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Coöperatie Examens MBO vaart juiste koers   

Studenten positief over nieuwe rekenexamens  

Mbo-studenten oordelen positief over de voorbeeldexamens nieuwe stijl, waarvan zij verschillende opdrachten 

maakten en beoordeelden. Dit blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht onder ruim vijfhonderd studenten 

van 22 mbo-instellingen door het hele land. Het Practoraat Rekenexamens en studentenorganisatie JOB traden 

op als klankbord. Het onderzoek levert naast lof ook zinnige aanbevelingen op. Lees verder op de site >   

 

 

 

 

 

 

Bijna alle mbo-instellingen 

dragen bij aan de coöperatie 

Met de vijf nieuwe contructiegroepen die deze maand van start 
gaan, schiet de teller van mbo-instellingen die bijdragen aan de 
coöperatie boven de veertig. Rekendocenten van deze ROC’s, 
AOC’s, particuliere opleidingen en vakscholen zijn bezig aan 
honderden rekenopgaven voor de nieuwe rekenexamens. We 
zoeken nog scholen om pilots te draaien, met name voor de 
normering. JA, onze school doet mee aan de pilot > 

 . 

 

  

Nieuwe examens zijn ook voor 

studenten met Special Needs  

De nieuwe rekenexamens zijn inclusieve examens: zoveel 
mogelijk mbo-studenten moeten in staat zijn de opgaven te 
maken. Het veelvuldig gebruik van visuele informatie komt 
bijvoorbeeld tegemoet aan de behoeften van studenten met 
dyscalculie. Daarnaast komen er aanpassingen voor studenten 
met specifieke Special Needs, zoals braille en geluids-
opnamen. De mbo-instellingen beoordelen zelf wanneer deze 
aanpassingen nodig zijn. Lees verder op de site > 
 

 
Handreiking Rekenexamens 
wijzer met filmpjes en samenvattingen  

Nieuwe filmpjes en samenvattingen maken de Handreiking 
Rekenexamens mbo van de Werkgroep Examendoelen nog 
toegankelijker. Ze zijn te vinden onder de downloads op onze 
website. Niet alleen voor rekendocenten en beleidsmede-
werkers, maar ook voor studenten die vertrouwd willen raken 
met de nieuwe examens. De handreiking is een uitwerking van 
en toelichting op de rekeneisen van het ministerie van OCW, 
die de grondslag vormen van de nieuwe rekenexamens.  

 

1-jarig bestaan van Coöperatie: 

van startup naar geoliede machine 

In nog geen jaar tijd heeft de Coöperatie Examens MBO met vijf 

werkgroepen, rekendocenten en bestuurders van vele mbo-

instellingen de lijnen uitgezet naar de toekomst. De ontwik-

keling van examens evolueert dit schooljaar van startup naar 

een geoliede machine, waarmee we de nieuwe examens 

ontwikkelen, testen en evalueren. Lees hier meer over het punt 

waar we staan en de plannen voor de komende periode. 

 . 

 

  

Vacature bestuurslid CEM       
Denk mee over strategie en tactiek  

We zoeken een derde bestuurslid voor de Coöperatie Examens 

MBO. Als bestuurslid ben je een spin in het web van alle mbo-

instellingen die samen de coöperatie vormen, inmiddels meer 

dan zestig ROC’s, AOC’s, vakscholen en instellingen voor 

particulier onderwijs. Strategische en tactische afstemming met 

betrokken partijen en nauwe betrokkenheid bij de totstand-

koming van de examens maken dit een fascinerende functie. 

Kijk hier voor het functieprofiel en de procedure 

  

Gezocht: rekendocenten        

voor de nieuwe normering  

Als rekendocent heb je de kans om de nieuwe norm voor de 

rekenexamens mede te bepalen. De normering komt tot stand 

door de wetenschappelijk verantwoorde standaardbepaling. 

Samen met rekenspecialisten werk je aan deze standaard-

bepaling in een bijeenkomst van de coöperatie - meld je hier 

aan. Rekendocenten kunnen ook een pilot of pretest op hun 

eigen school draaien met studenten die toe zijn aan het 

rekenexamen of dat bijna zijn - meld je hier aan.  
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