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Projecten in 2012
Het Steunpunt taal en rekenen mbo
is een initiatief van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

Graag willen we u op de hoogte brengen van een aantal projecten dat dit jaar
uitgevoerd wordt met ondersteuning van het Steunpunt taal en rekenen mbo. Het
betreft de volgende projecten.
ffRekenen

Het Steunpunt ondersteunt
docenten, leidinggevenden en
andere betrokkenen in mboinstellingen bij de intensivering van
het taal- en rekenonderwijs.
Lees meer op onze website

ffRekenen is een project dat al langer loopt, maar dat in 2012 verder uitgewerkt
zal worden. Het betreft de bouw van een webbased leermiddel waarmee jongeren
en jongvolwassenen met een taal- en rekenachterstand op een voor hen effectieve
en aansprekende manier de rekenvaardigheid kunnen verhogen. Voor een
demoversie zie: www.ffrekenen.nl. Het project wordt uitgevoerd door APS,
Hogeschool Utrecht, Stichting Alfabeter en Stichting ETV.
Begeleiding dyslectische en dyscalculische deelnemers mbo
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Dit project bestaat uit drie deelprojecten:
- De ontwikkeling van een schoolscan die de instellingen inzicht geeft in
activiteiten, knelpunten en behoeften met betrekking tot studenten met
dyslexie en/of dyscalculie. Op basis van deze scan ontvangen instellingen een
memo, waarmee het onderwijsaanbod voor deze studenten verder vorm
gegeven kan worden.
- Twee regionale conferenties over beschikbare hulpmiddelen bij onderwijs en
examen voor dyslectische en dyscalculische studenten. Ook zal de
bovengenoemde schoolscan worden geïntroduceerd.
- Een digitale lijst met de vijftig meest gestelde vragen (en uiteraard de
antwoorden daarop) over dyslexie en dyscalculie in het mbo.
Dit project wordt uitgevoerd door KPC-groep, APS, CPS en CINOP.
(Begrijpend) lezen/woordenschat en rekenen in het mbo
In dit project wordt een product ontwikkeld dat bestemd is voor zwakke lezers en
rekenaars in het mbo. Twee- á driewekelijks wordt digitaal een vakgerichte tekst
aangeboden met opgaven op het gebied van lezen, woordenschat of rekenen (à la
Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen van de CED-groep).
De vakgerichte teksten met lees- en woordenschatopgaven hebben betrekking op
de sectoren Techniek en Handel/Economie. De vakgerichte teksten met
rekenopgaven hebben betrekking op de sector Zorg en Welzijn. Uitgangspunt is dat
vakgerichte teksten de motivatie van studenten verhogen.
Dit project wordt uitgevoerd door de CED-groep.
Bouwstenen voor leesbevordering
Dit is een vervolgproject op het eerdere project Leesbevordering. Het is gericht
op studenten en docenten van de opleidingen Pedagogisch Werk en
Onderwijsassistent. Het bestaat uit een serie deelprojecten die ten doel hebben
de studenten en teams van deze opleidingen handvatten te bieden om mogelijke
taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en weg te werken.
Het project wordt uitgevoerd door CINOP.
Volgens Bartjens
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Op de rekenconferentie van 6 december jl. is een vo-mbo-special uitgereikt aan
alle docenten van het tijdschrift Volgens Bartjens. Dit tijdschrift bevat
achtergrondartikelen over de referentieniveaus rekenen. In het voorjaar zal
wederom een special verschijnen voor het vo en mbo. In deze special zal de
praktijk van het rekenonderwijs in deze sectoren centraal staan.

Brief Wet- en regelgeving examinering en diploma’s mbo
Op 9 januari '12 heeft de minister een brief aan alle mbo-instellingen gestuurd ter
voorbereiding op de nieuwe regelgeving op het gebied van onder andere de
examinering van taal en rekenen in het mbo. Bij deze brief heeft het Steunpunt
taal en rekenen mbo een Servicedocument gemaakt, met een samenvatting van
de belangrijkste punten. Ook heeft het Steunpunt een nieuw Cohortenschema
gemaakt. Beide documenten zijn te downloaden via de website van het Steunpunt:
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl.
Handreiking moderne vreemde talen
De handreiking bij het referentiekader moderne vreemde talen is gereed. De
handreiking is bedoeld als handvat bij de inrichting van het onderwijs en de
examinering in de moderne vreemde talen. Het referentiekader, dat als bijlage in
het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is opgenomen, is
daarbij het uitgangspunt.
De handreiking wordt uitgedeeld op de Flitsbijeenkomst op 10 februari. Helaas is
aanmelden voor deze bijeenkomst niet meer mogelijk. De handreiking wordt ook
aan de mbo-instellingen verzonden en is na 10 februari te downloaden via de
website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
Steunpunt Volwasseneneducatie
Behalve het nieuws over de projecten vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo,
kunnen we nu ook melden dat in het kader van het Actieplan Laaggeletterdheid
2012-2015 per 1 januari 2012 het Steunpunt Volwasseneneducatie van start is
gegaan. Dit Steunpunt heeft als opdracht aanbieders van educatieopleidingen te
ondersteunen bij de implementatie van het Actieplan. De focus van de
publieke opleidingen komt te liggen bij taal en rekenen, inclusief de daarvoor
noodzakelijke digitale vaardigheden. Referentieniveaus taal en rekenen worden
ook voor educatieopleidingen richtsnoer. Het Steunpunt VE wordt bemenst door
Frederike Bos en - vanaf 1 februari - Wim Matthijsse. Meer informatie over de
activiteiten van dit Steunpunt is vanaf 1 februari te vinden op
www.steunpuntve.nl.
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