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Vooraankondiging
jaarlijkse rekenconferentie
Steunpunt taal en rekenen mbo
21-11-12
Op 21 november 2012 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo voor de
vierde keer een conferentie over het rekenonderwijs in het mbo. De conferentie
Alledaags rekenen vindt plaats in Nieuwegein en is bedoeld voor iedereen die meer
wil weten over de didactiek van het functioneel rekenen, de (centrale) examens en
het opzetten van rekenbeleid voor zwakke rekenaars.
De conferentie richt zich vooral op rekendocenten en docenten in de
beroepsgerichte vakken waarin rekenen een rol speelt. Daarnaast zijn ook
projectleiders, beleidsmedewerkers en managers die zich bezig houden met de
implementatie van de referentieniveaus en de centrale examinering, van harte
uitgenodigd.
Het programma zal bestaan uit een plenair gedeelte, een aantal workshoprondes,
een informatiemarkt en een presentatieronde van standhouders op de
informatiemarkt.
De volgende onderwerpen willen we aan bod laten komen op de conferentie:
Professionalisering van docenten
· Hoe zorgen we ervoor dat de rekendocent met voldoende kennis van zaken voor
de
groep kan staan?
· Hoe kan de rekendocent aansluiten bij de motivatie van de mbo-student voor
het vak rekenen?
· Hoe kan de weerstand tegen het vak rekenen bij rekenzwakke mbo-studenten
worden weggenomen?
· ……..
Didactiek
· Hoe kunnen mbo-studenten worden voorbereid op het examen?
· Hoe kan rekenen aantrekkelijk gemaakt worden voor de excellente rekenaars
onder de mbo-studenten?
· Wat werkt wel en wat niet in de rekenlessen?
· ……..
Beleid
· Hoe kunnen beroepsgerichte docenten en rekendocenten samen vormgeven aan
het vak rekenen?
· ……...
Meer informatie over de conferentie en de mogelijkheid om u aan te melden
verspreiden we begin oktober via een flitsbericht en de website:
www.steunpuntmbo.nl.
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Steunpunt taal en rekenen mbo
Na de zomervakantie gaan we het vierde studiejaar van de ‘inhaalslag taal en
rekenen’ in. Mbo-instellingen hebben flinke inspanningen verricht en daarmee
inmiddels goede en minder goede ervaringen opgedaan. Van beide valt veel te
leren. Daarom willen we tijdens de conferentie zoveel mogelijk van deze
voorbeelden uit de praktijk centraal stellen. Dit betekent dat we veel ruimte
inruimen voor de mbo-instellingen zelf. Dit doen we op twee manieren:
1. Posterpresentaties
Nieuw dit jaar is dat we op een speciaal 'scholenplein' mbo-instellingen de ruimte
willen geven om aan de hand van een poster positieve en/of negatieve ervaringen
van de afgelopen jaren te delen met collega's van andere scholen en daarbij ook
toekomstige vragen en mogelijke oplossingen te bespreken. Het Steunpunt kan u
indien gewenst ondersteunen bij het maken van een posterpresentatie.
2. Workshops
Elke workshop heeft een praktijkvoorbeeld als uitgangspunt. Docenten,
projectleiders, beleidsmedewerkers of managers van mbo-instellingen wordt daarom
uitdrukkelijk gevraagd zich aan te melden voor het geven van een workshop. Dit kan
ook samen met een ondersteuningsinstelling of nascholingsinstantie. Het is dan
uitdrukkelijk de bedoeling dat er een gezamenlijke aanvraag komt van een mboinstelling en een ondersteuningsorganisatie.
Het Steunpunt taal en rekenen mbo nodigt u hierbij van harte uit een
praktijkvoorbeeld te bespreken in een workshop of aan de hand van een
posterpresentatie.
U kunt zich hiervoor tot 31 augustus aanmelden via onderstaande formulieren.
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u bij Jurriaan Steen terecht
(j.steen@steunpuntmbo.nl; 06 25 277 393).
Uiterlijk 17 september 2012 zullen we op uw voorstel reageren en eventueel
verdere afspraken met u maken.
Klik hier naar formulier voor posterpresentaties
Klik hier naar formulier voor workshops
Wij kijken met veel belangstelling uit naar uw voorstellen!
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