Veelgestelde vragen over de officiële rekentoets
Dit document betreft uitsluitend de officiële rekentoets. Voor vragen over de
rekenproefwerken is een apart document beschikbaar.
Op de site www.steunpunttaalenrekenenvo.nl is alle algemene informatie te vinden.
Informatie is aan wijzigingen onderhevig, bovengenoemde site gaat voor op de
antwoorden hieronder. Indien je twijfelt of vragen hebt, neem dan contact op met de
rekencoördinator van jouw klas.
Voor mavo en onderbouw havo/vwo is dat wvroeijenstijn@mencia.nl
Voor bovenbouw havo/ vwo is dat tpijnenburg@mencia.nl
1. Hoe ziet de rekentoets er uit?
Het is een toets die je op de computer moet maken. Bij de vragen waar je een
rekenmachine mag gebruiken, wordt op de computer een rekenmachine
beschikbaar gesteld.
De toets bestaat uit 45 vragen.
Voor je de eerste officiële rekentoets maakt, krijg je eerst een proefwerk dat
veel op de rekentoets lijkt, zodat je kunt wennen aan de rekenmachine.
2. Bestaat er een mogelijkheid om een aangepaste toets te doen?
Ja, er is een speciale ER-toets, welke door de school moet worden
aangevraagd. Om die te mogen maken in plaats van de standaardtoets, moet
vaststaan dat je ernstige rekenproblemen hebt én je moet je aantoonbaar
hebben ingespannen om je rekenen te verbeteren. Bij vragen hierover neem
je contact op met je rekencoördinator.
3. Hoeveel tijd krijg je voor de rekentoets?
Voor de rekentoets op 2F niveau krijg je 90 minuten.
Voor de rekentoets op 3F niveau krijg je 120 minuten.
Voor de ER-rekentoets op 2F niveau krijg je 120 minuten.
Voor de ER-rekentoets op 3F niveau krijg je 150 minuten.
4. Wanneer wordt de rekentoets afgenomen?
Afnameperiode
Januari
Maart
Juni

Voorexamenklas
1ste afname

5. Eerste afnameperiode
2F en 3F: 9 tot en met 22 januari 2018
2ER en 3ER: 18 en 19 januari 2018*)
Tweede afnameperiode
2F en 3F: 6 tot en met 19 maart 2018
2ER en 3ER: 15 en 16 maart 2018 *)

Derde afnameperiode
2F en 3F: 30 mei tot en met 11 juni 2018

Examenklas
2e afname
3e afname
4e afname

2ER en 3ER: 7 en 8 juni 2018*)
3F en 3ER met versnelde normering uitsluitend voor vwo-examenkandidaten
29 mei 2018
*) De afname van ER-toetsen kan uitsluitend op de genoemde dagen gepland
worden, op de andere dagen van de afnameperiode zijn ze vergrendeld.
6. Moet ik mij inschrijven in de voorexamenklas voor de rekentoets?
In de voorexamenklas word je door de school ingeschreven voor de
rekentoets in maart.
In de voorexamenklas moet je jezelf inschrijven voor de rekentoets in juni.
7. Moet ik mij inschrijven in de examenklas voor de rekentoets?
Ja, middels een digitaal formulier dat je ontvangt via email. Dit formulier kun je
ook vinden op de website.
8. Hoe moet ik mij inschrijven voor een herkansing van de rekentoets?
Via het digitale formulier dat je via e-mail ontvangt. Dit formulier is ook te
vinden op de website.
9. Kan ik voor mijn havo-examen zakken als ik mijn rekentoets niet haal?
Om te kunnen slagen wordt geëist dat je minimaal één keer deel hebt
genomen aan de officiële rekentoets. Het behaalde cijfer is niet van belang
voor het slagen.
Omdat het cijfer op je cijferlijst wordt vermeld en je vervolgopleiding altijd
vraagt naar de cijferlijst, kan het behaalde cijfer wel van belang zijn voor
toelating tot je vervolgopleiding. Probeer dus zeker die voldoende te halen.
10. Kan ik voor mijn vwo-examen zakken als ik mijn rekentoets niet haal?
Ja, de overheid heeft bepaald dat je voor de rekentoets minimaal een 5 moet
halen, anders kun je geen diploma krijgen.
Daarnaast is rekenen één van de vier kernvakken. Dit betekent dat je voor
Nederland, Engels, wiskunde en rekenen gezamenlijk maar één onvoldoende
mag halen. Deze onvoldoende mag niet lager zijn dan een vijf.
Omdat het cijfer op je cijferlijst wordt vermeld en je vervolgopleiding altijd
vraagt naar de cijferlijst, kan het behaalde cijfer wel van belang zijn voor
toelating tot je vervolgopleiding. Probeer dus zeker zo hoog mogelijk te
scoren.

