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Docenten gerustgesteld over de examens
voor het volgende cohort studenten
24 maart 2022
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 MaandMaart
RekenMaand stuurde zij collega’s van Landstede Groep naar trainingen voor de rol van
beheerder, hoofdbeheerder, beoordelaar en vaststeller. ‘Door de goede voorbereidingen zijn
docenten gerustgesteld over het rekenexamen van het volgende cohort, omdat die gaan
meetellen.’
Ze is docent Nederlands, maar coördineert alles wat met het nieuwe rekenonderwijs en de nieuwe
examens te maken heeft. De MaandMaart RekenMaand is op de scholen van Landstede Groep
nog in volle gang. ‘Het is heel fijn om de generale repetitie zo vroeg in het jaar te doen’, zegt ze,
‘en het hele proces al een keer doorlopen te hebben. Zo kunnen alle betrokkenen al ervaring
opdoen met de nieuwe rekenexamens. De coöperatie pakt het met de trainingen heel goed aan:
wat je leert heeft direct een functie, het is niet alleen maar oefenen.’
Talentvol
Studenten van Landstede Groep kunnen straks in overleg met hun coach en rekendocent zelf
kiezen wanneer zij het rekenexamen maken. ’Dat betekent meer werk voor ons, maar het is veel
prettiger voor de studenten.’ Het past volgens haar binnen de visie van Landstede Groep,
‘Talentvol ontwikkelen’, waarvan echt maatwerk voor de student een belangrijke pijler is. ‘Al dertien
jaar hebben wij deze slogan en onze visie op individueel maatwerk staat niet alleen op papier,
maar krijgt echt vorm in de praktijk.’
Persoonsontwikkeling
Leenhouts verwelkomt de nieuwe rekeneisen met bijhorende examens waarin thema’s uit het
leven van studenten een grote rol spelen. ’Wat het vooral heel leuk maakt, is de hernieuwde
aandacht voor de generieke vakken.’ De beweging om Nederlands en rekenen te integreren met
beroepsgerichte vakken kreeg bij Landstede Groep een boost. ‘Op de horeca-opleiding hebben
studenten bijvoorbeeld in de keuken en het restaurant zowel met taal als met rekenen te maken.
Maar de ontwikkeling van basisvaardigheden komt van pas in elke studierichting én het is goed
voor de persoonsontwikkeling.’

