
 Wie ontwikkelen de rekentoets?

  Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor de algemene kaders 

van de rekentoets;

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ontwikkelt de toetswijzers 

en syllabi, is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de toets en 

voor de normering; 

  Cito maakt de toets en de toetsopgaven, analyseert de resultaten, 

adviseert over de normering en ondersteunt het digitale afnamesysteem 

ExamenTester;

  DUO ondersteunt het digitale afnamesysteem Facet en bemenst het 

Examenloket;

  SLO ondersteunt de totstandkoming van de rekentoetswijzers en syllabi;

  Het Steunpunt taal en rekenen VO informeert in opdracht van OCW 

scholen over wet- en regelgeving en biedt de scholen ondersteuning bij 

het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. 

 Wat zijn de ER-toets en 2A-toets?
De ER-toets
De ER-toets is een aangepaste rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Aanpassingen zijn gedaan in het type vragen, de hulpmiddelen en de afnamecondities. Dit schooljaar is op de cijferlijst (bijlage) nog niet zichtbaar dat de leerling de ER-toets heeft afgelegd en zijn er geen formele doorstroomconsequenties. 

De 2A-toets
De 2A-toets is bedoeld voor leerlingen in het vmbo BB voor wie het 2F-niveau  niet haalbaar is. Deze toets komt meer tegemoet aan wat de leerlingen kunnen.  De toets bevindt zich nog in de pilotfase.
Voor meer info over de doorstroommogelijkheden is er de infographic wat heb je nodig voor welk diploma en welke vervolgopleiding.

 Is de rekentoets dit jaar verplicht?

Sinds het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets een verplicht onderdeel van  

het eindexamen in het voortgezet onderwijs. De rekentoets is verplicht maar  

het cijfer telt dit schooljaar (2014-2015) nog niet mee voor de examenuitslag.  

Een leerling kan dit jaar dus niet zakken als hij de rekentoets niet haalt,  

maar moet de toets wel maken. 

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

onderwijs (VO) laten zien dat zij over het vereiste niveau voor rekenen 

beschikken door het afleggen van een centrale rekentoets. Aanleiding hiervoor waren de steeds grotere zorgen in onderwijs en 

samenleving over de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. In 2008 

publiceerde de commissie Meijerink daarom het rapport Over de drempels  

met taal en rekenen. Dit rapport beschrijft met behulp van zogenoemde 

referentieniveaus wat leerlingen op bepaalde momenten moeten beheersen 

op het gebied van taal en rekenen om goed voorbereid te zijn op de 

volgende fase in hun schoolloopbaan en op functioneren in de 
maatschappij. In 2010 is vervolgens de Wet referentieniveaus Nederlandse taal  

en rekenen aangenomen. 
Als leerlingen aan het eind van een schooltype voldoen aan het daarbij 

behorende vereiste niveau voor taal en rekenen dan mag er vanuit worden 

gegaan dat zij de overstap naar het vervolgonderwijs voor die vakken 

gemakkelijk maken. De vereiste niveaus voor rekenen worden getoetst in de 

eindtoets in het primair onderwijs (PO), de rekentoets VO en de centrale 

examens in het mbo. Dit jaar zijn aanpassingen in de rekentoets VO 

doorgevoerd naar aanleiding van adviezen aan de minister en 
staatssecretaris. 

 Hoeveel keer mogen leerlingen 

 de toets maken?

De leerlingen die nu in de examenklas zitten hebben in totaal twee kansen 

om een goed cijfer voor de rekentoets VO te halen. Een uitzondering betreft 

de leerlingen die deelnemen aan de pilot-rekentoets BB (de 2A-toets). Die 

leerlingen krijgen een extra kans. Zie hiervoor §4.19 van de brochure Kaders 

rekentoets VO 2015.

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

vmbo BB). Leerlingen die dan in het eindexamenjaar zitten krijgen in totaal 

vier kansen voor het afleggen van de rekentoets, waarvan er minimaal één 

benut dient te worden in dit schooljaar (2014-2015). Vanaf schooljaar 2015-

2016 zijn er drie afnameperiodes per jaar. 

Scholen kunnen ervoor kiezen om vmbo-leerlingen de 3F toets te laten 

maken. Deze keuze moet dit schooljaar (2014-2015) vooraf gemaakt worden. 

Er kan niet tussen niveaus geswitcht worden. Dit geldt ook voor leerlingen 

die begonnen zijn met een ER-toets; zij mogen niet switchen naar de 

reguliere toets. 

 Hoe kunnen leerlingen oefenen?
Per niveau zijn voorbeeldtoetsen (inclusief antwoorden) beschikbaar waarmee leerlingen kunnen oefenen. Deze zijn te vinden op  rekentoetsvo.cito.nl en op oefenen.duo.nl. 
Overigens is het grootste deel van de opgaven uit de centrale examens  van het mbo ook geschikt voor het VO.
Voor leerlingen die de ER-toets maken is oefenmateriaal beschikbaar  via examenblad.nl. 

 Wanneer wordt de rekentoets 
 openbaar gemaakt?

