
 

 

 

Rectificatie uitslagregels voor 2016 (betreft de rekentoets) 

 

In tegenstelling tot dat wat daar vermeld staat, geldt op dit moment:  

Uitslag eindexamen vwo en havo 

1.De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

o a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

  ten minste 5,5 is; 

o b. hij voor: 

 1°.één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en 

literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of 

wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de 

rekentoets en het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit 

subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of voor 

 2°.de rekentoets als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de vakken 

Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover 

van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 6 of 

meer heeft behaald; 

Daarbij geldt artikel 46 uit het Examenbesluit:  

 4.De rekentoets wordt afgenomen in het laatste leerjaar. 

 5.In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag een leerling uit het voorlaatste 

leerjaar toelaten tot de rekentoets. 

En: 

 

Artikel 51a. Herkansing rekentoets 

 1.De kandidaat heeft recht op één herkansing in de rekentoets binnen de periode waarin de 

rekentoets wordt afgenomen, bedoeld in artikel 46, vierde en vijfde lid. 

 

Toelichting:  

De aangekondigde aanpassingen in regelgeving over de wijze waarop de rekentoets VO in 2016 

meeweegt in de uitslagregels is helaas nog niet gepubliceerd. 

*  Zodra de regelgeving is gepubliceerd, informeert OCW de directeuren en de  

  examensecretarissen   daarover via een mailing vanuit Examenblad.nl.  

*  Totdat deze regelgeving is gepubliceerd geldt de huidige wetgeving uit het Examenbesluit, als 

  boven vermeld.   

Dit is dus in afwijking van wat in ons PTA staat en deze rectificatie vervangt dat voorlopig.  

 

De verwachting is dat over enige tijd de nieuwe wetgeving gepubliceerd wordt en dat daarmee deze 

rectificatie overbodig wordt.  

 

Als laatste: omdat wij ons aan de wet en regelgeving voor het examen willen houden, hebben wij 

moeten besluiten dit op deze wijze aan u bekend te maken. Ook wij vinden het vervelend dat de 

toezegging t.a.v. de rekentoets die voor de vakantie door de staatssecretaris zijn gedaan, nog niet in 

regelgeving is verwoord. 


