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Generale repetitie nieuwe rekenexamens in het hele land
In de startblokken voor de MaartMaand RekenMaand
Over twee weken breekt met het vaststellen, plannen en afnemen van de eerste rekenexamens een spannende
maand aan. Rekendocenten van mbo’s in het hele land zetten zich in maart aan de opdrachten die de afgelopen tijd
gemaakt zijn door de constructieteams van de coöperatie. Na maanden van voorbereidingen en trainingen is dit een
cruciale stap in de implementatie van de nieuwe rekenexamens. Aan de vooravond van de generale repetitie wijst
directeur Erik Degen hieronder in een interview op de gouden kans die de vernieuwingen voor het mbo betekenen.

‘Gecijferdheid is het mooiste
wat studenten meekrijgen’
Ruim een jaar geleden was er nog helemaal niets. Geen
organisatie, geen examens, geen systemen, geen Coöperatie
Examens MBO. Nu blikt directeur Erik Degen terug op de
begintijd en kijkt hij naar de toekomst, midden in de hectiek
van wat hij de mooiste baan van zijn leven noemt. ’Het allermooiste is wat we met z’n allen voor de studenten doen: zij
krijgen gecijferdheid mee en daar hebben ze hun leven lang
plezier van.’ Lees verder op de website >

Coöperatie Examens MBO is nu
Gecertificeerd Examenleverancier

Website, chatbox, email en spoedlijn
SupportDesk open voor vragen

Na een uitvoerige audit van onze processen en examenproducten is onze coöperatie uitgeroepen tot Gecertificeerd
Examenleverancier MBO. Auditor Certiforce noemde onze
werkwijze en kwaliteitsborging een voorbeeld voor anderen. De
certificering is een van de vele zaken die we op orde wilden
hebben voordat in september de eerste mbo-student inlogt om
het nieuwe rekenexamen te maken. Lees hier verder over de
stand van zaken en de plannen voor de komende tijd.

De juiste informatie, op de juiste plek en op de juiste tijd: dat is
de SupportDesk in een notendop. Beheerders, rekendocenten,
leden van examencommissies en beoordelaars krijgen precies
die informatie die voor hun rol van belang is. Alle betrokkenen
binnen de mbo-instellingen kunnen via hun IT-beheerder een
account laten aanmaken. Hiermee kan je via het portal op
onze website inloggen op mijnexamensmbo.nl.
Lees verder op de website >

Nieuw beoordelingsmodel:
punten voor denkstappen

Meetinstrument voor Entree:
Mijn Rekenportfolio

Met de nieuwe rekenexamens breekt ook een nieuw tijdperk in
de beoordeling aan. Studenten krijgen niet langer alleen maar
punten voor het juiste antwoord, maar ook voor de stappen die
daarnaar toe leiden. De coöperatie leidt rekendocenten op die
via een digitaal platform examens anoniem gaan beoordelen.
Voor de meeste vragen gebeurt dit handmatig, met een slim
antwoordmodel dat ruimte biedt voor een variatie van oplossingen. Een wens van het mbo gaat hiermee in vervulling.

Sinds kort heeft Entree haar eigen meetinstrument: Mijn
Rekenportfolio. Rekendocenten kunnen hiermee de voortgang
en ontwikkeling van hun studenten in kaart brengen. Resultaten
van de eerste pilots zijn positief. ‘Het systeem geeft een duidelijke weergave van het niveau van studenten op de verschillende domeinen’, aldus docent Heide Havermans (Koning Willem I
College, Den Bosch), ‘waardoor je als rekendocent gericht kunt
werken aan groei op de domeinen die studenten nodig hebben.’

Coöperatie Examens MBO
Disketteweg 11 - 3821 AR Amersfoort

www.examensmbo.nl
Nieuwsbrief: aanmelden | afmelden

