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Mondelinge afname van de rekentoets ER in het vo 
 

Voor de leerling voor wie de wijze van afname van de digitale rekentoets ER niet passend is, 

bijvoorbeeld vanwege rekenangst, is het mogelijk om de rekentoets ER mondeling af te leggen. Het 

kan gebeuren dat een leerling tijdens het maken van de rekentoets blokkeert, bijvoorbeeld 

vanwege rekenangst, en dan is het bij digitale toetsing niet goed zichtbaar waar de leerling met 

rekenen wel toe in staat is. Een mondelinge afname door het College voor Toetsen en Examens 

(hierna: CvTE) maakt het handelen van de leerling zichtbaar en in het geval van een blokkade kan 

hier adequaat op worden gereageerd. De exameneisen van de mondelinge afname zijn gelijk aan 

de digitale afname: alleen de wijze waarop de rekentoets wordt afgenomen is aangepast.  

 

1 Deelnemers aan de mondelinge rekentoets ER 

De mondelinge afname is uitsluitend bedoeld voor leerlingen die deelnemen aan de rekentoets ER 

en blokkeren tijdens de digitale afname van de rekentoets door bijvoorbeeld rekenangst. De school 

bepaalt samen met de leerling of de leerling hiervoor in aanmerking komt. De mondelinge 

examinering is bedoeld voor leerlingen voor wie deelname aan de rekentoets verplicht is en bij wie 

het resultaat van de rekentoets dus zichtbaar zal zijn op de (bijlage bij de) cijferlijst. In schooljaar 

2015-2016 zijn dit alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

 

De mondelinge rekentoets ER dient ter vervanging van de laatste afname van de digitale 

rekentoets ER: het is dus geen extra kans. In het vo betekent dit dat de mondelinge examinering 

een vervanging is van de vierde kans van de leerling. Het gaat dan ook altijd om leerlingen die in 

hun eindexamenjaar zitten.  

 

2 Afname van het mondeling 

2.1 Maatwerk 
Bij een mondelinge afname wordt beter dan bij een digitale afname geconstateerd dat een leerling 

blokkeert, en er kan dan direct adequaat worden gehandeld. De afname van de mondelinge 

rekentoets ER is dan ook maatwerk en kan per leerling verschillen. Het inhoudelijke niveau (het 

referentieniveau) is echter gelijk aan de digitale afname. De leerling zal optimaal de kans worden 

geboden om te laten zien wat hij kan. De mondelinge rekentoets ER wordt afgenomen door twee 

examinatoren van het CvTE. De eigen rekendocent mag de mondelinge toets bijwonen wanneer de 

leerling hiermee instemt.  

2.2 Inhoud van de mondelinge rekentoets ER 
De mondelinge rekentoets ER betreft alleen een aanpassing van de wijze van examinering en dus 

niet van de inhoud van de toets. Net als bij de digitale afname van de rekentoets ER: 

a. Bestaat de mondelinge rekentoets ER alleen uit opgaven met rekenmachine. En: 

b. Zal de inhoud van de mondelinge rekentoets ER gespreid worden over de vier domeinen 

(Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde, Verbanden). En: 

c. Mag de kandidaat gedurende het gehele examen zijn eigen rekenmachine en de 

rekenkaarten van het CvTE (standaard en aanvullend) gebruiken.  

 

Meer informatie over de inhoud van de mondelinge rekentoets ER volgt in het voorjaar van 2016.    

2.3 Praktische informatie 2015-2016 
De afname van de mondelinge rekentoets zal plaatsvinden tussen het moment van bekendmaking 

van de resultaten van het eerste tijdvak van het centraal examen en de eerste zaterdag van de 

officiële zomervakantie. Dit betekent in het schooljaar 2015-2016 dat de afname van het 
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mondeling gepland zal worden tussen 16 juni en 9 juli 2016. De locatie van de afname zal worden 

bepaald door het CvTE. 

 

3 Aanmelding van een leerling 

3.1 Eerste aanmelding 
Zodra het resultaat van de afname van de rekentoets ER in de eerste afnameperiode van het 

eindexamenjaar bekend is, meldt de school de leerling aan bij het CvTE. Deze inschrijving moet in 

schooljaar 2015-2016 voor 14 maart 2016 geschieden. Het aanmeldingsformulier is te vinden op 

de persoonlijke pagina op www.examenblad.nl, deze is te bereiken door de examensecretaris en/of 

een andere Examenblad-contactpersoon van de school.  

3.2 Aanmeldingsformulier 
In het aanmeldingsformulier zijn, naast de persoonlijke gegevens van de leerling, de volgende 

onderdelen opgenomen: 

a. Een korte beschrijving waarom de school van mening is dat de mondelinge toets 

een meer geschikte vorm van afname is voor deze leerling, hieruit moet blijken dat 

het resultaat voor rekenen achterblijft bij de overige schoolresultaten van de 

leerling. En: 

b. De door de leerling eerder behaalde resultaten voor de rekentoets ER. En: 

c. Een verklaring van de school dat de leerling (of indien de leerling jonger is dan 18 

jaar: de ouders/verzorgers) op de hoogte is van het voornemen tot een mondelinge 

afname van de rekentoets ER. En: 

d. Een toestemmingsverklaring voor mogelijk nader contact tussen de school en het 

CvTE over de afname van aanvullend onderzoek naar de leerling en het verkrijgen 

van achtergrondinformatie over de leerling, ten behoeve van onderzoek naar 

ernstige rekenproblemen en de rekentoets ER.  

3.3 Bevestiging van de aanmelding 
Na de aanmelding van een leerling zal het CvTE contact opnemen met de contactpersoon van de 

school over mogelijke aanpassingen aan de digitale afname van de rekentoets ER in de tweede 

afnameperiode, indien de leerling nog kansen over heeft, en de eventuele afname van aanvullend 

onderzoek. Deelname aan de rekentoets ER, mogelijk met door het CvTE voorgestelde 

aanpassingen in de afnamecondities in de tweede afnameperiode, is zeer gewenst.  

 

Zodra het resultaat van de afname van de rekentoets ER in de tweede afnameperiode bekend is, 

zal de contactpersoon van de school gevraagd worden de aanmelding te bevestigen of te 

annuleren. Dit wordt nog een keer herhaald zodra de resultaten van de overige centrale 

examinering bekend zijn (is een leerling geslaagd of gezakt). De contactpersoon zal op dat moment 

een definitieve bevestiging van de inschrijving moeten geven met daarbij de eindcijfers van de 

leerling voor de overige vakken.  
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