Factsheet: de belangrijkste zaken van de rekentoets vo voor 2018-2019 op een rijtje.
Vooraf:
Voor dit schooljaar zijn er geen wijzigingen aangekondigd, dan wel gepubliceerd. Dit betekent voor alle voleerlingen die dit schooljaar hun diploma gaan behalen dat er voor hen niets wijzigt in de regelingen voor de
rekentoets ten opzichte van het afgelopen schooljaar.

Vwo
- de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen vwo en dient ten minste één keer te zijn
afgelegd;
- een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in
het voorlaatste leerjaar;
- een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (bijvoorbeeld een gezakte leerling) heeft drie kansen;
- het cijfer van de rekentoets telt niet mee in de slaag-zakregeling, niet bij het gemiddelde CE-cijfer en ook
niet bij de cum laude regeling;
- het vastgestelde eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald (m.u.v. 3S)
worden vermeld op de cijferlijst.
Toetsvarianten voor vwo:
- rekentoets 3F: is de reguliere rekentoets voor vwo (en havo);
- rekentoets 3ER; een officiële rekentoetsvariant, bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen
zoals dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets, die zijn te
vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl;
- rekentoets 3S: deze rekentoetsvariant verkeert nog in een pilotfase en wordt gedurende de
afnameperiode in maart als een extra kans uitsluitend beschikbaar gesteld voor afname bij vwo-leerlingen.
Naast deze rekentoetsvariant moeten de leerlingen verplicht ook minimaal één keer de rekentoets 3F of
3ER hebben afgelegd. Het hoogst behaalde cijfer van alle benutte kansen telt en als dat het 3S-cijfer is dan
wordt dat gedurende de pilotfase als 3F-cijfer op de cijferlijst vermeld.

Havo
- de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen havo en dient ten minste één keer te zijn
afgelegd;
- een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in
het voorlaatste leerjaar;
- een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (bijvoorbeeld een gezakte leerling) heeft drie kansen;
- het cijfer van de rekentoets telt niet mee in de slaag-zakregeling, niet bij het gemiddelde CE-cijfer en ook
niet bij de cum laude regeling;
- het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de
cijferlijst.
Toetsvarianten voor havo:
- rekentoets 3F: is de reguliere rekentoets voor havo (en vwo).
- rekentoets 3ER; een officiële rekentoetsvariant, bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen
zoals dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets, die zijn te
vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl;
- zodra de rekentoets 3S (zie hierboven bij vwo) als een officieel rekentoetsniveau is vastgelegd dan kunnen
havisten met wiskunde in hun pakket deze rekentoetsvariant afleggen als rekentoets op een hoger niveau.
In 2018-2019 is dit overigens nog niet het geval.

Vmbo-kb, -gl en -tl
- de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen vmbo en dient ten minste één keer te zijn
afgelegd;
- een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in
het voorlaatste leerjaar;
- een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (bijvoorbeeld een gezakte leerling) heeft drie kansen;
- het cijfer van de rekentoets telt niet mee in de slaag-zakregeling, niet bij het gemiddelde CE-cijfer en ook
niet bij de cum laude regeling;
- het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de
cijferlijst.
Toetsvarianten voor vmbo-kb, -gl en -tl:
- rekentoets 2F: is de reguliere rekentoets voor alle vmbo-leerwegen;
- rekentoets 2ER; een officiële rekentoetsvariant, bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen
zoals dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets, die zijn te
vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl;
- rekentoets 3F: dat is de reguliere rekentoets voor havo en vwo maar een goede rekenaar in het vmbo
mag deze rekentoets desgewenst ook afleggen. Indien het eindcijfer op de cijferlijst het 3F-cijfer is dan kan
een vmbo-leerling die opstroomt naar havo daar een vrijstelling voor de rekentoets krijgen. Dat geldt niet
bij doorstroom naar het mbo, daar zal als onderdeel van het examen van een niveau-4 opleiding het
rekenexamen in vrijwel alle gevallen opnieuw moeten worden afgelegd.

Vmbo-bb
- de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen vmbo en dient ten minste één keer te zijn
afgelegd;
- een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in
het voorlaatste leerjaar;
- een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (bijvoorbeeld een gezakte leerling) heeft drie kansen.
- het cijfer van de rekentoets telt niet mee in de slaag-zakregeling, niet bij het gemiddelde CE-cijfer en ook
niet bij de cum laude regeling;
- het eindcijfer van de rekentoets komt zonder vermelding van het rekentoetstype waarop dat is behaald
op een bijlage bij de cijferlijst.
Toetsvarianten voor vmbo-bb:
- rekentoets 2F: is de reguliere rekentoets voor alle vmbo-leerwegen;
- rekentoets 2ER; een officiële rekentoetsvariant, speciaal bedoeld voor leerlingen met ernstige
rekenproblemen of dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets,
die zijn te vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl;
- rekentoets 2A: deze rekentoetsvariant verkeert nog in een pilotfase en is dit schooljaar gedurende alle
drie de afnameperioden als een extra kans beschikbaar voor afname bij vmbo-bb leerlingen. Naast deze
rekentoetsvariant moeten de leerlingen verplicht ook minimaal één keer de rekentoets 2F of 2ER hebben
afgelegd. Het hoogst behaalde cijfer telt en wordt op de bijlage bij de cijferlijst vermeld;
- rekentoets 3F: dat is de reguliere rekentoets voor havo en vwo maar een goede rekenaar in vmbo-bb mag
deze rekentoets desgewenst ook afleggen. Indien het eindcijfer op de bijlage bij de cijferlijst een 3F-cijfer
is dan wordt op de bijlage in het vakje ‘niveau’ de hogere schoolsoort (havo) vermeld.

