INFORMATIE REKENTOETS 2016-2017
Telt het rekentoetscijfer ook mee voor het gemiddelde cijfer voor het centraal examen?
Nee, het rekentoetscijfer telt niet mee bij het bepalen van het gemiddelde CE-cijfer dat
minimaal een 5,5 moet zijn.
Is het zo dat je voor rekenen compensatiepunten kunt krijgen?
Nee, een hoog rekentoetscijfer levert geen compensatiepunten op binnen de slaag-zakregeling
en een laag rekentoetscijfer kan ook niet met een hoog cijfer van een ander vak worden
gecompenseerd.
Uitzondering hierop is het judicium cum laude in de slaag-zakregeling voor vwo. Binnen die
regeling telt het rekentoetscijfer mee bij het bepalen van het gemiddelde cijfer en daarbij kan
een rekentoetscijfer dat hoger is dan een 8 een lager cijfer van een ander vak
compenseren. Echter, dat geldt uitsluitend bij het judicium cum laude voor vwo en niet bij
andere regelingen in de slaag-zakregeling.
Toelichting bij judicium cum laude vwo
In het vwo telt het cijfer voor de rekentoets vanaf het schooljaar 2015-2016 mee voor het
behalen van het diploma. Om in aanmerking te komen voor het judicium cum laude is
minimaal een 7 vereist als eindcijfer voor de rekentoets, waarbij het gemiddelde van alle
eindcijfers, inclusief het rekentoetscijfer, tenminste een 8,0 moet zijn. Dit is geregeld in
artikel 52a van het Eindexamenbesluit.
Inzagerecht in de rekentoets
Sinds het schooljaar 2015-2016 is het voor leerlingen en docenten mogelijk de rekentoets in
de daarvoor bestemde periode in te zien. De school moet de inzage mogelijk maken.
Zit de rekentoets in de slaag-zakregeling voor vwo-leerlingen?
Vanaf het schooljaar 2016-2017 telt het cijfer van de rekentoets mee in de kernvakkenregeling
van de slaag-zakregeling. Een vwo-leerling moet dan ten minste een 5 hebben behaald voor
de rekentoets en in het geval van een 5 voor de rekentoets moet voor de andere kernvakken
tenminste een eindcijfer 6 behaald zijn. Dit is een voorwaarde om het vwo-diploma te kunnen
behalen.
Daarnaast worden in het Eindexamenbesluit vo, artikel 52a, het eerste lid onder b de
voorschriften voor het judicium Cum Laude voor onder andere het rekentoetscijfer bepaald:
ten minste het eindcijfer 7 of de kwalificatie <voldoende> voor de rekentoets en alle vakken
die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 50 (EB). Dit betekent dat het
rekentoetscijfer betrokken moet worden bij het gemiddelde cijfer voor de cum laude regeling
én dat een rekentoetscijfer hoger dan een 8 ook een lager cijfer voor een ander vak binnen
deze regeling kan compenseren.
Het rekentoetscijfer telt in de slaag-zakregeling niet mee bij de compensatieregeling. Dat
betekent dat er met een hoog cijfer voor de rekentoets geen ander vak gecompenseerd kan
worden en het omgekeerde is ook niet mogelijk. Ook telt het rekentoetscijfer niet mee bij de
berekening van het gemiddelde CE-cijfer.
Verder wordt voor vwo-leerlingen in de regeling modellen diploma's en cijferlijsten bepaald
dat het eindcijfer voor de rekentoets op de cijferlijst zelf moet worden geplaatst waarbij
zichtbaar is welk type rekentoets is afgelegd: 3F of 3ER.

Heeft een leerling met een havodiploma die vwo gaat doen een vrijstelling voor de
rekentoets?
Ja, dit is bepaald in het Eindexamenbesluit vo, artikel 11 het 3e lid. Daarbij kan een leerling in
het reguliere vo ondanks zijn vrijstelling proberen een hoger cijfer te behalen.
Lukt dat niet, dan kan hij nog steeds terugvallen op het cijfer dat hoort bij zijn vrijstelling,
mits zijn vrijstelling nog niet is verlopen qua tijdsduur (max. 10 jaar, zie art. 48, 5e lid van
het EB).
