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Servicedocument nieuwe rekeneisen 2022-2023 
 
Van:   Een handreiking van het Kennispunt MBO Taal en Rekenen.  
i.o.m.:   Ministerie OCW 
Datum:   25-02-2022  
Contact: info@taalenrekenenmbo.nl  
 
 

Op 9 februari 2022 is in de staatscourant gepubliceerd dat de nieuwe rekeneisen ingaan met ingang van 1-8-2022. Deze 
handleiding geeft antwoord op de meest voorkomende vragen 
 

Voor wie gelden de nieuwe rekeneisen en de slaagzakregeling? 
De rekeneisen en daarmee ook de slaagzakregeling gelden voor alle studenten die starten in het 1e leerjaar van een 
opleiding vanaf 01-08-2022 (oftewel cohort 2022). 
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Niveau 

 
Entree 

 
 
 
 
Leerjaar 
1 

 
 
 
 
Cohort 
2022 

 
 
 
Nieuwe 
reken- 
eisen 

In beeld brengen van 
de ontwikkeling 
afgezet tegen Mbo-
rekenniveau 2 

  
Voldaan/ 
niet voldaan 

In beeld brengen 
rekenontwikkeling telt 
mee in de slaag-
zakbeslissing 

2 Mbo-Rekenniveau 2 Min. 5,0 mits 
Nederlands een 6 
of hoger is 

Cijfer voor Rekenen 
telt mee in de  

slaag-zakbeslissing 

3 Mbo-Rekenniveau 3 

 
4 

 
Mbo-Rekenniveau 4 

Min. Een 5,0 mits 
Nederlands èn 
Engels een 6 of 
hoger zijn 

Niveau 2 Leerjaar 
2 

Cohort 
2021 

2F 
  

  
  
Rekenen telt niet mee in de slaag- 
zakbeslissing 

3 
4 3F 

Niveau 3 Leerjaar 
3 

Cohort 
2020 

2F 
4 3F 

Niveau 4 Leerjaar 
4 

Cohort 
2019 

3F 

 
Cohort is leidend Studenten die starten op 1-8-2022 in het 1e leerjaar doen examen volgens de nieuwe 

rekeneisen. Voor hen telt rekenen mee in de slaag-zakbeslissing 
Een havo-student die 
instroomt op 1-8-‘22 in het 
2e , 3e of 4e leerjaar 

Deze student stroomt in, in een lopend cohort en doet examen op referentieniveau 2F of 3F. 
Rekenen telt dus niet mee in de slaag-zakbeslissing. 

Een student die is gestart op 
1-8-‘21 en vertraagt 
(doubleert) 

Deze student blijft in hetzelfde cohort en doet rekenexamen op referentieniveau 2F of 3F 
(ook al volgt hij/zij lessen van het 1e leerjaar). Rekenen telt dus niet mee in de slaag-
zakbeslissing. 

Een student die is gestart op 
1-8-‘21 en overstapt naar 
een andere opleiding waar 
hij op 1-8-‘22 weer start in 
het 1e leerjaar 

Deze student doet examen volgens de nieuwe rekeneisen en rekenen telt mee in de slaag- 
zakbeslissing.  

Een student die start in een 
verkort (bijv. éénjarig niv.4-) 
traject op 1-8-‘22 

Deze student doet examen volgens de nieuwe rekeneisen en rekenen telt mee in de slaag- 
zakbeslissing. 

 
VRIJSTELLINGEN  

Artikel 3b van het Examen en Kwalificatie Besluit (EKB) is leidend. 
Alle informatie over vrijstellingen vind je in ons Servicedocument vrijstelling generieke examens Nederlandse 
taal, rekenen en Engels schooljaar 2022-2023 die we binnenkort zullen publiceren 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-62.html#d17e384
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027963/2022-01-01

