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Sneak Preview evaluatie MaartMaand RekenMaand
Grote meerderheid van respondenten is enthousiast
Over de MaartMaand RekenMaand (MM RM) kunnen we nu al concluderen dat het een succes was. Dit beeld
komt op uit de evaluatieformulieren die 682 van de duizenden deelnemers invulden. Liefst 91% is enthousiast en
beoordeelt de MM RM als voldoende (47%) tot goed (44%). Van de overige 9% steekt een aanzienlijk deel de
hand in eigen boezem: ‘wij als instelling moeten nog stappen zetten’. Wij als coöperatie zijn blij met de positieve
feedback en gaan de puntjes op de i zetten. Na deze vliegende start blijven we de examens continu doorontwikkelen.

Bevlogen rekenaars Rick van Mook
‘Gecijferdheid gaat absoluut omhoog’
De gecijferdheid van Entreestudenten zal ‘absoluut’ omhoog
gaan met de nieuwe rekeneisen en nieuwe rekenexamens. Dit
verwacht Rick van Mook, Entree-docent rekenen op ROC van
Twente en constructeur van examenopgaven bij de Coöperatie
Examens MBO. De verbetering heeft volgens de rekendocent
vooral te maken met twee kenmerken van de nieuwe rekenopgaven: betekenisvoller en minder talig dan voorheen.
Lees verder op de website >

Lees verder op de website >
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Toegangspoort tot alle informatie

Mbo zet met coöperatie trend in
naar verbeterd rekenonderwijs

Voor rekendocenten en alle andere professionals die betrokken
zijn bij de nieuwe rekenexamens, stelt de Coöperatie Examens
MBO uitgebreide informatie beschikbaar. Over vorm en inhoud
van de examens, het hele proces van examineren en de taken
van betrokkenen. Voor alle mogelijke rollen is de informatie
overzichtelijk gerangschikt op de website MijnExamensMBO.nl,
waarvoor eenvoudig een account is aan te maken.
Lees verder op de website >

Met het nieuwe rekenonderwijs en de nieuwe rekenexamens
zet het mbo de trendbreuk in waartoe de Inspectie van het
Onderwijs oproept in het rapport De Staat van het Onderwijs
2022. De Inspectie noemt het niveau van taal, rekenen en
burgerschap over de hele linie onder de maat, wat door de
coronacrisis nog verder verslechterd is. Het mbo loopt met een
eigen coöperatie als leverancier van de nieuwe rekenexamens
voorop als aanjager van verbeterd rekenonderwijs op alle mboinstellingen. Lees verder op de website >
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