De rekentoets is een digitale toets. Dit maakt dat scholen binnen een vastgestelde periode zelf kunnen bepalen wanneer zij de afnames voor  hun leerlingen organiseren. Daarvoor zijn per niveau verschillende, gelijkwaardige varianten van de rekentoets beschikbaar. 
Doordat de rekentoets digitaal is, kan er bovendien een opgavenbank worden opgebouwd met een grote hoeveelheid opgaven die hergebruikt kunnen worden. Zodra deze opgavenbank groot genoeg is, kunnen de opgaven openbaar worden gemaakt. Dat is nu nog niet het geval. Wel krijgen leerlingen met behulp van deelrapportages inzicht in de door hen behaalde scores op de vier afzonderlijke domeinen waaruit rekenen is opgebouwd. Vanaf volgend schooljaar (2015-2016) kunnen docenten inzage krijgen in de gemaakte toetsen.
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De rekentoets VO 2015 
in 10 vragen

 Wanneer is dit jaar 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

Pilot 3S* VWO Donderdag 12 en vrijdag 13 maart

* Dit is een onderzoek dat uitgevoerd wordt bij 50 vwo-scholen.

 Hoe ziet de rekentoets eruit?

Referentie-
niveau

Onderwijs-
niveau

Aantal
opgaven

Aantal kale  
opgaven* 

Aantal context-
opgaven**

Toetsduur

2F VMBO 45 opgaven 15 opgaven 30 opgaven 90 minuten

3F HAVO/VWO 45 opgaven 15 opgaven 30 opgaven 120 minuten

* De rekentoets bevat opgaven zonder context (4,50 : 0,50 = …) en opgaven met een context 
(iemand wil 4,5 kuub grind afvoeren met een kruiwagen van 75 liter. Hoeveel volle kruiwagens zijn dat?). 
Bij de opgaven zonder context, de kale opgaven, mag geen rekenmachine gebruikt worden.  
Bij de contextopgaven mag wel de 
computerrekenmachine worden gebruikt. 

** In de rekentoets zijn drie opgaven opgenomen die bij één context horen.

Terugbladeren
De rekentoets is opgedeeld in twee secties. Sectie 1 bevat de 
kale opgaven waarbij geen rekenmachine gebruikt mag 
worden. Sectie 2 bevat de opgaven waarbij de leerling de 
computerrekenmachine mag gebruiken. Binnen beide secties 
kan heen en weer worden gebladerd. Als een leerling 
begonnen is aan sectie 2, kan hij niet meer terug naar sectie 1. 

Meer info over de kaders van de rekentoets is te vinden op 
examenblad.nl. 

Rekentoets VO
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 Hoe zijn docenten betrokken bij de
 totstandkoming van de rekentoets?

Meer dan 100 docenten uit het VO en mbo zijn betrokken bij de 
samenstelling van toetswijzers en syllabi, en bij de constructie en het 
vaststellen van de rekentoets- en examenvragen.

Toetswijzercommissies
Er zijn twee rekentoetswijzers ontwikkeld: een voor de toets voor het  
vmbo (referentieniveau 2F) en een voor de toets voor havo en vwo 
(referentieniveau 3F). Deze rekentoetswijzers beschrijven de kaders waaraan 
de rekentoetsen moeten voldoen, bijvoorbeeld wat de verhouding is tussen 
‘kale’ vragen en contextvragen. De rekentoetswijzers zijn opgesteld door 
commissies van (reken)docenten, (reken)coördinatoren en deskundigen  
op het gebied van het reken/wiskundeonderwijs. Conceptversies van de 
rekentoetswijzers worden tijdens veldraadplegingen voorgelegd aan 
docenten en experts op het gebied van reken/wiskundeonderwijs. 

Constructiegroepen
De toetsen en toetsvragen worden ontwikkeld door constructiegroepen  
van Cito. Deze bestaan uit docenten die werkzaam zijn in het voortgezet 
onderwijs. Elke constructiegroep wordt begeleid door een toetsdeskundige 
van Cito.

Vaststellingscommissies
Vaststellingscommissies van het CvTE stellen de toetsen en de toetsvragen 
vast en adviseren over de normering. Ook deze commissies bestaan uit 
docenten die lesgeven in de betreffende schooltypen.  
De docenten benoemt het CvTE op voordracht van de vakverenigingen  
en de onderwijsbonden. De voorzitters van deze commissies zijn afkomstig 
uit het naast hoger gelegen onderwijs. 
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Andere vragen? Neem dan contact op met 
examenloket@duo.nl (voor docenten)  
of rekentoets@laks.nl (voor leerlingen).

 Voor docenten

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
http://www.hetcvte.nl
http://www.cito.nl
http://www.duo.nl/
http://www.examenloket.nl/
http://www.examenloket.nl/
http://www.slo.nl
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/
http://www.examenblad.nl/onderwerp/pilot-dyscalculie-rekentoets-vo/2015
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/12/17/doorstroming-naar-vervolgonderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/12/17/doorstroming-naar-vervolgonderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/01/24/rapport-over-de-drempel-met-taal-en-rekenen.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/01/24/rapport-over-de-drempel-met-taal-en-rekenen.html
http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/betekenis/FAQ/algemeen/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027679/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027679/
http://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-rekentoets-vo-2015/2015/f=/brochure_rekentoets_VO_2015_ExamenTester-versie_feb_2015.pdf
http://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-rekentoets-vo-2015/2015/f=/brochure_rekentoets_VO_2015_ExamenTester-versie_feb_2015.pdf
http://rekentoetsvo.cito.nl
http://oefenen.duo.nl
http://www.examenblad.nl
http://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-rekentoets-vo-2015/2015/f=/brochure_rekentoets_VO_2015_ExamenTester-versie_feb_2015.pdf
http://www.examenblad.nl/vak/rekenen/2015
mailto:examenloket%40duo.nl?subject=
mailto:rekentoets%40laks.nl?subject=

