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Hoe kan ik me voorbereiden op het rekenexamen?

In je opleiding krijg je rekenlessen die je voorbereiden op
het rekenexamen. Als je moeite hebt met rekenen, kun je
hulp vragen aan je docent. Je kunt zelf ook extra oefenen,
bijvoorbeeld online via de websites oefenen.duo.nl
en www.cito.nl
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Hoeveel kansen krijg ik om het
rekenexamen
te maken?

Je hebt in het mbo recht
op minimaal twee kansen
om het
rekenexamen te maken.
Je school mag meer kansen
aanbieden.
Hoeveel kansen je krijgt,
kun je navragen bij je sch
ool.
Jouw school plant de exa
mens zelf in. Je doet het
examen in de
tweede helft van je opleid
ing. Is je opleiding twee
jaar of korter?
Dan moet het binnen de
laatste 12 maanden van
je opleiding.
De examenperiodes sta
an op www.examenblad
mbo.nl.
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Wat als ik dyscalculie of dyslexie heb

?

Als je moeite hebt met rekenen
, kun je je docent om hulp
vragen. Je kunt bijvoorbeeld
bespreken of je extra lessen
kunt volgen en of je in aanmer
king kan komen voor het
rekenexamen ER. Dat is een
speciaal rekenexamen voor
studenten met ernstige reke
nproblemen zoals dyscalculie
.

Met een dyslexieverklaring heb
je recht op extra tijd tijdens het
rekenexamen. Je kunt dan ook
gebruikmaken van een gesproke
n
versie van het rekenexamen.
Overleg dit met je docent.
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Wat is het doel van het rekenexamen?

Het rekenexamen meet jouw rekenvaardigheid.
De bijbehorende lessen bereiden jou voor op het examen.
Er zijn niveaus opgesteld die aangeven hoe goed studenten
op bepaalde momenten moeten kunnen rekenen. Met het
rekenexamen wordt getoetst of je op het niveau zit dat past
bij jouw mbo-niveau.
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Telt het rekenexamen mee voo
r mijn dipoma?

Rekenen is een verplicht
onderdeel van elke opleid
ing in het
mbo en dus om je mbo-d
iploma te halen. Alle stu
denten
maken het rekenexamen.
Het resultaat van het rek
enexamen
telt nog niet mee voor het
behalen van je diploma,
maar wordt
wel vermeld op de resulta
tenlijst. Pas als genoeg sch
olieren
in het voortgezet onderw
ijs de rekentoets goed heb
ben
gemaakt, gaat enkele jare
n later het rekenexamen
ook in het
mbo meetellen voor het
behalen van het diplom
a.
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Wanneer en hoe wordt mijn cijfer
bekendgemaakt?

Jouw opleiding maakt het cijfer van je rekenexamen binnen
5 weken bekend. Jij en je docent kunnen na afloop van elke
examenperiode inzage krijgen in de door jou gemaakte
rekenopgaven en de antwoorden. Vraag je docent als je
hiervan gebruik wilt maken.
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Je docent deelt dit
bij he
nboek gebruiken
mag je een woorde
rekenexamen.

Kijk voor meer vragen en antwoorden op
www.rijksoverheid.nl/rekenexamen
of neem contact op met JOB via info@jobmbo.nl.
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