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Rekenspecialist Bart Lakeman roept mbo-scholen op tot actie
De MaandMaart RekenMaand is een sleutelmoment
Dit jaar gaat er om spannen: na de zomer gaat de eerste lichting mbo-studenten van start voor wie de nieuwe
rekenexamens verplicht zijn. Het resultaat telt mee voor het slagen of zakken voor hun opleiding. Dit gegeven schudt
steeds meer rekendocenten en leiders van mbo-scholen wakker. Velen werken al toe naar de MaandMaart
RekenMaand waarin rekendocenten bij wijze van generale repetitie het examen maken. Het is een sleutelmoment in
het nieuwe rekenen en de voorbereiding op de examens. Lees verder op de website >

Bevlogen rekenaars Bianca Vorstenbosch
‘Ik geef geen antwoorden, maar vertrouwen’
Zij was de eerste kandidaat ooit die een 10 scoorde voor het
rekenexamen voor rekendocenten. Nu broedt ze net zo lang
op een thema met bijbehorende sommen tot ze examenopgaven heeft die niet ‘al honderd jaar bestaan’. Bianca
Vorstenbosch is constructeur in een van de teams van de
coöperatie en altijd op zoek naar spannende opgaven.
‘Soms bedenk ik hotspotvragen die technisch nog niet te
maken zijn.’ Lees verder op de website >

Lees verder op de website >

Het nieuwe beoordelen:
gunstig voor studenten

SupportDesk gaat half februari live
Alles over de nieuwe rekenexamens

In het kielzog van de nieuwe rekenexamens ziet ook een
nieuwe manier van beoordelen het licht, waarin niet alleen de
antwoorden tellen maar ook de stappen naar de antwoorden
toe. Dat is gunstig voor studenten: bij een rekenfoutje lopen ze
niet meteen alle punten voor een opgave mis. De komende tijd
leidt de coöperatie nog meer rekendocenten op tot beoordelaar,
zowel gericht op de inhoud als op het gebruik van het platform.
Ook de toewijzing van beoordelaars gebeurt door de coöperatie.

Over een maand kunnen alle mbo-instellingen en gebruikers
via onze website inloggen op de site van onze SupportDesk.
Rekendocenten en andere betrokkenen kunnen hier alle
informatie vinden die nodig is om het afnemen van de
examens in goede banen te leiden. Medewerkers van de
SupportDesk zitten in de startblokken om via chat, email en
telefoon alle betrokkenen wegwijs te maken die er met de
informatie op de site niet uitkomen. < wordt vervolgd >
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