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Ontwikkeling nieuwe rekenexamens zet onverminderd door
Klaar voor lancering van de examens na de zomervakantie
De zon lokt en we lonken met zijn allen al naar de zomervakantie. Een goed moment om even terug en vooruit te
kijken naar de highlights van de intensieve samenwerking binnen het mbo rondom de nieuwe rekenexamens. In
deze terugblik/vooruitblik hebben we de mijlpalen van onze coöperatie op een rij gezet, met nieuwe spannende
ontwikkelingen in het verschiet. Wij zijn trots op wat we met alle betrokkenen binnen het mbo neerzetten en zijn
klaar voor de lancering van de examens in het najaar. We wensen iedereen een zonnige vakantie!

Goed getraind is het halve werk
Hele jaar door trainingen online
Met een groot en divers aanbod aan trainingen kan iedereen
zich optimaal voorbereiden op de de nieuwe rekenexamens.
Trainingen voor beheerders, beoordelaars, rekendocenten, en
examencommissies zijn op verschillende momenten in het
schooljaar online te volgen. Een paar dagen in de week kan je
inloggen op trainingen met een vast tijdstip of via zelfstudie op
een moment dat het je uitkomt. Kijk hier voor een overzicht
van de trainingen en om je aan te melden. Vanaf 8 juli kan je je
via dezelfde link aanmelden voor de kick-off van 23 september.

Update digitale afname-omgeving
Ontwikkelplan samen met Paragin

Nieuwe rekenexamens scoren
hoog op toegankelijkheid

Achter de schermen werken we hard aan de verdere ontwikkeling van de digitale afname-omgeving. Het examenplatform
en Mijn Rekenportfolio krijgen updates en de digitale rekenmachine is nog voor september gereed. De wensen die
opkwamen tijdens de rekenmaanden hebben we op een rij
gezet en samen met onze softwareleverancier Paragin in een
plan gevat. Dit ontwikkelplan is in te zien door in te loggen op
MijnExamensMBO.nl.

Onze rekenexamens zijn geschikt voor de meeste kleurenblinde en (zeer) slechtziende studenten. Dit blijkt uit scans van
specialistische bureaus die de eerste examens hierop hebben
getest. De digitale omgeving scoort goed op toegankelijkheid
door het gebruik van contrast, kleurgebruik en de mogelijkheid
om lettertypes en mediabestanden te vergoten. We gaan net
zo lang door met de ontwikkeling tot de examens toegankelijk
zijn voor alle kleurenblinde en (zeer) slechtziende studenten.
Daarnaast komt er een versie voor volledig blinde studenten.

Inclusief karakter slaat aan
Nieuwe rekenkaarten online
Een nieuwe versie van de rekenkaarten staat online. Eind vorig
jaar gaven we voor het eerst rekenkaarten uit, die over de hele
linie enthousiast zijn ontvangen. Door het inclusieve karakter
mogen alle studenten de kaarten tijdens de examens gebruiken.
Van verschillende kanten en kwamen afgelopen half jaar suggesties voor aanvullingen en verbeteringen, die de Werkgroep
Rekenkaarten verwerkt heeft in de nieuwe versie. De rekenkaarten zijn te downloaden in kleur en zwart/wit.
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