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Bij de start van dit schooljaar heeft u van de Coöperatie Examens MBO een eerste schriftelijke
update ontvangen waarin we de stand van zaken en onze plannen hebben toegelicht. Ook
plaatsten we in deze update een oproep om het nieuwe rekenbeleid voor uw instelling vorm te
geven. Een oproep waaraan, zo blijkt wel, ruimschoots gehoor is gegeven. Gelukkig maar,
want het implementeren van het nieuwe rekenonderwijs en -examens is geen sinecure. In dit
schrijven leest u wat de stand van zaken is en welke plannen dit schooljaar gerealiseerd
moeten worden.
Stand van zaken
Trots laten we weten dat onze planning van een half jaar geleden volledig gerealiseerd is. De ambitie
was groot maar met vereende krachten zijn alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. Geweldig om
te melden dat alle ROC’s, AOC’s en vakscholen in Nederland lid zijn van de coöperatie en ongeveer
40 particuliere instellingen gebruiker zijn geworden van de coöperatie. Als van, voor en door
organisatie staan we dus echt voor het hele mbo!
Ook dit najaar heeft de Stuurgroep opnieuw haar beleidsadviezen aan het Bestuur en de Algemene
Leden Vergadering (ALV) van de coöperatie afgegeven. Deze adviezen zijn overgenomen door de
gemandateerde instellingvertegenwoordigers in de ALV. De uitvoering van deze adviezen heeft er toe
geleid dat de normering van de nieuwe examens gereed is en dat tientallen pilots voor de
implementatie van de nieuwe rekenexamens op het digitale platform hebben plaatsgevonden. Onze
dank aan de fijne samenwerking met de deelnemende scholen tijdens deze pilots en de normering is
groot!
Afgelopen maanden zijn de teams voor constructie en de vaststelling van de nieuwe rekenexamens
meer dan verdubbeld. De teams zijn intensief opgeleid en worden een steeds beter geoliede machine.
Dat is nodig want in de toekomst zijn examens nodig voor honderdduizenden mbo studenten.
Fantastisch te zien hoe de constructeurs en vaststellers hun schouders onder deze enorme klus
zetten, we zijn heel blij met hen.
Naast de examens voor niveau 2, 3 en 4 is het van belang te vermelden dat Entree studenten volgend
schooljaar gebruik kunnen maken van een nieuw digitaal meetinstrument. Dit instrument is in
samenwerking met de btg Entree speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Op doeltreffende wijze
kan elke student straks onbeperkt oefenen en haar ontwikkeling tonen. Daarmee is het voor elke
instelling straks eenvoudig om aan de nieuwe wettelijke eisen voor deze doelgroep te voldoen.
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Onze communicatie aan de instellingen verloopt primair via de ALV en de
Gebruikersbijeenkomsten. Maar ook onze website, nieuwsbrief en diverse
presentaties aan instellingen, btg’s, samenwerkingsverbanden in het mbo en
uitgevers zorgen voor veel informatie.
Onze certificering als examenleverancier is in de laatste fase, de diverse
werkgroepen hebben hun producten met gebruiksvriendelijke toelichtingen
opgeleverd en de eerste trainingen voor de gebruikers van het nieuwe examenplatform hebben
plaatsgevonden.
Inmiddels is ons team nagenoeg op sterkte en werken we samen met tientallen instellingen om alle
werkzaamheden zo goed mogelijk vorm te geven.

Plannen voor dit voorjaar
Zeker, er is al veel werk verricht. Maar het komende voorjaar staat opnieuw veel te gebeuren want de
nieuwe rekenexamens moeten volgend schooljaar probleemloos afgenomen kunnen worden op de
digitale platforms.
Een van de grootste activiteiten dit voorjaar zijn twee landelijke generale repetities voor het hele mbo
voor het gebruik van de nieuwe rekenexamens en meetinstrumenten. Dit vindt plaats in maart en april.
Allereerst is het de beurt aan de ‘MaartMaand RekenMaand’ (MM RM). In deze maand worden
achtereenvolgens:
- Oefenexamens vastgesteld door examencommissies
- Vastgestelde examens ingepland door beheerders
- De ingeplande examens gemaakt door rekendocenten in de rol van student
- De gemaakte examens beoordeeld door de beoordelaars. Elk van de
betrokkenen wordt vooraf aan de MM RM door ons opgeleid in een van de
tientallen beschikbare trainingen.
De instellingsvertegenwoordigers worden via de ALV en de gebruikersbijeenkomsten gebrieft voor
hun belangrijke aandeel in het welslagen van deze stevige operatie. Zij zijn voor hun instelling de
kartrekker en aanspreekpersoon.
In april is het de beurt aan de ‘AprilMaand EntreeRekenMaand’. Ook dit is een
landelijk initiatief, maar nu toegespitst op de Entree opleiding. Voor deze doelgroep
wordt ook gecommuniceerd met de btg Entree van de MBO Raad.
Ter ondersteuning aan de activiteiten in deze maanden is onze nieuw opgerichte
supportdesk gereed en is MijnExamensMBO.nl toegankelijk voor uw medewerkers
zodat we optimaal service kunnen verlenen tijdens deze landelijke oefening.
Tenslotte wijzen we op een aantal zaken die wellicht interessant zijn voor medewerkers van de
diverse instellingen.
- Er zijn vacatures voor Examenconstructeur en lid van de Vaststellingscommissie
- Om goed op de hoogte te blijven kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en onze
LinkedIn pagina.
We gaan er van uit dat we u voldoende hebben geïnformeerd met deze update. Mocht u toch nog
aanvullende vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.
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