
Alle mbo’s kunnen 
rekenen op de 
nieuwe examens 

Interactieve rekenexamens 
voor mbo-studenten volgens 
de nieuwe rekeneisen 



 

 

Rekenexamens 
nieuwe stijl 

In 2020 zijn de rekeneisen voor het mbo 
vernieuwd en vanaf 2022-2023 telt het 
nieuwe rekenexamen mee voor het diploma 
voor de studenten die in dat schooljaar 
starten. De Coöperatie Examens MBO 
ontwikkelt de examens samen met alle 
mbo-scholen en zorgt voor een veilige 
digitale omgeving waarin de scholen ze 
kunnen afnemen.

Van, voor en door 
het mbo

Alle mbo-instellingen zijn vertegenwoordigd 
in de Coöperatie Examens MBO via een 
leden- of gebruikersovereenkomst. Om 
toegang tot de examens te krijgen en de 
andere voordelen van lidmaatschap te 
benutten, kan een bekostigde instelling zich 
aanmelden als lid (bestuursniveau). Niet 
bekostigd onderwijs kan zich aanmelden 
als gebruiker. 

Kijk voor meer informatie op 
examensmbo.nl.

Interactieve 
examens

Samen met rekendocenten van de aangesloten 
scholen ontwikkelt de coöperatie digitale 
examens op basis van de nieuwe visie op 
het rekenonderwijs. De rekenopgaven zijn 
multimediaal en interactief. Ze handelen over 
herkenbare situaties uit het leven van de 
studenten, over studie & werk, reizen, wonen 
en vrije tijd. 

Kosteloos gebruik 
van de reken-
examens tot 2025

Instellingen die zich nu aansluiten, maken 
kosteloos gebruik van de examens tot 
augustus 2025. Bovendien kunnen zij 
meteen invloed uitoefenen op het beleid, 
via de stuurgroep en diverse werkgroepen. 
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In 4 stappen naar de 
nieuwe rekenexamens 
op uw school:

Nieuwe visie 
op rekenen

1 aanmelden
de instelling meldt zich aan via examensmbo.nl 
als lid of als gebruiker (niet bekostigd mbo)

2 digitale aansluiting
de gehele instelling krijgt toegang tot het online 

platform met alle beschikbare examens

3 wegwijs online
de coöperatie geeft de instelling online uitleg 
over het gebruik van het platform

4 examens van start!
de instelling neemt de rekenexamens af en 
plant de examens zelf in voor de studenten 

De nieuwe rekenexamens zijn het sluitstuk van een 
jarenlange ontwikkeling rond het mbo-rekenonderwijs. 
Op alle niveaus volgen studenten straks rekenlessen die 
aansluiten bij hun belevingswereld en tegemoet komen 
aan de eis van noodzakelijke rekenvaardigheden in de 
samenleving. 

De examens die de Coöperatie Examens MBO ontwikkelt 
zijn landelijk vergelijkbaar en gelijkwaardig. De aangesloten 
scholen hebben invloed op de inhoud van de examens en de 
koers van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie 
bestaat uitsluitend uit bestuurders en directieleden uit het 
mbo-veld zodat de lijn met de scholen vanzelfsprekend is. 

Ons doel is om alle mbo’s in Nederland te 
voorzien van hoogwaardige rekenexamens 
en daarmee ons steentje bij te dragen aan 
het afleveren van mbo’ers die kunnen 
rekenen!

Coöperatie Examens MBO
Disketteweg 11
3821 AR  Amersfoort
examens@examensmbo.nl
www.examensmbo.nl

aanmelden via 
www.examensmbo.nl
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