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23/09 KICK-OFF NIEUWE REKENEXAMENS > komt allen!
Dit schooljaar spant het erom: mbo-studenten gaan voor het eerst de nieuwe rekenexamens maken, via de digitale
afname-omgeving RemindoToets. Om alles in zo goed mogelijke banen te leiden, organiseren we op 23 september
een landelijke kick-off met lezingen en workshops over alle mogelijke onderwerpen waar rekendocenten, beheerders,
examencommissies en andere betrokkenen mee te maken gaan krijgen. Op de website vind je het volledige programma en kan je je inschrijven voor de verschillende programma-onderdelen. We hebben inmiddels al bijna 800 aanmeldingen binnen, maar inschrijven kan nog steeds. Stel hier je eigen programma samen >

Rekengesprekken van primair
onderwijs vertaald naar het mbo
Wie tijdens de kick off meer te weten wil komen over het
RekenMeetGesprek, kan terecht bij de presentatie van Erik
Kuiper over dit nieuwe meetinstrument voor entreestudenten.
De rekencoördinator en -docent op het ROC Flevoland Almere
schreef zijn masterthesis Educational Needs over het RekenLeerGesprek en maakte een vertaling naar het mbo.
Lees verder op de website >

Het hele jaar door trainingen en
zelfstudie met video’s en PPT

‘Iedere entreestudent kan nu een
stapje vooruit maken’

Met onze online trainingen kan je het hele jaar door je kennis
opfrissen en de vaardigheden oefenen die nodig zijn om van de
nieuwe rekenexamens een succes te maken. We hebben
trainingen voor beoordelaars, (entree)beheerders, entreerekendocenten, IT-beheerders en examencommissies. Elke
week kan je op een vast tijdstip inloggen voor verschillende
trainingen. Voor zelfstudie kan je op de site video’s en PPTpresentaties bekijken. Meld je hier aan voor de trainingen >

Dit schooljaar breekt voor entreestudenten een nieuwe rekenwerkelijkheid aan. Niet eerder bestond er op maat gesneden
rekenonderwijs voor deze doelgroep, waarbij hun ontwikkeling
centraal staat. De btg Entree van de MBO Raad wierp zijn
volle gewicht in de strijd om dit voor elkaar te krijgen, samen
met de coöperatie. ‘Zowel in het onderwijs als bij de meting is
nu maatwerk mogelijk, zodat elke entreestudent een stapje
vooruit kan maken.’ Lees verder op de website >

Digitale koppelingen met eerste
pilots weer een stap dichterbij

Nu bestellen: flyers over de
nieuwe rekenexamens

Dit najaar gaan op vijf mbo-instellingen pilots van start om met de
Open Onderwijs API (OOAPI) digitale systemen te koppelen. In
deze eerste pilots gaat het om Remindo van de Coöperatie
Examens MBO en studentinformatiesysteem Eduarte. Uiteindelijk
zullen voor de hele mbo-sector koppelingen gemaakt worden
tussen examenplatforms, student informatie systemen (SIS) en
planningtools. Lees verder op de website >

We hebben nieuwe flyers later drukken over de vier stappen die
je als mbo-instelling neemt om toegang te krijgen tot onze
rekenexamens en van start kan gaan met de afname. Onze
leden en gebruikers kunnen de flyers kosteloos bestellen door
een mail te sturen naar examens@mbo.nl ovv naam van de
instelling, naam van de aanvrager en het aantal gewenste
flyers. Breng met de flyers de nieuwe rekenexamens onder de
aandacht van rekendocenten en andere betrokkenen!
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