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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.  

 

Wij als coöperatie zijn heel blij dat de MaartMaand RekenMaand (MM RM) en de AprilMaand 

Entree Rekenmaand (AM E RM) zo goed zijn ontvangen door de deelnemers. Voor de 

implementatie van de nieuwe rekenexamens is dit een belangrijke mijlpaal, waar we met het 

hele mbo hard naartoe gewerkt hebben. Vrijwel alle mbo-instellingen deden mee aan de MM 

RM (52 van de 56) en tweederde van de entree-opleidingen (29 van de 45) aan de AM E RM.  

 

Stappen zetten  

 

In maart maakten bijna dertienhonderd rekendocenten op driehonderd locaties door het hele 

land het nieuwe rekenexamen. Samen met de leden van examencommissies, IT-beheerders en 

beoordelaars hebben meer dan tweeduizend mensen van het mbo meegedaan aan de 

MaartMaand RekenMaand. Van hen dienden 682 een evaluatie in, waaruit blijkt dat liefst 91% 

positief is en de MM RM als voldoende (47%) tot goed (44%) beoordeelt. Van de overige 9% 

meldt een aanzienlijk deel dat ‘wij als instelling nog stappen moeten zetten’.  

 

Positieve feedback  

 

Het aantal deelnemers aan de AprilMaand Entree RekenMaand lag flink lager dan dat in maart. 

Dit hangt onder meer samen met het feit dat er nu eenmaal veel minder entree-opleidingen zijn 

en dus ook veel minder rekendocenten die met het meetinstrument voor rekenen gaan werken. 

Niettemin deden 341 rekendocenten en beheerders mee, waarvan een deel de evaluaie-

formulieren heeft ingevuld. Als we de (niet onderbouwde) negatieve beoordeling van een van de 

instellingen buiten beschouwing laten, komen we ook bij de Aprilmaand op een 91% positieve 

feedback (61% voldoende, 26% goed).  

 

Software 

 



Naast lof kregen we ook suggesties voor verbeteringen, waarvoor we de eerste vervolgacties al 

in gang hebben gezet. We blijven continu de processen optimaliseren, zowel in de techniek als 

het examen en het meetinstrument zelf. Zo blijven we onze digitale toetsomgeving verbeteren, 

zoals de digitale rekenmachine, en werken we aan de aansluiting op de digitale omgevingen 

van de instellingen. Het trainingsaanbod houden we tegen het licht en vanaf 1 juli staan de 

modules Accountbeheer, Plannen en Afname online op digitaal-examineren.nl, de gezamen-

lijke website van de Coöperatie Examens MBO en examenleveranciers SPL en ESS. 

 

Hartverwarmend  

 

In het evaluatierapport MM RM en het evaluatierapport AM E RM hebben we alle 

vervolgacties op een rij gezet, ingedeeld naar medewerkers, examen en digitale omgeving. Uit 

de evaluaties komt ook naar voren dat oefenen absoluut nodig is, wat onderstreept dat het 

succes van de nieuwe rekenexamens naast onze inspanningen staat of valt met de 

betrokkenheid van de mbo-instellingen. Uit de evaluaties blijkt dat het hiermee wel goed zit en 

dat is hartverwarmend! 

 

https://www.digitaal-examineren.nl/
https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/nieuwsbrief/evaluatie_mm_rm_202204.pdf
https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/nieuwsbrief/evaluatie_am_e_rm_202205.pdf

