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Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom rekenen in het mbo zijn er bij het Kennispunt
MBO Taal en Rekenen veel vragen binnengekomen. De meest gestelde vragen en de antwoorden
hierop worden hieronder beschreven.
1. Als het behaalde resultaat voor rekenen nog niet meetelt in het studiejaar 2019-2020, geldt dat
dan voor de studenten die dan examineren of voor het cohort dat dan start?
Het behaalde resultaat voor rekenen telt al niet mee voor het behalen van het diploma voor
studenten die eerder zijn gestart, en gaat ook niet meetellen voor degenen die starten in het
studiejaar 2019-2020.
2. Mag rekenen worden afgesloten met (een) instellingsexamen(s) in plaats van het digitale
centraal examen door studenten die starten in het studiejaar 2019-2020 of geldt dat ook voor de
lopende cohorten?
De wijzigingen gelden per 1/8/2019 voor alle studenten in het mbo. Er is geen overgangsrecht. Dus
voor de mogelijkheid van een instellingsexamen geldt eveneens dat het voor alle mbo-studenten
geldt.
3. Hoe zit het met de beschikbaarheid van de CE-examens per studiejaar 2021-2022?
Deze zijn dan niet langer beschikbaar. Vanaf dat studiejaar moeten instellingsexamens worden
afgenomen, in elk geval tot de invoering van het nieuwe rekenprogramma waaraan de sector
momenteel werkt. Hierbij kan desgewenst gebruik gemaakt worden van de items uit de
rekenopgavenetalage.
4. Als ook met instellingsexamens geëxamineerd mag worden, moeten deze dan extern gevalideerd
worden? Mogen ook methodegebonden toetsen aangeboden worden?
Instellingsexamens rekenen moeten aan dezelfde eisen voor examinering voldoen als de andere
beroepsgerichte examens, bijvoorbeeld waar het gaat om validiteit en betrouwbaarheid, en het
referentieniveau dekken. Welke examens dat doen moet de examencommissie beoordelen. Externe
validering is vooralsnog niet nodig.
5. Wat is de status van het 2A-examen?
Het 2A-examen heeft ook komend studiejaar nog geen officiële status. Dit betekent dat op niveau 2
altijd ook een 2F-examen moet worden afgelegd.
6. Hoe moet omgegaan worden met vrijstellingen als er geen cijfers meer voor rekenen zijn vanuit
het voortgezet onderwijs?
Voor het verlenen van vrijstelling is een resultaat voor het onderdeel rekenen 3F (in cijfers) nodig. Als
er geen resultaat (in cijfers) kan worden bepaald op basis van een toets uit het voortgezet onderwijs,
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dan is vrijstelling niet mogelijk. Voor studenten vanuit het vmbo is vrijstelling voor rekenen alleen
mogelijk als er een cijfer is voor rekenen, behaald op niveau 3F.
7. Wordt er een itembank ontwikkeld voor het mbo waarmee instellingsexamens kunnen worden
samengesteld?
Voor de korte termijn is er de rekenopgavenetalage. Voor de langere termijn is dit onderdeel van het
bredere gesprek over de toekomst van rekenen in het mbo.
8. Kan OCW een tekst aanleveren die gebruikt kan worden bij het schrijven van het OER?
Van de opleiding maakt ook het generieke examenonderdeel rekenen deel uit. Tot en met het
studiejaar 2020-2021 kan dit examenonderdeel worden afgelegd via een digitaal centraal examen
rekenen of een instellingsexamen. De hoogte van het behaalde resultaat heeft geen invloed op het
behalen van het diploma.
NB: met name de zin over digitaal centraal examen of instellingsexamen kan door de instelling zelf
worden aangepast op basis van de keuze die gemaakt wordt.
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