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Zetje in de rug voor mbo-studenten op elk niveau                           

Nieuwe rekenkaarten als geheugensteun bij examens 

De werkgroep rekenkaarten heeft in samenwerking met Kennispunt MBO nieuwe kaarten ontwikkeld met handige 
overzichten, zoals het metrieke stelsel voor afstand, oppervlakte, inhoud en gewichten. Bedoeld als geheugensteun in de les 
en tijdens examens. Uit een veldraadpleging blijkt dat driekwart van de ondervraagde rekendocenten en remedial teachers 
vindt dat de kaarten beschikbaar moeten zijn voor studenten van alle niveaus. Na het eerste gebruik volgt een evaluatie door 

rekendocenten en studenten. Download de rekenkaarten in kleur of zwart-wit en lees hier de verantwoording.  

 

 

 

 

Startschot particuliere instellingen 
NBI’s kijken naar samenwerking  
 
Tijdens het eerste overleg van de niet-bekostigde instellingen 
(NBI’s) binnen de coöperatie is samenwerking geopperd. Veel 
NBI’s zijn minder groot dan de reguliere instellingen. Het is dan 
ook een goed idee om de handen ineen te slaan, zoals bij het 
afnemen en beoordelen van de reken-examens. In de 
MaartMaand RekenMaand kunnen NBI’s net als de reguliere 
mbo-instellingen rekenen op ondersteuning van onze support 
desk bij de generale repetitie van de rekenexamens.  
 

 
 

  

Bevlogen Rekenaars: ‘Lichtjes 

gaan aan als ze het snappen’                    

Rekendocenten uit het hele land werken mee aan de nieuwe 
rekenexamens. Naast hun werk als rekendocent bedenken zij 
examenopgaven met thema’s uit het dagelijks leven van 
studenten en meetinstrumenten voor Entree. Wie zijn deze 
bevlogen rekenaars? Deze maand: Miranda Tax, rekendocent 
Entree van Rijn IJssel in Arnhem. ‘Het leuke van rekenles 
geven is de lichtjes zien aangaan als ze het opeens snappen.’   
Lees verder op de website > 

 

 

 

 

 

 

  

Alle leden zijn aan boord!           

De Coöperatie Examens MBO heeft met 55 leden een 

overeenkomst getekend en de laatste twee staan op de 

drempel om te tekenen. Het doel om dit jaar twintig niet-

bekostigde instellingen (NBI’s) in te schrijven, is met 32 

aanmeldingen ruimschoots gehaald. NBI’s kunnen zich hier 

nog steeds aanmelden.  
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