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Rekenspecialist Bart Lakeman roept mbo-scholen op tot actie          
De MaartMaand RekenMaand is een sleutelmoment 
 
Dit jaar gaat er om spannen: na de zomer gaat de eerste lichting mbo-studenten van start 
voor wie de nieuwe rekenexamens verplicht zijn. Het resultaat telt mee voor het slagen of 
zakken voor hun opleiding. Dit gegeven schudt steeds meer rekendocenten en leiders 
van mbo-scholen wakker. Velen werken al toe naar de MaartMaand RekenMaand waarin 
rekendocenten bij wijze van generale repetitie het examen maken. Het is een sleutel-
moment in de voorbereiding op de examens.     
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Het Horizon College kan met haar 12.000 studenten met een gerust hart uitzien naar de nieuwe 
rekenexamens die vanaf komende zomer verplicht zijn. Het rekenonderwijs is aangepast aan de 
nieuwe rekeneisen en in de MaartMaand RekenMaand (MMRM) doen alle rekendocenten mee 
met de generale repetitie van de nieuwe examens. In de MMRM maken zij net als vele andere 
rekendocenten in het land de examens in exact dezelfde digitale omgeving en onder exact 
dezelfde condities als hun studenten later in het jaar. De Coöperatie Examens MBO geeft in de 
aanloop naar de MMRM tal van trainingen aan betrokken medewerkers van de mbo’s om de 
examens in goede banen te leiden.  
 
Vernieuwing 
 
Sinds de nieuwe rekeneisen in de lucht hangen, heeft Bart Lakeman zich op het Horizon 
College en ver daarbuiten hard gemaakt voor een kwaliteitsslag in het mbo-rekenonderwijs. Hij 
bevindt zich in het oog van de storm, onder andere als rekenspecialist binnen het domein 
rekenen van de MBO Raad, waarin hij het Horizon College vertegenwoordigt. ‘De nieuwe 
rekenexamens geven nu een legitimatie van buitenaf’, zegt hij. ‘Niets doen is geen optie meer.’ 
Jarenlang gaven vakdocenten op veel mbo-opleidingen naast hun eigen vak ook les in rekenen. 
‘Docenten die vaak heel goed zijn in het overbrengen van hun eigen vak, maar minder kennis 
van zaken hebben omtrent rekenen en rekendidactiek.’ Nu rekenen binnenkort een verplicht 
examenvak is, hoort Lakeman de roep in het land om geschoolde rekendocenten, zowel onder 
studenten als het management.  
 
Onmisbare schakel 
 
De coöperatie maakt in aanloop naar de MMRM een tour langs mbo’s om trainingen te geven in 
de rollen rondom de examens, zoals die van beoordelaars, beheerders en leden van de 
examencommissies. Om ook het rekenonderwijs te verbeteren dat toewerkt naar de examens, 
redeneert Lakeman, kom je uit bij de rekendocenten. Zij zijn de onmisbare schakel. Onderzoek 
onder studenten geeft aan dat zij docenten willen die in de eerste plaats goed en duidelijk 
kunnen uitleggen, geduld hebben en zich voor hen interesseren. ‘Scholen moeten nu in actie 
komen’, aldus Lakeman, ‘met een nieuwe methode, geschoolde rekendocenten en een plan om 
het nieuwe rekenen te implementeren. Dat kan niet wachten.’ 

https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/maartmaand_rekenmaand_art_.pdf

