Rekendocent opleiden tot professional op het Graafschap College
Met de komst van het Referentiekader Meijerink in 2010 werd een nieuw vak in het MBO
geïntroduceerd. Dit betekende onder andere dat het niet vanzelfsprekend was wie dit
nieuwe vak zou gaan geven en welke kennis en vaardigheden daar voor nodig waren.
Wat betreft professionalisering is daarom in 2010 gestart met het aanbieden van
cursussen gericht op het begrijpen van het Referentiekader, gevolgd door cursussen
rekendicactiek in de jaren daarna. Tegelijkertijd is binnen het Graafschap College een
profiel ontwikkeld, met kenmerken waar de docent rekenen aan zou moeten voldoen. Op
basis van dit profiel biedt het Graafschap College nu een op maat ontwikkelde ‘opleiding
rekendocent’ aan.
Deze opleiding wordt verzorgd door een samenwerkingsverband van IJsselgroep
Educatieve Dienstverlening, Iselinge Hogeschool en NCOI. De opleiding bestaat uit twee
modules van elk zes bijeenkomsten. Elke module wordt afgesloten met een
examenopdracht en aan het eind van de opleiding maakt de deelnemer een integrale
eindopdracht. Met het volgen van de opleiding en het maken van de opdrachten sluit de
deelnemer een complete minor af van in totaal 24 ECTS. Deze studiepunten kunnen
worden ingebracht binnen een passende NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor opleiding.
De opleiding is afgestemd op het eerder genoemde profiel en wordt in company op het
Graafschap College aangeboden. Een eerste groep van twintig docenten is inmiddels
halverwege en binnenkort start een tweede groep. De tweede groep bestaat uit een
combinatie van zowel MBO-docenten van het Graafschap College, als VMBO-docenten
van de toeleverende scholen. Het Graafschap College is onderdeel van het regionale
samenwerkingsverband Profijt, waar deze scholen lid van zijn. Aansluiting tussen VMBO
en MBO is een van de onderwerpen binnen de rekenopleiding. Andere onderwerpen zijn
onder andere rekenstrategieën, rekendidactiek, beleid, omgaan met dyscalculie,
ontwerpen van onderwijsprogramma’s, inzet van methoden enzovoorts. Het totale
programma is bedoeld om een zo volledig mogelijk pakket mee te geven aan de
rekendocent, bij gebrek aan een landelijk alternatief.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Verhoef, senior
beleidsmedewerker taal en rekenen, vhf@graafschapcollege.nl

