
✔ volledig afgestemd op de nieuwe rekeneisen
✔ domeingericht en thematisch 
✔ online en op papier

✔ zelf je ideale lespakket samenstellen
✔ didactische en technische ondersteuning
✔ bestaande en nieuwe content

Voor niveau entree, 2, 3 en 4

Nieuw en toch vertrouwd



Startrekenen MBO
De kracht van  

Thematisch en betekenisvol rekenonderwijs
Uitgeverij Deviant is al meer dan tien jaar dé specialist in het ontwikkelen van thematisch  
lesmateriaal voor het mbo. De nieuwe rekeneisen, ontwikkeld voor en door mbo-docenten, bieden 
ons als bevlogen ontwikkelaars nu eindelijk de kans om onze kennis en kunde te vertalen naar een 
aansprekende thematische methode voor betekenisvol en functioneel rekenonderwijs:  
Startrekenen MBO. 

Nieuw en toch vertrouwd
Startrekenen MBO behoudt alles wat al goed is aan de huidige methode Startrekenen: een 
doorlopende leerlijn, uitleg met functionele voorbeelden en afwisselende opdrachten die aansluiten 
bij de belevingswereld van de student. Waarom Startrekenen MBO toch meer impact zal hebben in de 
klas? Omdat de aangeboden rekenvaardigheden in Startrekenen MBO nog beter zijn afgestemd op 
wat een mbo-student écht nodig heeft in zijn werk en de maatschappij.

Complete methode voor alle niveaus 
Startrekenen MBO is inhoudelijk afgestemd op de nieuwe rekeneisen met een domeingerichte én 
thematische leerlijn voor zowel niveau 2, 3 als 4. Je kunt bovendien eenvoudig leerlijnen aanpassen of 
inkorten, waardoor ook studenten op entreeniveau uitstekend aan de slag kunnen met de methode.

Domeingericht  
oefenen en toetsenWonen

Studie & Werk

Vervoer

Vrije tijd

Nieuwe thematische leerlijn
De thematische leerlijn in Startrekenen MBO is nieuw ontwikkeld en per niveau ingedeeld in 
aansprekende thema’s met overzichtelijke taken waarin studenten kennis opdoen die ze direct 
kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Via exit tickets en slottaken gaan studenten zelf na of 
ze alle lesstof beheersen. Op die manier werken ze stap voor stap toe naar het examenniveau.

Vertrouwd domeingericht oefenen en toetsen 
Naast een nieuwe thematische leerlijn biedt de methode een domeingericht oefen- en 
toetsprogramma: Startrekenen MBO Online. Hierin is bestaand lesmateriaal per niveau 
ingedeeld in de nieuwe rekendomeinen en aangevuld met geheel nieuw lesmateriaal. Aparte 
oefeningen voor de ondersteunende rekenvaardigheden maken het domeingerichte deel 
compleet. Het oefen- en toetsprogramma bestaat op vertrouwde wijze uit instaptoetsen, 
oefeningen, deeltoetsen en eindtoetsen.
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Online leren 
optimaal benutten

In Startrekenen MBO worden de voordelen van online leren optimaal 
benut, waardoor je meer tijd overhoudt om je studenten zowel individueel, 
in niveaugroepen als klassikaal te begeleiden. Zo nodig kun je leerlijnen 
aanpassen aan de specifieke leerbehoeften van je studenten. Differentiëren 
binnen één online leeromgeving is daarmee eenvoudiger dan ooit!

Voordelen voor de student
Studenten krijgen oproepbare uitleg bij opdrachten, inzicht in gemaakte fouten 
en tips om die fouten te verbeteren. Studenten kunnen ook elkaar verder helpen 
tijdens het leren, bijvoorbeeld door online samen te werken en elkaars werk 
online van feedback te voorzien.  

Voordelen voor de docent
Als docent heb je altijd snel inzicht in de berekeningen, voortgang en resultaten 
van je studenten. Hierdoor kun je het leerproces effectief bijsturen en gericht 
uitleg en instructie geven als dat écht nodig is. 

Ondersteunende rekenvaardigheden op papier
In de nieuwe rekeneisen is veel aandacht voor probleemaanpak en 
berekeningen. Hoewel het vastleggen van deze berekeningen ook helemaal 
digitaal in de methode is gefaciliteerd, schuilt er een grote kracht in het rekenen 
op papier. Daarom biedt de methode studenten per niveau ook de mogelijkheid 
om de ondersteunende rekenvaardigheden op papier te oefenen in een speciaal 
ontwikkeld werkboek. 

