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Op de achtergrond van alles wat gebeurt rond de Coöperatie Examens MBO opereert de 

Stuurgroep. Hier bereiden vertegenwoordigers van mbo-instellingen belangrijke besluiten 

voor waarover 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.’ 

 

Hans Voskamp was tot voor kort rekendocent en -coördinator op het Deltion College waar hij zich 

stevig bemoeide met de nieuwe rekeneisen. Als lid van de landelijke expertgroep die deze eisen 

formuleerde, zat hij dicht op het vuur en kwam zo ook terecht in de Stuurgroep van de coöperatie, 

die adviezen geeft en voorstellen voorbereid over de nieuwe rekenexamens. Inmiddels heeft hij het 

Deltion College verlaten en is hij adviseur/trainer bij Stichting CINOP. Volgend jaar stapt hij de 

Stuurgroep weer uit om plaats te maken voor iemand anders van een aangesloten mbo-instelling. 

 

Spagaat   

 

De Stuurgroep stuurt. Het is een wederkerig, doorlopend proces van gevraagde en ongevraagde 

adviezen over alles wat met de nieuwe rekenexamens te maken heeft. ‘We zijn vooral een klank-

bord voor de directie, die vraagstukken aan ons voorlegt, bijvoorbeeld over het gebruik van reken-

machines en de manier van beoordelen.’ Het is volgens Voskamp makkelijker om het reken-

onderwijs te vernieuwen dan om examens te ontwerpen op grond van functionele rekeneisen. ‘Dat 

levert een spagaat op tussen eisen (wat moet) en creativiteit (wat kan). Veiligheid en goede 

meetbaarheid staan nu voorop, maar in de toekomst worden de examenopgaven mogelijk 

creatiever.’ 

 

Spannende tijden 

 

Als lid van de Stuurgroep heeft hij de Coöperatie Examens MBO van dichtbij leren kennen als ‘een 

organisatie die onvoorstelbaar veel werk verricht’: ‘De coöperatie heeft alle facetten ontzettend 

goed voor elkaar, de constructie van de examens, de trainingen van alle betrokkenen op het mbo, 

de beoordeling van de examens.’ In september breken spannende tijden aan, wanneer de eerste 

studenten de examens gaan maken. Het proces van examens ontwikkelen stopt daar niet. ’Inhou-

delijk zullen de examens altijd aan verandering onderhevig zijn, alleen al door wat technisch 

mogelijk wordt wat nu nog niet mogelijk is.’  

 

Good practice 

 

Rekenen op het mbo heeft eindelijk de wind mee, constateert Voskamp. Het ministerie van 

Onderwijs noemt de manier waarop het mbo het rekenen vernieuwt ‘good practice’: het mbo heeft 

zelf de regie genomen, gaat te werk voor en door de sector, kijkt goed naar wat de behoeften zijn 

en zorgt zelf voor de examinering. ‘We kunnen heel trots zijn dat we dit met zijn allen zo doen’, 

zegt Voskamp. ‘Voorheen kwam het ministerie met het examen en vonden we daar van alles van. 



 

 

Nu is het aan de mbo’s zelf om vanuit de coöperatieve gedachte de verantwoordelijkheid op zich te 

nemen en kennis en kunde toe te voegen.’ 

 

 


