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De Coöperatie Examens MBO bestaat bijna een jaar. Een goed moment om de balans op te 

maken en met stakeholders te delen waar we staan en wat we de voorliggende periode mogen 

verwachten. 

 
Stand van zaken 

Op 1 november 2020 zijn de werkzaamheden voor de Coöperatie Examens MBO gestart. Waar 

enerzijds de bedrijfsvoering en alle bedrijfsprocessen stevig neergezet moesten worden, werd 

anderzijds een digitaal examenplatform aanbesteed, gekozen en ingericht. Parallel hieraan is 

bekostiging aangevraagd en beschikt. Dit brengt alle instellingen in de gelegenheid om de nieuwe 

rekenexamens tot augustus 2025 kosteloos te gebruiken. 

 
Vijf werkgroepen hebben gewerkt aan specifieke opdrachten. Inmiddels hebben zij allemaal hun 

eindproducten opgeleverd. Elke werkgroep bestaat uit rekendocenten van diverse instellingen en 

specialisten in de diverse werkgebieden. Hieronder vindt u een korte opsomming van de werkgroepen 

met verwijzingen voor extra informatie. 

1. Voorbeeldexamens met verantwoording 

2. Handreiking Rekenexamens nieuwe rekeneisen mbo, inclusief samenvattingen en korte 

presentatievideo’s met uitleg 

3. Onderzoek studenttevredenheid over voorbeeldexamens, maar liefst 22 instellingen werkten 

hier aan mee 

4. Werkgroep Special Needs 

5. Werkgroep Entree i.s.m. btg Entree waarbij meetinstrumenten zijn gedefinieerd voor 

entreestudenten zodat de ontwikkeling van deze instrumenten in het najaar kan starten. 

 
Behalve de werkgroepen zijn de eerste constructiegroepen en vaststellingscommissie geworven, 

geselecteerd, opgeleid en gestart. Met hen zijn ook de processen voor examenontwikkeling 

ontwikkeld, bijgesteld en getest. Daardoor is het mogelijk om met de vijf nieuwe constructiegroepen 

vanaf september een gebaand pad te kunnen bewandelen. 

 
In al onze presentaties onderstrepen we dat wij als coöperatie een van, voor en door organisatie in het 

mbo zijn. Trots zijn we dan ook dat al meer dan 40 verschillende instellingen met ons samenwerken. 

In de meeste gevallen gaat het om rekendocenten die aan de genoemde activiteiten deelnemen. 

 
Bijna alle reguliere instellingen zijn dit voorjaar lid geworden van de coöperatie. Met nog vier instelling 

te gaan is het vertrouwen groot dat alle ROCs, AOC’s en vakscholen binnenkort lid zijn van de 

coöperatie. Het overgrote deel van de kersverse leden heeft de eerste Algemene Leden Vergadering 

bezocht. Gelukkig, want het is belangrijk dat de strategische besluitvorming brede instemming heeft. 

mailto:examens@examensmbo.nl
http://www.examensmbo.nl/
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
https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/handreiking_rekenexamens_nieuwe_rekeneisen_mbo_2021.pdf
https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/rapport_mbo_rekenen_onderzoek_studenten_voorbeeldexamens_2021.pdf
https://www.examensmbo.nl/downloads
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Zo is dit voorjaar bijvoorbeeld besloten over de wijze van normering en over de wijze 

waarop de rekenexamens worden beoordeeld. 

 
De Stuurgroep is stevig op stoom. Alle inhoudelijke adviezen worden door deze 

groep aan het bestuur en/of de ALV voorgelegd. De Stuurgroep is goed 

vertegenwoordigd door bekostigd en niet bekostigd onderwijs, de MBO Raad en 

Kennispunt MBO Taal & Rekenen. Mede door de goed onderbouwde adviezen van 

de Stuurgroep hebben wij als coöperatie afgelopen periode grote vorderingen kunnen maken. 

 
De digitale implementatie van het examenplatform heeft natuurlijk veel voeten in de aarde. Daarom 

voeren we interne en externe pilots uit zodat we weten hoe de digitale examens werken met 

bijvoorbeeld de vereiste beveiligingssoftware, met gewenste SIS-koppelingen of op diverse 

computers. Op dit moment is er nog behoefte aan scholen die willen bijdragen aan de diverse pilots . 

 
 

Planning 

De planning van de coöperatie voor het nieuwe schooljaar is alweer gemaakt en is minstens zo 

ambitieus als de planning in het voorjaar. Zo is het gezamenlijk normeren en het inrichten van de 

examenbeoordeling van belang zodat we de komende winter de eerste examens gereed hebben voor 

afname. 