Het rekentoetscijfer dient opnieuw betrokken te worden in de slaag-zakregeling (artikel 50
EB), waarbij geldt dat een leerling beslist niet kan slagen met een cijfer lager dan een 5.
Bovendien komt het cijfer (opnieuw) op de cijferlijst.
Wat gebeurt er met het cijfer van de rekentoets als een leerling in het voorlaatste
schooljaar doubleert en/of afstroomt?
In het Eindexamenbesluit vo, artikel 46 het 7e lid staat hierover het volgende:
Indien de leerling de rekentoets heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en niet is bevorderd
naar het laatste leerjaar, vervallen de met de rekentoets behaalde resultaten. De leerling krijgt
weer vier nieuwe kansen om de rekentoets af te leggen.
In afwijking hiervan kan de leerling die na het voorlaatste leerjaar vwo deelneemt aan het
laatste leerjaar van het havo en de leerling die na het voorlaatste leerjaar van het havo
deelneemt aan het laatste leerjaar van één van de leerwegen van het vmbo, het op het vwo
respectievelijk havo behaalde cijfer voor de rekentoets behouden.
Wat gebeurt er met het cijfer van de rekentoets als een leerling in het eindexamenjaar
zakt?
Als een leerling is gezakt in het eindexamenjaar vervallen alle behaalde CE-resultaten binnen
het reguliere voortgezet onderwijs. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het CE en
ook dat resultaat vervalt, ook als dat al in het voorlaatste leerjaar is behaald. Deze leerlingen
krijgen weer drie nieuwe kansen en moeten de rekentoets ten minste één keer opnieuw in het
nieuwe eindexamenjaar afleggen.
Wat te doen met leerlingen die niet komen opdagen bij de voor hen geplande afname
van de rekentoets?
In z'n algemeenheid geldt hiervoor hetzelfde als bij het niet komen opdagen bij een afname
van het (papieren) Centraal Examen. Het is aan de school (directeur) om vast te stellen of er
sprake is van een rechtmatige afwezigheid of niet en op grond van die bevinding te handelen.
Als er geen geldige reden voor de afwezigheid was dan kan de directeur beslissen dat de
leerling hierdoor een kans heeft verspeeld.
Indien een leerling met een geldige reden afwezig was kan de school allereerst proberen die
leerling binnen dezelfde afnameperiode alsnog in te plannen voor een afname. Als dat niet
meer lukt en het betreft een leerling uit het eindexamenjaar dan kan die leerling de rekentoets
afleggen in de afnameperiode van maart of mei/juni (let op: er is maar één afname per leerling
in een afnameperiode mogelijk). Mocht die leerling de kans die hierdoor niet is benut
alsnog willen benutten (of nodig hebben), dan kan gebruik worden gemaakt van heeft recht op
herkansing in het derde tijdvak (staatsexamen).
Als het leerlingen uit het voorlaatste schooljaar betreft dan behouden zij het recht op vier
kansen, alleen is dit meestal gemakkelijker te regelen door de school zelf omdat er in de
laatste twee schooljaren in totaal zes afnameperioden zijn, uiteraard afhankelijk op welke
momenten de school de afnames aanbiedt aan leerlingen in het voorlaatste jaar.

Hoeveel kansen hebben leerlingen om de rekentoets te halen?
Artikel 51a van het Eindexamenbesluit vo gaat over het aantal toetsmogelijkheden van de
rekentoets. Er wordt onder andere beschreven dat de school een leerling vier keer de
gelegenheid moet bieden om de rekentoets te maken, waarbij de eerste kans in het voorlaatste
leerjaar aangeboden dient te worden. Het hoogst behaalde resultaat is het eindresultaat (let
op: dus niet het laatst behaalde cijfer zoals soms gedacht wordt).
Indien een leerling in één jaar eindexamen doet (bijvoorbeeld na het jaar daarvoor te zijn
gezakt) dan heeft die leerling uiteindelijk drie nieuwe kansen om de rekentoets te maken,
analoog aan het aantal afnameperioden in een schooljaar.
Vanaf 2015-2016 mogen herkansing(en) zowel op een hoger als op een lager niveau
plaatsvinden. Indien de rekentoets is afgelegd op verschillende niveau's dan bepaalt de
directeur in overleg met de leerling welk eindresultaat op de cijferlijst wordt vermeld.

