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Op het Vista College deden ze er alles aan om het afnemen van het rekenexamen in de MM
RM zo echt mogelijk te maken. De attributen lagen al in het computerlokaal te wachten op
de rekendocenten: rekenkaarten, rekenmachines, pen en papier. Projectleider Nina Moust
had gezegd: kijk met de ogen van een student. ‘Vraag je af: is dit examen goed te maken
voor alle studenten, is het echt inclusief, valt niemand buiten boord?’
Als het aan de vaststellingscommissie had gelegen en als dit een echt examen was geweest, was
het niet doorgegaan. Een afbeelding bleek niet te downloaden en bij een geluidsfragment ontbrak
ondertiteling. ‘Dat zou betekenen dat die opgave niet te maken is voor doven en slechthorenden’,
zegt Moust, ‘en dat kan niet voor een inclusief examen. Na melding bij de coöperatie zijn we
alsnog van start gegaan, want dit was de generale repetitie en daar horen dit soort foutjes bij.’
Talige vragen
Naast wat technische onvolkomenheden - zo klapte het programma eruit bij het vergroten en
vervolgens verkleinen van afbeeldingen, net als bij het indrukken van de esc-toets, en kon het
volume van geluidsfragmenten alleen maar hoger of lager door het programma te verlaten, waarna
de beheerder opnieuw toegang moest verlenen - was de algemene tendens onder de docenten: dit
is te doen voor onze studenten. ‘Ze waren best enthousiast’, zegt Moust, ‘maar maakten zich
vanwege de talige vragen ook zorgen over studenten met een taalachterstand en studenten met
weinig digitale vaardigheden.’
Euroteken
De rekendocenten waren verbaasd over de uiteenlopende formats van de antwoordvakken. Zo
werd bij sommige antwoorden een euroteken gegeven en bij andere niet. Moeten studenten dan in
het antwoord zelf een euroteken zetten of niet, vragen zij zich af. ‘Dat is eenvoudig op te lossen’,
meent Moust, ‘door consistent te zijn en toelichting in de studentenhandleiding te zetten.’ Verder
merkten de docenten op dat rekenopgaven die een uitwerking vragen tijd kosten, veel studenten
zetten de uitwerking eerst op papier en typen het daarna over.
Nieuwsgierig
Waar op ROC Tilburg discussie ontbrandde over de procesvragen, vinden de meeste docenten
op het Vista College het voordeel van deze vragen dat de rekenstappen meetellen en niet alleen
het juiste antwoord. Ze vragen zich af hoe ze het examen (niveau 3) gemaakt hebben en hadden
ook graag de examens van niveau 2 en 4 gezien. ‘Ze zijn heel nieuwsgierig naar hun resultaten en
benieuwd wat er met hun feedback gebeurt.’

