Coöperatie Examens MBO heeft rationalen goed op orde
Eerste nieuwe rekenexamens landelijk vastgesteld
19 mei 2022
Straks maken 300.000 studenten per jaar het nieuwe rekenexamen en die examens
moeten op tijd worden vastgesteld door een examencommissie. Gelukkig kunnen
mbo-instellingen deze klus ook uitbesteden aan de Landelijke Vaststellingscommissie
Rekenen (LVR). Tegelijkertijd blijven zij nauw bij het vaststellen betrokken. Dirk-Jan
Leek, rekendocent en lid van de examencommissie Zorg en Welzijn op het Nova
College: ‘Uitbesteden kost even tijd, maar het bespaart nog veel meer tijd.’
Met de komst van de Landelijke Vaststellingscommissie Rekenen zijn er in het hele land zes
tot acht mensen bezig de examens vast te stellen, in plaats van honderden op verschillende
locaties. ‘Die mensen doen dat voor alle ROC's, AOC's, vakscholen en niet-bekostigde mboinstellingen’, zegt Dirk-Jan, die deel uitmaakt van de LVR, ‘wat natuurlijk een enorme
tijdswinst betekent.’ Het klinkt heel logisch, zegt hij, maar eerder is er niet aan gedacht om
het zo te doen. ‘Het is ook een beetje spannend om de regie uit handen te geven. ‘Als
instelling moet je accepteren dat iemand die niet van jouw instelling is het examen vaststelt.
Maar je blijft als instelling wel verantwoordelijk voor het examen en je komt in de problemen
als het examen onder de maat is.’
Toch hebben alle instellingen (op één na) zich aangemeld om mee te doen aan de
Landelijke Vaststellingscommissie Rekenen.
‘Er is ook een veiligheid ingebouwd: afgevaardigden van de instellingen zitten maar één jaar
in de LVR en alle instellingen komen een keer in de vijf à acht jaar aan de beurt. Dit leidt
uiteindelijk tot een landelijk eenduidige norm. Je stimuleert en verbetert elkaar. Dat is uniek!’
De eerste bijeenkomst van de LVR is inmiddels achter de rug en jullie hebben twaalf
examens vastgesteld. Hoe zijn de examens ontvangen door de commissie?
‘Eerst kijk je naar het kwaliteitssysteem dat de leverancier heeft opgezet. We constateerden
dat de coöperatie dit goed heeft gedaan. Waar ik werkelijk aangenaam door verrast was, zijn
de examenrationalen. Dit zijn de achterliggende gegevens van de rekenopgaven. Je ziet dan
het betreffende domein, het thema en het niveau van de examenopgave. Elk examen is
daarmee evenwichtig samen te stellen en van het hetzelfde rekenniveau waarvoor het
examen bedoeld is. Als dat systeem op orde is, kan het examen ook snel vastgesteld
worden. Ook dat heeft de coöperatie goed voor elkaar. Uiteraard kijk je bijvoorbeeld ook naar
het taalniveau, taalgebruik en de duidelijkheid van instructies.’
In september kunnen de eerste studenten de nieuwe rekenexamens digitaal gaan
maken, zijn de scholen daar klaar voor?
‘Ik ben vol vertrouwen dat het slagen gaat. De IT-beheerders hebben enorme slagen
gemaakt met het inrichten van de systemen; de examens moeten in een 100% veilige
omgeving afgenomen worden. RemindoToets, het digitale platform waarin de studenten de
toetsen maken, heeft nog wat kleine verbeterpuntjes. Inhoudelijk sluiten de examens aan bij
de wens van rekendocenten: digitale afname, functionele rekenopgaven, het waarderen van
de rekenstappen die de student maken. Wat ook mooi is: zowel studenten als docenten
kunnen direct opmerkingen plaatsen over de opgaven, waardoor de examens alleen maar
beter zullen worden.’

