Servicedocument bij het wijzigingsbesluit van 11 november 2015,
gepubliceerd in het Staatsblad op 24 november.
Dit is een servicedocument voor het voortgezet onderwijs bij het Besluit van 11 november 2015 tot
wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en
kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, dat op 24 november 2015 in het Staatsblad is
gepubliceerd (Stb. 2015 -424).
Dit wijzigingsbesluit bevat bepalingen voor het vo (incl. vavo), het Staatsexamen en het mbo in
verband met de invoering van een aangepast rekenexamen bij ernstige rekenproblemen en enkele
tijdelijke aanpassingen in de uitslagregeling.
Hieronder zetten we de belangrijkste bepalingen voor het vo op een rij. Voor het mbo is er een
vergelijkbaar document (zie daarvoor www.steunpuntmbo.nl).
Artikel I uit het wijzigingsbesluit bevat de wijzigingen die van toepassing zijn op het
Eindexamenbesluit vo. Daarin zijn de volgende wijzigingen vastgelegd:

Onder A wordt in artikel 1, eerste lid, de wettelijke basis voor de rekentoets ER geregeld.
Onder B wordt in artikel 9 lid 3 geregeld dat er voor de rekentoets een vrijstelling gegeven kan
worden in het vo als de leerling uit het mbo afkomstig is en als aan de volgende voorwaarden
voldaan is:
a. Het rekenexamen (mbo) gemaakt is op tenminste het zelfde
referentieniveau dat is toegewezen aan de gekozen vo-opleiding;
b. Er ten minste een cijfer 6 is behaald;
c. Er na het studiejaar waarin het rekenexamen (mbo) is afgelegd nog geen
twee schooljaren verstreken zijn.

Onder C, D en E wordt in de artikelen 22.10, 24.6 en 25.6 geregeld dat leerlingen die in het
vmbo opstromen en de rekentoets al hebben afgelegd op het niveau dat is toegewezen aan de
betreffende vmbo-leerweg, dan wel op een hoger niveau, vrijgesteld zijn van de rekentoets.
Onder F wordt in artikel 46 lid 1 geregeld dat de rekentoets in het laatste en voorlaatste
leerjaar wordt afgenomen.
Onder G wordt duidelijk dat er een nieuw artikel 46a wordt toegevoegd onder artikel 46
waarin de rekentoets ER wordt gespecificeerd:
- In het eerste lid wordt aangegeven dat de opgaven aangepast zijn voor kandidaten met
ernstige rekenproblemen;
- In het tweede lid is bepaald dat de school de leerling moet informeren over de mogelijkheid
om in plaats van de reguliere rekentoets een rekentoets ER te maken en ook over mogelijke
doorstroomgevolgen van de aantekening “ER” op de cijferlijst;
- In het derde lid wordt duidelijk dat een leerling om de rekentoets ER kan verzoeken indien er
sprake is van ernstige rekenproblemen;
- In het vierde lid wordt benoemd dat er in ieder geval sprake is van ernstige
rekenproblemen bij een leerling die:
a. zich heeft ingespannen de vereiste rekenvaardigheden te leren;
b. daarbij gebruik heeft gemaakt van de door de school geboden extra ondersteuning;
c. desondanks aanhoudend onvoldoende resultaten laat zien.
Onder H wordt in artikel 47 het 4e lid geregeld dat het hoogst behaalde rekentoetscijfer geldt
als eindcijfer.
In het vijfde lid wordt geregeld welk eindcijfer er geldt indien de rekentoets op verschillende
niveaus is afgelegd. Dit gebeurt in overleg met de leerling.
Onder J wordt in artikel 51a het aantal rekentoets kansen geregeld.
In het 1e lid is aangegeven dat er in totaal vier kansen zijn waarvan de eerste in het voorlaatste
leerjaar aangeboden moet worden.
Steunpunt taal en rekenen vo – 21 november 2015

