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Aan het begin van het jaar is de coöperatie begonnen met waar het allemaal om draait: het construeren van de 
nieuwe rekenexamens. De examens zijn digitaal, interactief en multimediaal. Enthousiaste constructeurs zijn 
bezig om honderden rekenopgaven te maken die aansluiten bij de leefwereld van de studenten. 
 
De aangesloten scholen kunnen straks binnen de online-omgeving van RemindoToets zelf de examens inplannen en 
afnemen. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn niet alleen constructeurs van start gegaan, maar zag ook de eerste 
vaststellingscommissie het licht en hebben we de eerste pilots op scholen achter de rug. Langs deze parallelle wegen 
bewegen we ons richting het nieuwe schooljaar waarin we het aantal pilots gaan uitbreiden en de eerste examens online 
willen zetten.     
 
In de afgelopen maanden hebben we de eerste constructeurs opgeleid en tegelijkertijd onszelf wegwijs gemaakt op het 
digitale examenplatform. Samen met deze pioniers hebben we de processen gestroomlijnd en de werkwijze verbeterd. Nu 
de beginfase achter de rug is kunnen we langzaam gaan versnellen en na de zomer de volgende lichting constructeurs 
gaan opleiden. In september gaan twee teams voor de entree-opleiding van start en drie teams voor de niveaus 2, 3 en 4.  
 
De werkgroep Special Needs onderzoekt intussen wat studenten met extra ondersteuningsbehoeften nodig hebben om 
aan de examens te kunnen deelnemen. Dit zijn bijvoorbeeld studenten met dyslexie, een beperkt gezichtsvermogen of 
een gehoorbeschadiging. In een eerste analyse gaat het om het helder krijgen van doelgroepen en het type 
ondersteuning waar zij behoefte aan hebben. Naast deze werkgroep is ook de werkgroep MBO Entree van start gegaan 
om samen met de bedrijfstakgroep Entree van de MBO Raad meetinstrumenten te ontwikkelen voor de entree-opleiding.  
 
Om na deze mijlpalen nog een nieuwe mijlpaal in het vooruitzicht te stellen: op 16 juni organiseren we de eerste ALV van 
de coöperatie. In deze vergadering nemen de aangesloten scholen besluiten over de strategie van de coöperatie en 
zaken betreffende de rekenexamens. Deze besluiten gaan het hele mbo-veld aan, we roepen dan ook alle scholen op 
zich aan te sluiten en met een vertegenwoordiger aanwezig te zijn op de ALV.  
 

 


