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Zwolle, 29 maart 2018 

 

Betreft: Regels rekenmachine tijdens examen. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s)/leerling, 

  

In het examenboekje staat een stukje over de rekenmachine. 

Graag wil ik dit stukje nog even aanvullen omdat er de nodige vragen over zijn geweest. 

 

Jullie zijn natuurlijk allang op de hoogte gebracht door jullie docent wiskunde en hebben al de nodige 

ervaringen tijdens de tentamens opgedaan, maar toch is het belangrijk om onderstaand stukje even 

door te nemen. Al is het maar omdat ik hoorde dat er tijdens tentamens nog wel eens een 

rekenmachine geleend werd bij de buurman. Tijdens een examen is dit uiteraard verboden! 

  

De regels voor Havo en VWO- algemeen 

 Een grafische rekenmachine is alleen toegestaan als de rekenmachine te blokkeren is d.m.v. 

een examenstand.  Dit moet op ieder moment van het examen te controleren zijn. 

 Tevens geldt dat een rekenmachine niet mag worden aangesloten op het lichtnet, een accu, 

een powerbank of een ander apparaat. 

 De grafische rekenmachine mag niet worden uitgeleend tijdens het examen 

 De kandidaat mag niet tegelijkertijd de beschikking hebben over twee (grafische) 

rekenmachines 

 Oudere rekenmachines dan hieronder genoemd, zijn niet toegestaan. 

 Als een grafische rekenmachine is toegestaan, dan is het gebruik van een gewone 

rekenmachine niet toegestaan. 

 

  

Op de volgende pagina staan de regels per afdeling. 
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Specifiek Havo:   

Grafische rekenmachines zijn alleen toegestaan bij de vakken wiskunde A, B en C.  

(Bij alle andere examenvakken is alleen de “niet grafische rekenmachine” toegestaan). 

De volgende merken zijn toegestaan: 

Casio:    fx-9860GII(SD) met examenstand”OS2.07 of hoger 

HP:         Hewlett Packard Prime 

TI:           TI-84 PLUS T vanaf versie OS 5.1 (de basisversie met ledlampje) 

                TI-84 PLUS CE-T vanaf versie OS 5.1.5 

                TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS*) 

 

Specifiek VWO:   

Grafische rekenmachines zijn alleen toegestaan bij de vakken wiskunde A, B en C.  

(Bij alle andere examenvakken is alleen de “niet grafische rekenmachine” toegestaan). 

 

De volgende merken zijn toegestaan: 

Casio:    fx-9750GII met reset 

               fx-9860GII (SD) met reset/examenstand: OS 2.07 en hoger 

               fx-CG20 met reset/examenstand: OS 2.01 en hoger 

HP:         Hewlett Packard Prime 

TI:           TI-84 PLUS (C) (SE) 

               TI-84 PLUS T vanaf versie OS 5.1 (de basisversie met ledlampje) 

                TI-84 PLUS CE-T vanaf versie OS 5.1.5 

                TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS*) 
*De CAS-functionaliteiten dient te worden geblokkeerd in de examenstand 

 Niet grafische rekenmachine:   

Bij alle andere vakken mag je geen gebruik maken van de grafische rekenmachine. Wel mag je bij alle 

andere examens gebruik maken van een “niet grafische rekenmachine”. 

Deze rekenmachine mag beschikken over meerregeligheid. Maar, mag geen grafieken kunnen 

weergeven in het afleesvenster. Mag niet aangesloten kunnen worden op het lichtnet. Er mogen 

geen teksten mee ingevoerd kunnen worden (alfanumeriek). Ook mag de rekenmachine geen 

schrijfrol hebben, geluidsoverlast veroorzaken of zend- en/of ontvangstmogelijkheden hebben. 

De volgende rekenmachines, die je wellicht nog gebruikt hebt in de onderbouw, zijn toegestaan: 

TI-30xb, TI-30XS, TI-30XIIB, Casio fx-82ms of een Casio fx-82. 

Zolang de niet grafische rekenmachine maar voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 

Mochten er nog vragen zijn dan kun je me een berichtje sturen via Magister. 

Meer informatie is natuurlijk te vinden op: Examenblad.nl 

Hartelijke groet en succes met de laatste loodjes, 

Dhr. T.  Raben 

Examensecretaris 

 

 

https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1b-bij-cvte-16-01424/2018/f=/Bijlage_1B_bij_CvTE-1601424_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO_2018.pdf

