartelijk danken. We zetten
de samenwerking graag met volle overtuiging door in het spannende jaar 2022, het jaar van de nieuwe rekenexamens!

Bevlogen rekenaars Monica Wijers
‘Nieuwe schwung in het rekenonderwijs’
Ze stond aan de wieg van de nieuwe rekeneisen en daarmee
aan het nieuwe rekenonderwijs en de nieuwe rekenexamens,
als expert in tal van werkgroepen. Monica Wijers, vakdidacticus wiskunde aan de Universiteit Utrecht, hoopt dat rekendocenten massaal de omschakeling maken naar het ‘functionele rekenen in betekenisvolle situaties’.
Lees verder op de website >

Normering rekenexamens afgerond

Cijfers over de cijfers
Vele tientallen studenten hebben in november sets van rekenopgaven gemaakt, waarna teams van rekendocenten de
normen voor het nieuwe examen hebben vastgesteld. Onder
leiding van het Hoofd Validering en enkele toetsdeskundigen is
voor elk mbo-niveau het aantal punten bepaald waarmee
studenten een 4,5, een 5,5 en een 7,5 scoren.
Lees verder op de website >

Eerste trainingen van start
op weg naar de nieuwe examens
Tientallen trainingen staan er op stapel voor onder meer
beoordelaars, beheerders en leden van examencommissies.
De Training Beoordelaar en de Training Hoofdbeheerder zijn al
gestart. De beoordelaar leert de nieuwe rekenopgaven (deels
handmatig) te beoordelen en de hoofdbeheerder het digitale
platform te implementeren en beveiligen. Dit alles om goed
voorbereid te zijn voor de generale repetitie in MaartMaand
RekenMaand en uiteindelijk voor het echte examen.

Studenten met special needs:
oproep aan scholen voor vervolg

Vacatures: examenconstructeur
en lid vaststellingscommissie

Scholen kunnen studenten die extra ondersteuning nodig
hebben tegemoetkomen met de aanbevelingen uit de rapportage ‘Special needs rekenen.’ De rapportage is hier te
downloaden, evenals infokaarten met de belangrijkste aanpassingen. Scholen die behoefte hebben aan examens voor
blinde/slechtziende studenten of examens voor Engelstalige
opleidingen, kunnen zich melden via email. Dit is de eerste
stap van het vervolgproject Special Needs.

We zoeken enthousiaste rekendocenten die op een creatieve
manier examenopdrachten kunnen construeren in een team met
collega’s. Kijk hier voor de functieomschrijving en procedure.
Voor het vaststellen van de rekenexamens zijn we op zoek naar
een lid van de vaststellingscommissie. Kijk hier voor de functieomschrijving en procedure. Beide functies zijn een mooie
aanvulling op je werk als rekendocent!
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