 

In jouw docentenportaal 
kun je direct zien hoever 
je studenten zijn, bij 
welke onderdelen ze hulp 
kunnen gebruiken en 
kun je online feedback 
geven. Met de online 
lesplanner kun je per 
student een aangepaste 
leerroute klaarzetten.

In het werkboek 
kunnen je studenten 
aan de slag met 
ondersteunende 
rekenvaardigheden 
én met rijke 
rekenvragen die beter 
tot hun recht komen op 
papier.

Studenten kunnen hun berekeningen 
kwijt in de online methode, krijgen direct 
feedback op hun antwoorden en kunnen 
fouten verbeteren. 



Ondersteuning en service 
Of je nu een ervaren of minder ervaren rekendocent bent, Uitgeverij Deviant biedt je alle 
ondersteuning die nodig is om goed rekenonderwijs te geven. Onze vakvoorlichters en 
servicedesk staan daarom iedere dag voor je klaar. Alle docenten die met de methode 
aan de slag gaan, krijgen kosteloos een uitgebreide didactische en technische training 
aangeboden op het niveau dat bij hun ervaring als docent past. 

Het complete lespakket bestaat uit: 
✔  Startrekenen MBO in Studiereader 

thematische leerlijn
✔  Startrekenen MBO Online 

online domeingericht oefenen en toetsen
✔  Startrekenen MBO Werkboek   

ondersteunende rekenvaardigheden op papier
✔  Rekenniveautest (RNT) 

test om startniveau rekenen te bepalen

Variaties op het complete lespakket 
€ 41,50 | lespakket zonder werkboek (licentie 12 maanden)
€ 21,50 | Startrekenen MBO Online (licentie 12 maanden)
€ 3,25 | Rekenniveautest (per sessie)

Als docent weet je zelf wat je nodig hebt om goed rekenonderwijs te geven. Daarom 
bepaal jij wat je aanschaft: een compleet en voordelig lespakket inclusief alle 
onderdelen of een combinatie van losse onderdelen, passend bij de onderwijssituatie 
van jouw studenten.

Stel zelf je lespakket samen

Maatwerk mogelijk

Wat biedt ons online methodeplatform Studiereader?
✔ altijd inzicht in de voortgang en resultaten
✔ een online lesplanner om aangepaste leerroutes te klaarzettten
✔ oproepbare uitleg bij opdrachten
✔ handige hulpmiddelen bij berekeningen
✔ online feedback geven en ontvangen
✔ online samenwerken
✔ nakijkfunctionaliteiten voor meer reflectie

Waar zetten we didactisch op in?
✔ structureel voorkennis activeren
✔ inzicht in leerdoelen
✔ rekenaanpak en berekening centraal
✔ directe feedback op alle antwoorden
✔ fouten verbeteren op basis van feedback
✔ toetsing als leer- en oefenstrategie
✔ uitgebreide technische en didactische training van docenten 

Wat kun je inhoudelijk verwachten?
✔ specifieke leerlijnen voor niveau 2, 3 en 4
✔ met de online lesplanner maatwerkoplossingen voor entreeopleidingen
✔  vier aansprekende thema’s met functionele en praktijkgerichte opdrachten
✔ online en domeingericht oefen- en toetsprogramma
✔ veel variatie in opdrachten en meer actualiteit in de klas
✔  uitlegvideo’s, widgets en modelvideo’s voor meer begrip van de lesstof
✔  een werkboek met o.a. een leerlijn ondersteunende rekenvaardigheden
✔  uitgebreide docentenhandleiding met lessuggesties
✔  inclusief toetsen en examentraining

Startrekenen MBO samengevat

€  44,50



www.uitgeverij-deviant.nl
Tel.: 033-4650831  |  info@uitgeverij-deviant.nl

NIEUWSGIERIG NAAR
STARTREKENEN MBO? 

Spreekt onze rekenaanpak je aan en wil je meer weten over onze nieuwe 
methode Startrekenen MBO? Laat je bijpraten door een van onze 
vakvoorlichters en probeer Startrekenen MBO alvast uit in je les. 

Maak een afspraak via www.uitgeverij-deviant.nl/voorlichting  
of 033-4650831. 