11. Hoe vaak mag ik herkansen?
Als je in maart in de voorexamenklas een onvoldoende hebt gehaald, mag je
in januari in de examenklas herkansen.
Als je in maart in de voorexamenklas een voldoende hebt gehaald, mag je in
juni in de voorexamenklas herkansen.
In de examenklas mag je steeds herkansen tot een maximum van 4
rekentoetsen in voorexamenklas en examenklas samen.

12. Welk cijfer telt mee?
Het hoogste cijfer van al je officiële rekentoetsen.
13. Telt het cijfer van de rekentoets ook mee bij de 5,5 eis?
Nee, de rekentoets telt niet mee voor het gemiddelde van je
eindexamencijfers.
14. Behoort rekenen tot de kernvakken?
Voor het vwo behoort rekenen tot de kernvakken. Dit betekent dat je voor de
vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen slechts één onvoldoende
niet lager dan een vijf mag hebben.
Voor havo behoort rekenen niet tot de kernvakken.
15. Telt het cijfer van de rekentoets mee voor een cum laude status?
Voor het vwo geldt dat je cijfer voor de rekentoets meetelt voor het bepalen
van het judicium cum laude.
Voor het havo en het mavo geldt dat de rekentoets niet meetelt voor het
bepalen van het judicium cum laude.
16. Als ik blijf zitten in de voorexamenklas, blijft mijn cijfer dan staan?
Nee, je moet opnieuw de rekentoets doen en je hebt weer 4 pogingen
17. Als ik van vwo 5 naar havo 5 overstap, blijft dan mijn cijfer staan?
Ja. Je kunt dan nog wel met de herkansingen proberen je cijfer te verbeteren.
18. Als ik van havo 4 overstap naar mavo 4, blijft dan mijn cijfer staan?
Ja. Je kunt dan nog wel met de herkansingen proberen je cijfer te verbeteren.
19. Als ik zak voor mijn examen, blijft mijn cijfer dan staan?
Nee, je moet opnieuw de rekentoets doen en je hebt weer 3 pogingen
.
20. Als ik na het behalen van mijn diploma verder ga op een hogere afdeling,
blijft mijn cijfer dan staan?
Ja, als je met een vmbo-diploma naar de havo wilt, kun je het cijfer van de
rekentoets behouden, mits je een 3F-rekentoets gedaan hebt.
Ja, als je met een havo-diploma naar het vwo gaat, kun je het cijfer van de
rekentoets behouden, mits het minimaal een 5 is. Het is echter wel verstandig
om dan je herkansingen te gebruiken, omdat het cijfer voor de rekentoets
meetelt in de kernvakkenregeling.
21. Als ik mijn opleiding op het vavo voortzet, hoe zit dat dan met het
behaalde cijfer voor de rekentoets?
Als je cijfer nog niet meetelt in de slaag/zakregeling, dan kun je een vier of
hoger meenemen naar het vavo. Dit geldt dit jaar voor vmbo en havo.
Omdat voor vwo rekenen tot de kernvakken behoort, is het meenemen van
een vier niet mogelijk en het meenemen van een vijf gevaarlijk, omdat je dan
voor de andere kernvakken een voldoende moet halen.
22. Op welke niveau moet ik mijn toets maken?
Als je op het vmbo zit, maak je een 2F toets.

Als je op havo of vwo zit, maak je een 3F toets.
23. Hoe kan ik mijn kennis over rekenen vergroten?
Er is een speciaal VIB-uur rekenen waar je terecht kunt met vragen.
Daarnaast is er rekenles waar je voor opgeroepen wordt indien je te laag
scoort voor de rekentoets.
24. Is de rekenles verplicht?
Ja, indien je bericht krijgt dat je naar rekenles moet, wordt dat gezien als een
gewone verplichte les. Als je niet komt, wordt dat als spijbelen gezien.
25. Hoe kan ik oefenen buiten de rekenles om?
Om te oefenen zijn er diverse mogelijkheden:
In de mediatheek staat oefenmateriaal op de verschillende niveaus.
Er zijn tips en oefenexamens te vinden op magister, ELO/rekenen 2F en
ELO/rekenen 3F.
Via de link https://www.hetcvte.nl/item/rekenopgaven_etalage kom je op de
rekenopgave-etalage. Hier vind je 90% van de rekenopgaven van de officiële
rekentoets van 2015-2016.
Via de link http://oefenen.facet.onl/ kom je op een site met oefenexamens.
Op de site www.beterrekenen.nl kun je je aanmelden voor 5 dagelijkse
opgaven.
Op de site www.rekenbeter.nl kun je je aanmelden voor 4 dagelijkse opgaven.
Overleg met de rekencoördinator welke mogelijkheden er nog meer zijn.
26. En als ik nu nog vragen heb?
Mail je rekencoördinator. Zie het adres bovenaan dit document.
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