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Op de allereerste ALV van de coöperatie schreven de deelnemende scholen meteen 
geschiedenis door belangrijke voorstellen unaniem aan te nemen. Zij namen onder 
meer het besluit om de beoordeling van de nieuwe rekenexamens te organiseren via 
de Coöperatie Examens MBO, in samenwerking met de reken-docenten van de 
aangesloten scholen. Precies zoals het coöperatief werken betaamt!  
 
Nieuwe rekenexamens staan of vallen met het beoordelen en normeren van de examenopgaven. 
Letterlijk. Op onze allereerste ALV stonden besluiten hierover dan ook hoog op de agenda, waarmee 
de ontwikkeling van de examens in een nieuwe fase is beland. Coöperatie Examens MBO gaat 
komend schooljaar het beoordelingsproces vormgeven binnen de pilots op scholen en rekendocenten 
opleiden tot beoordelaars van de open rekenopgaven. Dit voorkomt het onnodig verhogen van de 
werkdruk bij rekendocenten. Tegelijkertijd hebben de scholen op de ALV een besluit genomen over de 
wijze waarop de normering tot stand gaat komen.  
 

Betrouwbaarheid 
 
In de Stuurgroep zijn diepgaande discussies gevoerd over centraal beoordelen versus beoordelen op 
het niveau van de instelling. Alle voordelen en nadelen bij elkaar gezet leverde dit het advies op voor 
een centrale rol voor de coöperatie.  Dit betekent één lijn voor alle scholen, wat onder meer de 
betrouwbaarheid van de beoordeling vergroot en het risico op het lekken van examenopgaven verkleint. 
Op deze manier krijgen de scholen maximale ondersteuning en hebben minimale kopzorgen.  
 

Scoren  
 
Ook bij het bepalen van de normering (het aantal punten dat een student op een examen moet scoren 
om een voldoende te halen) gaat de coöperatie samenwerken met rekendocenten. Bij de vaststelling 
maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Binnen pilots op scholen testen 
we reeksen opdrachten, waarna een werkgroep van rekendocenten de standaard bepaalt, onder leiding 
van toetsdeskundigen van de coöperatie. Een paar maanden later vindt een herhaling plaats om te zien 
of aanpassing nodig is, onder meer omdat het nieuwe rekenonderwijs tegen die tijd goed op stoom is. 
Tenslotte zal in de beginfase als het nodig is een correctienormering plaatsvinden.  
 

Oproep aan scholen om mee te doen aan pilot Wij zijn nog op zoek naar scholen die mee 
willen doen met een pilot om de normering te bepalen (klik hier voor het aanmeldingsformulier). 
 

 
 

https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/formulier_pilot.pdf

