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1. Examenprogramma - Rekenen 

 
Alle mbo-studenten moeten het examen Rekenen doen. Dit examen wordt ingericht conform de 
geldende wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is nog in ontwikkeling. Daarom is in de OER 
2019 / 2020 die je eerder hebt ontvangen, aangegeven dat je op een later moment, via een addendum 
op de OER, informatie zou krijgen over hoe het rekenexamen eruit zal zien.  
 
Inmiddels is duidelijk hoe het rekenexamen eruit zal zien voor alle studenten die in het schooljaar 
2020 / 2021 diplomeren. Via dit addendum op de OER 2019 / 2020 krijg je hier informatie over. Voor 
studenten met een OER uit een eerder schooljaar gold deze regeling al.  
 
 

1.1 Examen Rekenen - Generiek 
 
Alle mbo-studenten die in het schooljaar 2020 / 2021 hun diploma halen, moeten het examen rekenen 
doen. Voor niveau 2 is dat op niveau 2F dan wel 2ER, voor niveau 3 is dat op niveau 2F dan wel 2ER, 
voor niveau 4 op niveau 3F of 3ER. Tijdens je opleiding wordt uitgelegd wat deze niveaus inhouden.  
 
Cijferbeoordeling 
De beoordeling bij rekenen wordt uitgedrukt in een cijfer. 
 
De examens zien er als volgt uit: 
 
Voor alle mbo-opleidingen op niveau 2 en niveau 3 die in het schooljaar 2020 / 2021 diplomeren: 
 

Rekenen - generiek Korte omschrijving 

Examen 

 

Rekenen 2F of 2ER  

   Examenvorm Centraal examen - digitaal    

   Plaats van afname School 

   Periode van afname In de loop van de opleiding 

Eindwaardering Rekenen -generiek Het eindcijfer is een heel cijfer 

 
 
Voor alle mbo-opleidingen op niveau 4 die in het schooljaar 2020 / 2021 diplomeren: 
 

Rekenen - generiek Korte omschrijving 

Examen 

 

Rekenen 3F of 3ER  

   Examenvorm Centraal examen - digitaal    

   Plaats van afname School 

   Periode van afname In de loop van de opleiding  

Eindwaardering Rekenen -generiek Het eindcijfer is een heel cijfer 

 
Let op: Bij studievertraging en plaatsing in een opleiding met een latere startdatum kan een ander 
examen van toepassing zijn. 
 
 