 
De examenontwikkeling is een kernactiviteit. Onze ‘startup’ zal daarom het nieuwe schooljaar 

evolueren tot een geoliede machine, we hebben tenslotte veel examens nodig om alle studenten te 

bedienen. Ook voor de entree-studenten worden instrumenten ontwikkeld en getest zodat ook hier 

aan de nieuwe wettelijke eisen kan worden voldaan. 

 
Last but not least gaan we alle examenlocaties van alle instellingen helpen om het digitale 

examenplatform te implementeren. Hiervoor zijn plannen in ontwikkeling die in de ALV van de 

coöperatie besproken gaan worden. Het uitgangspunt is in elk geval dat we als van, voor, door 

organisatie in het mbo trots kunnen zijn op zo’n brede samenwerking voor de nieuwe rekenexamens. 

Uiteraard allemaal ten behoeve van de studenten en hun toekomst. 

 
De planning omvat nog veel meer, hieronder leest u een aantal projecten die in onze planning zijn 

opgenomen. 

- certificering als examenleverancier 

- afstemming met de diverse stakeholders zoals instellingen, uitgevers, overheid, 

examenleveranciers, de NRTO en de MBO Raad, 

- onderzoeken van mogelijkheden voor gebruik van etalage-items 

- ontwikkelen van een DPIA 

- opzetten van een supportdesk 

- inrichten van een ‘mijn examens mbo’ op onze website. De diverse gebruikers vinden o.a. 

uitgebreide handleidingen 

- ontwikkelen trainingen en voorlichting voor de diverse gebruikersgroepen 

 
Oproep 

Deze notitie biedt voor de coöperatie een mooie gelegenheid een oproep te doen. Allereerst nodigen 

wij u uit zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina, naast onze website de 

belangrijkste communicatiemiddelen. Via de website kunt u desgewenst ook een nieuwsbrief 

teruglezen. 
 

Een onderdeel van de normering is de ‘standaard bepaling’, we zoeken nog rekendocenten om hier 

aan bij te dragen. Aanmelden kan eenvoudig via onze site. 

mailto:examens@examensmbo.nl
http://www.examensmbo.nl/
https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/formulier_pilot.pdf
https://www.examensmbo.nl/over-ons/inschrijven-nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/company/co%C3%B6peratie-examens-mbo/
https://www.examensmbo.nl/nieuws-1
https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/aanmeldformulier_standaard_bepaling.pdf
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Daarnaast roepen wij u op om dit schooljaar beleid voor het nieuwe rekenen vorm te 

geven en te implementeren. Gezien het belang staat dit waarschijnlijk al op de 

meeste agenda’s. Zo gaan rekenexamens voor het eerst meetellen voor het cohort 

2022-2023, gaan nieuwe eisen gelden, moeten nieuwe methodes voor 

rekenonderwijs worden gekozen, zijn de examens anders en krijgt Entree nieuwe 

instrumenten. De verandering is groot. Van diverse instellingen horen wij dat er nieuw 

beleid vorm wordt gegeven. Zo wordt er al hard gewerkt om o.a. onderstaande 

onderwerpen in beleid te vatten. 

 
- Personen (zijn rekendocenten voldoende toegerust en opgeleid, geldt dit ook voor 

surveillanten, examenbureau, examencommissies enz.?) 

- Processen voor rekenexamens (implementeren van het digitale examenplatform, kiezen van 

(verplichte) beveiliging voor een verantwoorde digitale examenafname, hoe werkt de 

identificatie van kandidaten, is de nieuwe regelgeving verankerd in het Onderwijs en 

Examenreglement enz.) 

- Producten (welke lesmethode past bij uw instelling, welke rekenmachines kiest u in het 

examenlokaal, kiest u voor byod, instellingcomputers of externe examenlocaties enz.) 

 
Tenslotte wijzen wij u op de mogelijkheid om ons laatste webinar terug te kijken voor gedetailleerde 

informatie over de coöperatie, de examens en het digitale examenplatform. 

 
Ook in het nieuwe schooljaar benaderen we onze leden en gebruikers weer op diverse manieren 

zodat we in gezamenlijkheid de implementatie van de nieuwe rekenexamens succesvol kunnen 

voortzetten. 

mailto:examens@examensmbo.nl
http://www.examensmbo.nl/
https://www.examensmbo.nl/downloads/webinar
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