
 Waar kun je je opmerkingen kwijt?

Heb je na het maken van de rekentoets een opmerking of een klacht 

over de toets, mail dan naar rekentoets@laks.nl.
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 Hoeveel keer mag je 

 de toets maken/herkansen?

Als je dit jaar (2014-2015) in de examenklas zit heb je in totaal 

twee kansen om een goed cijfer voor de rekentoets VO te halen. 

(Uitzondering: De scholieren die deelnemen aan de pilot-

rekentoets BB krijgen een extra kans.)

Vanaf 2015-2016 telt de toets mee voor de examenuitslag (maar 

niet in vmbo BB). Scholieren die dan in het eindexamenjaar 

zitten krijgen in totaal vier kansen voor het afleggen van de 

rekentoets, waarvan er minimaal één gemaakt moet worden in 

dit schooljaar (2014-2015). Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn er 

drie afnameperiodes per jaar. 
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 Hoe kun je oefenen?

Per niveau zijn voorbeeldtoetsen (inclusief antwoorden) 

beschikbaar waarmee je kunt oefenen. Deze zijn te vinden op 

rekentoetsvo.cito.nl en op oefenen.duo.nl. 

Het grootste deel van de opgaven uit de centrale examens van 

het mbo is trouwens ook geschikt voor het VO. Voor leerlingen 

die de ER-toets maken is oefenmateriaal beschikbaar via 

examenblad.nl. 
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 Wanneer wordt de rekentoets 
 openbaar gemaakt?

De rekentoets is een digitale toets. Er bestaan verschillende versies van de rekentoets. De rekentoets wordt niet standaard na het maken ervan openbaar gemaakt. Er zijn namelijk nog niet genoeg opgaven beschikbaar in de zogenoemde opgavenbank. Aankomend schooljaar (2015-2016) kunnen leraren inzage krijgen in de gemaakte toetsen. Vraag dan aan  je leraar aan welke punten je nog kunt werken.
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De rekentoets VO 2015 
in 10 vragen

5  Hoe ziet de rekentoets eruit?

Referentieniveau Onderwijsniveau Aantal opgaven Toetsduur

2F VMBO 45 opgaven 90 minuten

3F HAVO/VWO 45 opgaven 120 minuten

Rekentoets VO

 Waarom de rekentoets?
Sinds schooljaar 2013-2014 moeten scholieren in het voortgezet 

onderwijs de rekentoets maken. In het onderwijs en in de 
samenleving waren namelijk grote zorgen over de taal- en 
rekenvaardigheden van scholieren. Er zijn toen niveaus 
opgesteld die vertellen hoe goed scholieren op bepaalde 
momenten zouden moeten kunnen zijn in rekenen en taal,  
deze niveaus heten de referentieniveaus. Met de rekentoets 
wordt getest of je op het niveau zit dat hoort bij jouw 
schooltype (vmbo, havo, vwo). 

1
 Is de rekentoets dit jaar 
verplicht?

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in  
het eindexamen van het voortgezet onderwijs. De rekentoets  
is verplicht, maar telt dit jaar nog niet mee voor de 
examenuitslag. Je kunt dit schooljaar dus niet zakken  
doordat je de rekentoets niet haalt, maar de toets moet wel 
gemaakt zijn. 
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 Wat zijn de ER-toets en 2A-toets?

Voor sommige scholieren is het erg moeilijk om de toets te 
halen, bijvoorbeeld omdat ze niet goed in rekenen zijn.  
De ER-toets en de 2A-toets zijn speciale toetsen voor specifieke 
scholieren. Deze toetsen verschillen in het soort vragen, er zijn 
andere hulpmiddelen en de manier waarop de toets afgenomen 
wordt is anders. 

  De ER-toets is voor scholieren met ernstige rekenproblemen. 
  De 2A-toets is bedoeld voor scholieren in het vmbo BB voor 

wie het 2F-niveau niet haalbaar is. Deze toets zal meer 
tegemoet komen aan wat deze leerlingen kunnen. 
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 Voor scholieren

4  Wanneer is dit schooljaar de rekentoets?

Referentie-
niveau

Onderwijs-
niveau

Eerste periode 2015 Tweede periode 2015

2F VMBO:
BB, KB en GL/TL

Woensdag 4 maart  
t/m dinsdag 17 maart

Donderdag 28 mei   
t/m dinsdag 9 juni

3F HAVO en VWO Woensdag 11 maart   
t/m dinsdag 24 maart 

Donderdag 28 mei   
t/m dinsdag 9 juni

2ER VMBO:
BB, KB en GL/TL

Dinsdag 10 maart en  
woensdag 11 maart

Dinsdag 2 juni  
en woensdag 3 juni

Pilot 2A VMBO BB Woensdag 4 maart  
en donderdag 5 maart

-

3ER HAVO en VWO Dinsdag 17 maart  
en woensdag 18 maart

Dinsdag 2 juni  
en woensdag 3 juni

 Mag je de rekenmachine 
gebruiken?

De rekentoets is opgedeeld in twee onderdelen. Onderdeel 1 
bevat de opgaven waarbij geen rekenmachine gebruikt mag 
worden. 
Onderdeel 2 bestaat uit de opgaven waarbij je de computer-
rekenmachine mag gebruiken. Binnen beide onderdelen kan 
heen en weer worden gebladerd. Als je begonnen bent aan 
onderdeel 2, kan je niet meer terug naar onderdeel 1.

6

mailto:rekentoets%40laks.nl?subject=
http://rekentoetsvo.cito.nl
http://oefenen.duo.nl
http://www.examenblad.nl

