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Overzicht: alle feiten voor u op een rij 
 
Missie en uitgangspunten Coöperatie Examens MBO 
- De Coöperatie Examens MBO voorziet alle mbo’s in Nederland van 

hoogwaardige rekenexamens, met als kenmerken: 
o landelijke examenkwaliteit; gelijkwaardige en vergelijkbare, 

digitale rekenexamens voor circa 500.000 mbo’ers; 
o op basis van de nieuwe rekeneisen die van kracht worden per 01.08.2022; 
o passend bij de doelgroepen, per mbo-niveau;  
o naar wens van alle mbo-instellingen.  

- Wij zijn een organisatie van, voor en door het mbo: 
o van het mbo: alle bekostigde mbo-instellingen (de leden) zijn eigenaar van 

de Coöperatie; 
o voor het mbo: rekenexamens alleen gericht op mbo-studenten, per niveau; 
o door het mbo: rekendocenten of andere functionarissen van de mbo-

instellingen worden door de Coöperatie opgeleid om mee te werken aan 
constructie en vaststelling van de examens, hetgeen ook geldt voor 
deelnemers in werk- of onderzoeksgroepen. 

- Examenvisie en examenbeleid (rekenen) worden met de scholen ontwikkeld en in 
de Algemene vergadering (ALV) worden besluiten hierover genomen.  

- De eerste digitale examens die worden opgeleverd, zijn eendelige digitale 
rekenexamens naar voorbeeld van de voorbeeldexamens (2020), waarbij de 
uitgangspunten en verantwoording leidend zijn. De volgende examens kunnen 
bijvoorbeeld deelexamens worden. 

- Digitale afname wordt door de Coöperatie geregeld in nauwe samenwerking met 
pilotscholen; digitale afname moet beveiligd zijn, de regie over tijd en plaats ligt bij 
de scholen; digitale afname moet feilloos geschieden. 

- De Coöperatie Examens MBO zal aan alle eisen voldoen die gesteld worden aan  
gecertificeerde mbo-examenleveranciers.  

 

Gebruik rekenexamens en lidmaatschap 
- Uw instelling maakt gebruik van kwaliteitsexamens waarbij een landelijke 

normering voor optimale vergelijkbaarheid en gelijkwaardigheid van examens de 
norm is, perfect passend bij de nieuwe wettelijke rekeneisen. Digitale en flexibele 
afname is het uitgangspunt. 

- Het gebruik van de rekenexamens is kosteloos (tot augustus 2025). 
- Niet-bekostigde mbo-onderwijsinstellingen kunnen geen lid worden van de 

Coöperatie; zij kunnen zich wel melden als potentiële afnemer. Daarvoor 
ontvangen zij een Gebruikersovereenkomst ter ondertekening. 

- De samenwerking tussen particuliere opleiders en de Coöperatie Examens MBO 
is vastgelegd in een overeenkomst met NRTO. NRTO participeert in de 
stuurgroep van de Coöperatie, die het beleid van de Coöperatie voorbereidt en 
hierover adviseert.  

 
 
Financiën 
- Tot 1 augustus 2025 wordt de Coöperatie gesubsidieerd door het ministerie van 

OCW directie MBO; dat betekent dat de leden de komende jaren geen financiële 
bijdrage hoeven te leveren, ook niet voor het gebruiken van de rekenexamens. 

https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/downloads/adviesrapport_voorbeeldexamens_rekenen_mbo_deel_b.pdf
https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/downloads/adviesrapport_voorbeeldexamens_rekenen_mbo_deel_a.pdf
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- Na 1 augustus 2025 zullen gebruikers van de rekenexamens een 
bijdrage leveren volgens een tarief dat door de ALV van de 
Coöperatie wordt vastgesteld; 

- De Gebruiker is niet verplicht gebruik te maken van de 
voorzieningen en bijbehorende dienstverlening die door de 
Coöperatie wordt aangeboden. 

- Het tarief wordt vastgesteld per ingeschreven mbo-student/deelnemer (niet per 
afname); Om de administratiekosten zo laag mogelijk te laten zijn, wordt een 
tarief vastgesteld op basis van het definitief aantal bij DUO ingeschreven mbo-
deelnemers per onderwijsinstelling, dat ook als basis dient voor de algemene 
bekostiging van die mbo-onderwijsinstelling; de zogeheten T-2-telling.  

- De begroting (en jaarrekening) van de Coöperatie wordt elk jaar voorgelegd aan 
de ALV; het bestuur en directie willen een zo gering mogelijke overhead: zo veel 
mogelijk personeel gedetacheerd vanuit de scholen en lage huisvestingskosten.  

 
 
Geschiedenis  
- Begin 2019: besluit afschaffing centrale examens rekenen mbo; rekenen wordt 

een instellingsexamen, Facet als digitale afspeler zal op termijn niet meer 
beschikbaar zijn. 

- Zomer en najaar 2019: verkenning onder mbo’s en stakeholders; wens tot 
gezamenlijk ontwikkelen van digitale rekenexamens; het mbo-veld wil de 
verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling en het gebruik van kwalitatief 
goede en landelijke rekenexamens.  

- November 2019: ledenvergaderingen (van NRTO en de MBO Raad) besluiten: 
mbo ontwikkelt eigen landelijke rekenexamens. 

- December 2019: Overeenkomst OCW, MBO Raad, NRTO over nieuwe 
rekeneisen voor het mbo en meetellen rekenen voor diploma; sector aan zet. 

- September 2020: Oprichting Coöperatie Examens MBO; vestiging in Amersfoort 
in het gebouw waar Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Stichting 
Praktijkleren en CPS hun thuishaven hebben.  

- December 2020: het ministerie van OCW besluit dat de nieuwe rekeneisen per 1 
augustus 2022 van kracht worden.  

 

https://www.examensmbo.nl/over-ons

