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mbo-instellingen op scherp tijdens generale repetitie
MaartMaand RekenMaand mobiliseert rekendocenten
In honderden computerlokalen verspreid over het hele land maakten rekendocenten het nieuwe rekenexamen
alsof zij studenten waren. Een spannende exercitie. Houdt het programma stand, werken de interactieve vragen
en: wat vinden de docenten van de rekenopgaven? Fantastisch dat zo veel rekendocenten zijn opgekomen voor
het examen. Voordat het stof is neergedaald in deze nieuwsbrief alvast een impressie van de MaandMaart
RekenMaart op ROC Tilburg, het Vista College en Landstede Groep. ‘Vijftig docenten betekent vijftig meningen.’

Rekendocenten ROC Tilburg:
‘Dit examen is goed te doen’
Projectleider Roel Bouw ziet de MaartMaand RekenMaand als
een kans om het nieuwe rekenonderwijs nu echt in het vizier
van de rekendocenten op ROC Tilburg te krijgen. Vijftig van
hen maakten het examen en waren ‘positief kritisch’ over de
opgaven. ‘Vijftig docenten betekent vijftig meningen’, zegt
Bouw. ‘Ik vermoed dat de eerste examens niet de beste zullen
zijn. Dus is er ruimte voor verbetering? Ja! Kunnen de scholen
het zelf beter? Nee!’ Lees verder op de website >

De generale op het Vista College:
Kijken met de ogen van studenten

Docenten gerustgesteld over de
examens voor het volgende cohort

Op het Vista College deden ze er alles aan om het afnemen van
het rekenexamen in de MM RM zo echt mogelijk te maken. De
attributen lagen al in het computerlokaal te wachten op de
rekendocenten: rekenkaarten, rekenmachines, pen en papier.
Projectleider Nina Moust had gezegd: kijk met de ogen van een
student. ‘Vraag je af: is dit examen goed te maken voor alle
studenten, is het echt inclusief, valt niemand buiten boord?’
Lees verder op de website >

Als iemand weet wat de trainingen van de coöperatie
betekenen voor het starten met de nieuwe rekenexamens, dan
is het Linda Leenhouts wel. In de aanloop naar de MM RM
stuurde zij collega’s van Landstede Groep naar trainingen voor
de rol van beheerder, hoofd-beheerder, beoordelaar en
vaststeller. Zelf trainde ze ook voor de rol van beheerder. ‘Door
de goede voorbereidingen zijn docenten gerustgesteld over de
examens voor het volgende cohort, voor wie ze gaan
meetellen.’ Lees verder op de website >

Recordaantal leden en gebruikers
Alle 57 mbo-instellingen zijn lid!

Landelijk vaststellen examens:
tijdsbesparing voor scholen

Naast alle reguliere instellingen hebben 38 niet-bekostigde
instellingen (NBI’s) zich aangesloten als gebruiker van de
rekenexamens. Dit betekent dat nagenoeg alle instellingen –
bekostigd en niet-bekostigd - binnen boord zijn.

Als in september de eerste mbo-student het rekenexamen
maakt, is dat de eerste van duizenden afnames per jaar,
oplopend naar 300.000. En al die examens moeten vastgesteld
worden. Mbo-instellingen kunnen dit door hun eigen examencommissie laten doen, maar ook kiezen voor een vaststellingsverklaring van de Landelijke Vaststellingscommissie Rekenen,
die sinds kort bestaat. Meedoen kost de instellingen tijd, maar
het bespaart nog veel meer tijd. Kijk hier voor meer informatie.
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