
Nieuwe rekeneisen | Keuzehulp 
Welke leermiddelen hebben de meeste impact op jouw rekenonderwijs? 

Liever losse vaardigheden oefenen? Weten wat het startniveau is?

Ga volledig online aan de slag!

Kies voor onze nieuwe methode 
Startrekenen MBO:

✔ geschikt voor de niveaus Entree, 2, 3 en 4

✔	 volledig online en interactief

✔	 afwisselende thematische leerlijn

✔  ook domeingericht oefenen en toetsen 

✔ inclusief methodeonafhankelijke niveautest 

✔  handige lesplanner voor 
maatwerkoplossingen

Welke leermiddelen krijg je in het  
online startpakket?

✔  Startrekenen MBO | thematische online 
leerlijn in Studiereader

✔	  Startrekenen MBO Online | domeingericht 
oefen- en toetsprogramma in Studiemeter 

✔   Rekenniveautest (RNT) | adaptieve en 
methode- onafhankelijke online niveautest

Kies voor de krachtige combinatie 
van online en papier!

Kies voor onze nieuwe methode  
Startrekenen MBO inclusief werkboek:

Je krijgt alles uit het het online startpakket
van Startrekenen MBO

Wat het werkboek je studenten biedt?

✔  oefenen met ondersteunende 
rekenvaardigheden

✔ geleerde lesstof testen met exit tickets

✔ voortgang aantonen met het rekenportfolio

Doe dit domeingericht en volgens 
de nieuwe rekeneisen!

Kies voor 
Startrekenen MBO Online:

✔ geschikt voor de niveaus Entree, 2, 3 en 4 

✔ online oefenen en toetsen 

✔  inclusief instaptoetsen, deeltoetsen 	
en eindtoetsen

✔ automatische validatie en feedback 

✔  uitgebreide en overzichtelijke 
rapportagemodule 

✔  eenvoudig differentiëren binnen één 
platform 

Neem eerst een niveautest af!

Kies voor onze 
Rekenniveautest (RNT):

✔	 geschikt voor de niveaus Entree, 2, 3 en 4 

✔ adaptief en methodeonafhankelijk

✔	 uitslag volgens de nieuwe domeinen  

✔	 	inclusief uitslag op ondersteunende 
vaardigheden

✔	 	in te zetten als nulmeting 
  en voortgangsinstrument 

Prijs: 
€ 3,25 (per sessie) 

Prijzen:  
€ 41,50 (licentie 12 maanden) 
€ 26,50 (verlengingslicentie 12 maanden)  
€ 18,50 (verlengingslicentie 6 maanden) 

Prijzen:  
€ 44,50 (licentie 12 maanden) 
€ 26,50 (verlengingslicentie 12 maanden)  
€ 18,50 (verlengingslicentie 6 maanden) 

Prijzen: 
€ 13,50 (licentie 6 maanden) 
€ 21,50 (licentie 12 maanden) 

Licentie gedurende de opleiding? 
Bespreek het met onze vakvoorlichter.

Op zoek naar een complete leerlijn?

Startrekenen MBO Werkboek   
niveau 2 of niveau 3-4 + 

Lopend cohort? Nog geen nieuwe rekeneisen waaraan je moet voldoen? 
Ga aan de slag met onze bestaande methode Startrekenen 2F mbo, Startrekenen 3F of Startrekenen 
Compact! Kies voor de online of papieren variant.

Behoefte aan maatwerkoplossingen?  
Mail onze vakvoorlichter rekenen via voorlichting@uitgeverij-deviant.nl of bel 033-4650831 en  
maak direct een afspraak. 
 
Studenten met een rekenachterstand? 
Informeer naar onze leermiddelen op of onder 1F-niveau.


