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Evaluatie: het vak rekenen is springlevend in het mbo              
Mbo-instellingen zeer positief over de rekenmaanden  

Met groot genoegen presenteren wij de officiële evaluatie van de rekenmaanden, waaruit blijkt dat scholen zeer 
positief zijn over het verloop van de generale repetities. De mooiste conclusie is dat de meeste scholen zich actief 
voorbereiden op de nieuwe rekenexamens en dat rekenen springlevend is in het mbo. Met de verbeterpunten die 
wij doorkregen gaan we voortvarend aan de slag, als onderdeel van onze doorlopende acties om tot steeds 
betere rekenexamens en bijbehorende processen te komen. Lees verder op de site >  

 

 

 

Constructeurs en lid Vaststellings-
commissie Rekenexamens gezocht 

  
Laatste vacatures van dit jaar, wees er snel bij! Als construc-

teur maak je in een team creatieve rekenopdrachten in een 

digitale omgeving. De vaststellingscommissie bespreekt de 

examen-opdrachten en stelt de rekenexamens vast. Voor 

beide functies kan je voor minimaal een dagdeel per week 

gedetacheerd wor-den door de mbo-instelling waar je werkt. 

Een mooie uitdaging naast het lesgeven! Kijk hier voor de 

functieprofielen en de sollicitatieprocedure. Welkom aan boord! 

 

   
Certificaten voor Beoordelaars 
Nieuwe trainingen in september  

  
We hebben de eerste certificaten uitgereikt aan deelnemers 
van de training ‘Beoordelaar van rekenexamens van de 
Coöperatie Examens MBO’. Alleen deelnemers die het 
beoordelen ook in de praktijk getraind hebben kregen het 
felbegeerde papiertje. Beoordelaars die nog niet zijn opgeleid, 
kunnen de training in september volgen. Voor alle beoor-
delaars organiseren we in het nieuwe schooljaar een kick-off 
voordat het beoordelen van de examens van slag gaat.  

 

 

Hans Voskamp over missie van mbo: 

Groeiende gecijferdheid studenten  

Op de achtergrond van alles wat gebeurt rond de Coöperatie 
Examens MBO opereert de Stuurgroep. Hier bereiden ver-
tegenwoordigers van mbo’s belangrijke besluiten voor waar-
over de algemene ledenvergadering zich buigt. Stuurgroeplid 
van het eerste uur Hans Voskamp geeft een kijkje in het sturen 
van de Stuurgroep. ‘Het mooie van deze coöperatie is dat het 
voor en door het mbo is, met als missie: de groeiende 
gecijferdheid van mbo-studenten.’ Lees verder op de site > 
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