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Mondelinge afname van het rekenexamen ER in het mbo 
 

Voor de student voor wie de wijze van afname van het digitale rekenexamen ER niet passend is, 

bijvoorbeeld vanwege rekenangst, is het mogelijk om het rekenexamen ER mondeling af te leggen. 

Het kan gebeuren dat een student vanwege rekenangst tijdens het rekenexamen ER blokkeert, dan 

is het bij digitale toetsing niet goed zichtbaar waar de student wel toe in staat is. Een mondelinge 

afname door het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) maakt het handelen van de 

student zichtbaar en in het geval van een blokkade kan hier adequaat op worden gereageerd. De 

exameneisen van de mondelinge afname zijn gelijk aan de digitale afname: alleen de wijze waarop 

het rekenexamen ER wordt afgenomen is aangepast.  
 

1 Deelnemers aan het mondelinge rekenexamen ER 

De mondelinge afname van het rekenexamen ER is uitsluitend bedoeld voor studenten die 

blokkeren tijdens de digitale afname van het rekenexamen door bijvoorbeeld rekenangst. De 

instelling bepaalt samen met de student of de student hiervoor in aanmerking komt. De 

mondelinge examinering is bedoeld voor studenten voor wie deelname aan het rekenexamen 

verplicht is en bij wie het resultaat van het rekenexamen zichtbaar zal zijn op de resultatenlijst. In 

studiejaar 2016-2017 zijn dit de studenten in mbo niveau-2, niveau-3 en niveau-4. In studiejaar 

2016-2017 is deelname aan het rekenexamen nog niet verplicht voor de studenten in de mbo 

entreeopleiding.  

Het mondelinge rekenexamen ER dient ter vervanging van de laatste reguliere afname die de 

instelling aan de student biedt: het is dus geen extra kans ten opzichte van andere studenten.  

 

2 Afname van het mondeling 

2.1 Maatwerk 
Bij een mondelinge afname wordt beter dan bij een digitale afname geconstateerd dat een 

kandidaat blokkeert, en er kan dan direct adequaat worden gehandeld. De afname van een 

mondeling examen is dan ook maatwerk en kan per kandidaat verschillen. Het inhoudelijke niveau 

(het referentieniveau) is echter gelijk aan de digitale afname. De kandidaat zal optimaal de kans 

worden geboden om te laten zien wat hij kan. Het mondelinge rekenexamen ER wordt afgenomen 

door twee examinatoren van het CvTE. De eigen rekendocent mag het mondeling examen bijwonen 

wanneer de kandidaat hiermee instemt.  

2.2 Inhoud van het mondeling examen 
Het mondelinge rekenexamen ER betreft alleen een aanpassing van de wijze van examinering en 

dus niet van de inhoud van het examen. Net als bij de digitale afname van het rekenexamen ER 

zal: 

a. het mondelinge rekenexamen ER alleen bestaan uit opgaven met rekenmachine. En 

b. zal de inhoud van het mondelinge rekenexamen ER gespreid worden over de vier domeinen 

(getallen, verhoudingen, meten/meetkunde, verbanden). En zal 

c. de kandidaat gedurende het gehele examen zijn eigen rekenmachine en de rekenkaarten 

van het CvTE (standaard en aanvullend) mogen gebruiken. 

2.3 Praktische informatie 2016-2017 
In het mbo zal vanwege de werkbaarheid van de mondelinge afnames gestreefd worden naar een 

gelijktijdige afname van het mondelinge rekenexamen ER met het voortgezet onderwijs. Dit 

betekent in het studiejaar 2016-2017 dat de afname van het mondeling gepland zal worden tussen 

14 juni en 8 juli 2017. De locatie van de afname zal worden bepaald door het CvTE. Mochten het 
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tijdstip en de locatie in strijd zijn met de belangen van de student dan zal er samen met de 

instelling naar een passende oplossing gezocht worden.  

 

3 Aanmelding van een student 

3.1 Eerste aanmelding 
Zodra de mbo-instelling vaststelt dat de digitale afname niet leidt tot een voldoende resultaat, en 

de instelling meent dat met een andere wijze van examinering de student wél kan laten zien dat hij 

aan de eisen voldoet, meldt de instelling de kandidaat zo snel mogelijk aan bij het CvTE. De 

aanmelding dient mede gebaseerd te zijn op ten minste één digitale afname van het rekenexamen 

ER.  

 

Hiervoor kan in studiejaar 2016-2017 de volgende periode als leidraad gehouden worden: zodra 

het resultaat van de afname in P2 of P3 bekend is, meldt de instelling de kandidaat aan bij het 

CvTE. Tussen de aanmelding en de afname van het mondelinge rekenexamen ER moet een periode 

van ongeveer drie maanden zitten, zodat de student en het CvTE het mondelinge rekenexamen ER 

kunnen voorbereiden. In principe moet de aanmelding in schooljaar 2016-2017 dan ook voor 28 

maart 2017 geschieden. De aanmelding vindt plaats via een formulier op de persoonlijke pagina op 

www.examenbladmbo.nl. Deze is te bereiken door de contactpersoon van de examencommissie 

van de instelling. 

3.2 Aanmeldingsformulier 
In het aanmeldingsformulier zijn, naast de persoonlijke gegevens van de kandidaat, de volgende 

onderdelen opgenomen: 

a. een korte beschrijving waarom de instelling van mening is dat het mondelinge 

examen een meer geschikte vorm van afname is voor deze student, hieruit moet 

blijken dat de resultaten voor rekenen achterblijven bij de overige resultaten van 

de student. En 

b. het/de door de student eerder behaald/behaalde resultaat/resultaten voor het 

rekenexamen. En 

c. een verklaring van de instelling dat de student (of indien de student jonger is dan 

18 jaar: de ouders/verzorgers) op de hoogte is van het voornemen tot een 

mondelinge afname van het rekenexamen ER. En 

d. een toestemmingsverklaring van de instelling voor mogelijk nader contact tussen 

de instelling en het CvTE over de afname van aanvullend onderzoek naar de 

student en het verkrijgen van achtergrondinformatie over de kandidaat, ten 

behoeve van onderzoek naar ernstige rekenproblemen en het aangepaste 

rekenexamen. 

3.3 Bevestiging van de aanmelding 
Na de aanmelding van de kandidaat door de instelling zal het CvTE contact opnemen met de 

contactpersoon. Deelname aan het rekenexamen, indien de student nog kansen over heeft en 

mogelijk met door het CvTE voorgestelde aanpassingen in de afnamecondities, in een 

tussenliggende afnameperiode is gewenst, maar niet verplicht. Hiervoor geldt: het mondelinge 

rekenexamen ER is een vervanging van een digitale afname die de instelling aan de student biedt 

en dus niet een extra kans ten opzichte van andere studenten. Zodra de resultaten van de afname 

van het rekenexamen ER van P4 bekend zijn, zal de contactpersoon van de examencommissie 

gevraagd worden de aanmelding te bevestigen of te annuleren. Deze bevestiging zal voor iedere 

kandidaat gevraagd worden, ook als de student niet deelneemt aan P4. 
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