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Coöperatie Examens MBO in vliegende vaart van start  

De Coöperatie Examens MBO heeft de laatste maanden hard gewerkt om alle mbo-ers snel toegang te kunnen geven 

tot de rekenexamens nieuwe stijl. Examens die aansluiten op het vernieuwde rekenonderwijs en hen voorbereiden op 

de vraag naar vakmensen die goed kunnen rekenen. Achter de coulissen bouwden we de organisatie op, construeer-

den de eerste rekenopgaven en richtten het systeem in. En we trokken erop uit (al was het via zoom) naar de scholen 

om voorlichting te geven. In deze nieuwsbrief doen we verslag van onze eerste mijlpalen en roepen we alle mbo-

scholen op zich aan te sluiten, wat inmiddels al meer dan de helft van de scholen heeft gedaan. 

 

 

 

 

 

 

Vacatures voor rekendocenten 

word ook examenconstructeur!  

Regelmatig zoeken we rekendocenten om examens te con-

strueren of zitting te nemen in de vaststellingscommissies. Een 

mooie uitdaging naast het lesgeven! Met een team maak je 

tegen vergoeding minimaal een dagdeel per week creatieve 

rekenopdrachten in een digitale omgeving.  

Hou de vacatures op de website in de gaten > 

 

  

Pioniers van de rekenexamens 

de eerste mijlpalen zijn bereikt 

Aan het begin van het jaar is de Coöperatie Examens MBO 

begonnen met waar het allemaal om draait: het construeren 

van de nieuwe rekenexamens. De examens zijn digitaal, 

interactief en multimediaal. Enthousiaste constructeurs zijn 

druk bezig om de rekenopgaven te maken die aansluiten bij de 

leefwereld van de studenten. 

Lees verder op de website > 

 

 

Scholen gezocht voor pilots 

digitale afname rekenexamens 

De coöperatie organiseert pilots op scholen om meer inzicht te 

krijgen in het digitale afnameproces, de aansluiting op 

bestaande systemen, de online beveiliging en natuurlijk de 

examens zelf. Inmiddels zijn de eerste pilots met succes 

afgerond. We zoeken nog naar scholen voor de volgende 

pilots! Scholen kunnen zich aanmelden via een email naar:   

JA, onze school doet mee aan de pilot > 

 

  
Stormloop op lidmaatschap 

 

Het ledenaantal van Coöperatie Examens MBO groeit snel: 44 

van de 59 mbo-scholen hebben zich aangemeld. Scholen die 

nog geen lid zijn, kunnen zich hier aanmelden. We gaan door 

tot de 59 sterren! NBI’s kunnen zich aanmelden als gebruiker. 
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