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2. Vragen over de CRM-rekenmachine
Vanaf studiejaar 2013-2014 maken de pilot-rekenexamens mbo binnen ExamenTester MBO
gebruik van de CRM-rekenmachine. De CRM-rekenmachine bevat een ANS-functionaliteit
waar een aantal instellingen een vraag over heeft gesteld, die wij graag willen
beantwoorden.
Bij het navigeren naar een volgende vraag in ExamenTester wordt het geheugen van de
CRM-rekenmachine gewist en zal de functie ANS bij de eerste invoer geen resultaat
bevatten.
Wanneer binnen een opgave een berekening is uitgewerkt, bewaart de CRM-rekenmachine
het resultaat in een specifieke ruimte in het geheugen dat ANS (laatste resultaat) wordt
genoemd.
Als een kandidaat hierna een volgende berekening invoert en de invoer met een
operatortoets begint (bijvoorbeeld min, plus, vermenigvuldigen of delen), verschijnt in het
invoerscherm van de rekenmachine automatisch de functie ANS gevolgd door de
ingevoerde operator.
Voorbeeld:
Als de kandidaat een berekening die begint met een negatief getal voor de eerste keer
invoert, geeft de rekenmachine de correcte uitkomst. Bij controle van de uitkomst
waarbij dezelfde berekening opnieuw ingevoerd wordt door de kandidaat, verschijnt bij
het gebruik van de min-operator eerst de functie ANS gevolgd door de min-operator, dus:
ANS-.
De kandidaat ziet in dit voorbeeld de functie ANS verschijnen in het display van de
rekenmachine en moet dan weten waarom de functie ANS verschijnt en wat de functie
ervan is.
Als een kandidaat bij een tweede berekening een negatief getal moet invoeren, zal de
kandidaat in plaats van de min-operator, haakjes moeten gebruiken of de functie (-).
De CRM-rekenmachine lijkt op de Texas ti84 plus, die op dit gebied hetzelfde werkt. Bij
het gebruik van de cleanfunctie (C-functie) blijft het laatste resultaat van de
rekenmachine bewaard (ANS).
Om u en uw kandidaten alvast kennis te laten maken met de CRM-rekenmachine, wordt
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een standalone CRM-rekenmachine aangeboden. Kandidaten kunnen buiten ExamenTester
MBO oefenen met de standalone CRM-rekenmachine. U kunt de standalone CRMrekenmachine downloaden via de Cito Portal.
3. Veldraadpleging over prototype Engels
Op 6 januari start de digitale veldraadpleging over het prototype Engels. Via de website
van Steunpunt www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl kunt u zich vanaf dat moment
aanmelden voor de digitale enquête. Het prototype is alleen in te zien als u zich
aanmeldt voor de raadpleging. De raadpleging loopt tot 26 januari.
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