1

In het 2e lid wordt bepaald dat er drie kansen zijn indien er in één leerjaar examen gedaan
wordt, dit is bijvoorbeeld het geval als een leerling het jaar daarvoor is gezakt voor het
eindexamen.
In de artikelleden 4 en 5 wordt geregeld dat er van niveau geswitcht mag worden van 2F naar
3F maar ook van F naar ER en van ER naar F. Dit laatste geldt zowel voor referentieniveau 2
(2F/2ER) als voor referentieniveau 3 (3F/3ER).
Onder K wordt in artikel 52 lid 6 geregeld dat op de cijferlijst de toevoeging ER geplaatst moet
worden indien daar het eindcijfer voor vastgesteld is.
Onder N wordt in het eerste lid onder e. aangegeven dat bij de gegevensverstrekking via BRON
aan DUO naast het rekentoetscijfer ook het bijbehorende niveau doorgegeven moet worden,
ook als dat eindcijfer is behaald met de rekentoets ER.
Onder O worden in de artikelen 61 t/m 65 de tijdelijke aanpassingen vanaf schooljaar 20152016 in de uitslagregel benoemd:
o In artikel 61a het eerste lid wordt vermeld dat de kernvakkenregel voor het vmbo nog
niet geldt. Voor Nederlands moet minimaal een cijfer 5 gehaald zijn en de rekentoets
moet afgelegd zijn om te kunnen slagen. Dit betekent dat het diploma met elk cijfer
voor de rekentoets kan worden behaald, het cijfer komt op de cijferlijst.
In het tweede lid van dit artikel wordt voor leerlingen uit het leerwerktraject
aangegeven dat de eis om te kunnen slagen is dat het cijfer voor het beroepsgerichte
programma minimaal een 6 en voor Nederlands ook minimaal een 6 moet zijn. Ook
voor LWT-leerlingen geldt dat het diploma met elk cijfer voor de rekentoets kan
worden behaald, voor deze leerlingen komt het rekentoetscijfer net als bij vmbo-bb
(hierna in art. 62 genoemd) op de bijlage bij de cijferlijst.
o In artikel 62 is opgenomen dat voor het vmbo-bb het rekentoetscijfer dit schooljaar
nog op een aparte bijlage bij de cijferlijst genoteerd moet worden, net zoals dat de
afgelopen twee schooljaren het geval was.
o In artikel 63 wordt bepaald dat het rekentoetscijfer voor het havo nog niet meetelt in
de kernvakkenregel van de slaag/zak-regeling. Voor Nederlands, Engels en indien van
toepassing wiskunde mag één 5 gehaald worden, de overige kernvak(ken) moeten
minimaal een 6 zijn en de rekentoets moet zijn afgelegd om te kunnen slagen.
Voor havisten betekent dit eveneens dat het diploma met elk cijfer voor de rekentoets
kan worden behaald en dat het op de cijferlijst wordt vermeld.
o In artikel 64 is in afwijking van artikel 52a, tweede en derde lid, bepaald dat de
rekentoets voor het havo en vmbo gedurende de tijdelijke aanpassing van de
uitslagregel geen onderdeel uitmaakt van de cum laude regeling.
N.b.: voor het vwo maakt het rekentoetscijfer conform artikel 52a, het tweede en
derde lid, wel onderdeel uit van de cum laude regeling.
o In artikel 65 wordt voor het vwo aangegeven dat de rekentoets dit schooljaar nog geen
onderdeel uitmaakt van de kernvakkenregel van de slaag/zak-regeling en dat de eis
geldt dat voor de rekentoets minimaal een vijf behaald moet zijn om te kunnen slagen.
o In artikel 65a wordt voor het vwo de mogelijkheid van het in werking stellen van een
vangnet geregeld waarbij geldt dat, indien er in 2015-2016 5% extra gezakten zouden
zijn vanwege het resultaat van de rekentoets de leerlingen dit schooljaar kunnen
slagen met een 4. Volgend schooljaar moet dat dan ten minste een 5 zijn en het jaar
daarop gaat het rekentoetscijfer dan meetellen in de kernvakkenregel van de
slaag/zak-regeling.
o In artikel 65b wordt het Einde van het overgangsrecht geregeld:
‘De artikelen in dit hoofdstuk vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.’
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