Wij helpen je het maximale uit je rekenles te halen.
Ook met de nieuwe rekeneisen. Beloofd.
Wat is er aan de hand?

Wat verandert er?

In 2021 komen er nieuwe rekeneisen.
Studenten die vanaf augustus 2021 starten
met een nieuwe opleiding moeten examen
doen in rekenen. Leren rekenen binnen de
context van de student staat centraal. De
rekeneisen worden geordend in vijf
functionele domeinen:

Hoe helpt Noordhoff
docenten & studenten?

Rekenen aan de hand van vijf in
plaats van vier domeinen

Rekeneisen per mbo-niveau in
plaats van referentieniveau

Meer ruimte voor motiverende
projecten

Grootheden en eenheden

Oriëntatie in de twee- en
driedimensionale wereld

Er komen instellingsexamens voor
rekenen

Verhoudingen herkennen
en gebruiken



Structuur NU Rekenen aan de
hand van de vijf domeinen



Ondersteunende vaardigheden
krijgen een duidelijke plek



Domeinoverstijgende
projecten



Verkrijgbaar als boek, online of
blended



Online bevat dezelfde content
als boek + extra opdrachten,
video’s



Veel animaties en
instructievideo’s

De uitslag op het examen telt mee
in de slaag-zakregeling

Procenten gebruiken
Onderwijs vanuit beleving student
aan de hand van de volgende thema’s:

Omgaan met kwantitatieve
informatie

 Studie & werk
 Vervoer

 Wonen
 Vrije tijd

NU Rekenen ondersteunt docenten optimaal bij lesgeven op afstand
Wil je weten hoe? Neem contact op met jouw accountmanager.
W. https://www.noordhoff.nl/mbo/advies
T. 088-5226622
E. salesbve@noordhoff.nl

Tijdlijn vernieuwingen
1

Wie denken er allemaal mee?

Schooljaar 20/21

Ons rekenpanel

Een nieuwe editie van NU Rekenen die voldoet aan
de nieuwe rekeneisen

met mbo-docenten rekenen uit ons netwerk

Onze uitgevers
2

Schooljaar 21/22
Extra uitbreidingen binnen de online lesomgeving

met ijzersterke didactische concepten

Ons salesteam
om onze ideeën te delen en te toetsen bij docenten

Schooljaar 22/23
3

Volledig nieuwe content voor NU Rekenen en verdere
uitbreiding online lesomgeving

Onze eindredacteuren en schrijvers
met veel ervaring op het gebied rekenen

Op de hoogte blijven?
Ga naar https://www.noordhoff.nl/mbo-nieuwerekeneisen en meld je aan voor ons Rekenpanel en/of
de Reken Update of scan de QR-code

