
Rekenen telt mee 
in het mbo 
Zodat iedereen die nu wordt opgeleid straks de rekenvaardigheden
heeft die nodig zijn in de samenleving en op de arbeidsmarkt

Rekenen is en blijft belangrijk. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van rekenvaardig
heden door studenten, docenten en instellingen. Om die opgebouwde kennis vast te houden stelt 
minister Van Engelshoven voor om rekenen in het mbo af te sluiten met een instellingsexamen. Zo telt 
rekenen mee voor het behalen van een diploma. Instellingen worden zelf verantwoordelijk voor het op 
peil houden van de rekenvaardigheden en voor de afname van het instellingsexamen.

LET OP: Er volgt nog een Kamerdebat over dit voorstel. 
Dit kan leiden tot aanpassingen. U wordt hierover geïnformeerd 
via de website of de nieuwsbrief.

HOE WERKT HET INSTELLINGSEXAMEN REKENEN?

Rekenen wordt afgesloten met een (of meerdere) 
instellingsexamen(s). Rekenen mag een apart onderdeel 
zijn, maar integreren in andere lessen kan ook. Dat is aan 
de instelling.

De huidige referentieniveaus 
rekenen blijven gelden.

Instellingen kunnen zelf de vorm en het (aantal) 
moment(en), herkansingen en de afsluiting  
van hun reken onderwijs bepalen.

Voor studenten van de entreeopleiding 
en mbo2 is een aangepast niveau 
mogelijk: 2A.

HOE KUNNEN INSTELLINGEN AAN DE SLAG MET HET INSTELLINGSEXAMEN REKENEN?

Instellingen zetten hun eigen expertise in om het schoolexamen rekenen en het rekenonderwijs vorm te geven. Ter ondersteuning:

Er zijn reken opgaven 
beschikbaar in een 
opgaven bank.

Er komen hand reikingen 
voor het maken van 
instellings examens rekenen.

Het digitale rekenexamen 
blijft t/m studiejaar 
2020/2021 beschikbaar.
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HOE TELT HET INSTELLINGSEXAMEN MEE?

Rekenen gaat meetellen voor studenten van 
niveau 2 t/m 4. Over de entreeopleiding wordt 
later een beslissing genomen (in samenhang 
met Nederlands).

Voor rekenen en Nederlands (en voor 
mbo4 Engels) mag er maximaal 1 
onvoldoende zijn. Voor rekenen moet er 
minimaal een 4 worden gehaald, voor 
Nederlands en Engels een 5. 

WANNEER GAAT HET INSTELLINGSEXAMEN REKENEN IN?

20182019

Het behaalde resultaat voor rekenen telt dit 
jaar nog niet mee voor het behalen van het 
diploma.

20192020

2019-2020

Rekenen wordt afgesloten met een 
instellingsexamen voor iedereen die dit 
jaar begint met de opleiding.

LET OP: Er volgt nog een Kamerdebat over dit voorstel. 
Dit kan leiden tot aanpassingen. U wordt hierover geïnformeerd 
via de website of de nieuwsbrief.

Vragen? 
Neem contact op met het Steunpunt rekenen. 

> www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
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