
exameninfo 2017 havo en vwo rekentoets (3F)  

De rekentoets is in 2016-2017 voor alle leerlingen een verplicht 
onderdeel van het eindexamen. De rekentoets maakt in schooljaar 2016-

2017 voor VWO wel deel uit van de slaag- en zakregeling, echter voor de 

Havo nog niet. Leerlingen die in 2016-2017 hun opleiding afronden, 
kunnen niet zakken vanwege een laag cijfer voor de rekentoets. Het 

cijfer van de rekentoets wordt als aparte bijlage bij het diploma gevoegd. 

Voor de VWO- leerlingen telt het punt wel mee.  

De rekentoets wordt afgenomen in maart 2017, met een herkansing in 

mei/juni 2017  

havo  

datum nog onbekend 

tijdstip nog onbekend 

locatie schoolgebouw havo/vwo De Berkenschutse  

vwo  

datum nog onbekend 

tijdstip nog onbekend 

locatie schoolgebouw havo/vwo De Berkenschutse 

meenemen 

● examennummer  

● identiteitsbewijs  

● pennen, potlood (rood en blauw), gum  

● geodriehoek en passer  

● rekenmachine (géén grafische rekenmachine!)  

● eventueel een woordenboek Nederlands  



De rekentoets  

De rekentoets bestaat uit 45 opgaven waarvan 15 zonder rekenmachine 

en 30 mét rekenmachine.  

Er hoeven alleen maar antwoorden op de computer te worden ingevuld, 

berekeningen worden niet mee beoordeeld (maar helpen je wel om 

opgaven duidelijker te krijgen)  

Je mag bij alle opgaven kladpapier gebruiken; dat moet mee ingeleverd 

worden.  

De opgaven komen uit vier domeinen: Getallen, Verhoudingen, 
Verbanden en Meten/Meetkunde.  

Rekenmachine  

Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te 
maken van de rekenmachine van een andere kandidaat of van een 

grafische rekenmachine. De grondbewerkingen optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen zijn voldoende. Meer mogelijkheden mag, 
maar: de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende 

eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen 

tijdens het examen, schrijfrol, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters 
op scherm), grafieken weergeven, zend- of ontvanginstallatie.  

Meer informatie  

Meer gedetailleerde info over de rekentoets en die domeinen vind je in 
de Rekentoetswijzer . LET OP: die is geschreven voor regulier onderwijs, 

dus daar gaan ze uit van de digitale afname. Deze wordt ook op De 

Berkenschutse gemaakt.  

Oefenopgaven vind je op de site van Cito:  

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbe
eldtoetsen.aspx  

 


