Rekenvragen
1. Speelt Facet geen rol meer?
Facet zal nog steeds worden gebruikt voor de afname van het rekenexamen van het CvTE.
Vanaf 2019 kiezen scholen zelf of ze dat examen willen gebruiken (en daarmee dus Facet
gebruiken) of dat ze zelf een examen maken dat zowel op de computer als op papier of een
combinatie hiervan wordt gemaakt.
2. Hoeveel gelegenheden moeten en/of mogen we de leerlingen bieden om een voldoende te
halen voor rekenen?
Rekenen wordt met dit voorstel een schoolexamen. De school moet hierover onder andere in
het PTA aangeven :
a. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen
plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen,
b. de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede
c. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat
tot stand komt.
3. Wat geldt er nu voor schooljaar 2019-2020?
Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat rekenen meetellen als een schoolexamen voor alle
leerlingen, behalve voor leerlingen die dan in het laatste leerjaar zitten. Voor deze groep
leerlingen (die in 2019-2020 in het laatste leerjaar zitten) telt de huidige situatie: de
leerlingen moeten de rekentoets maken, maar het resultaat telt niet mee voor hun diploma.
4. Moeten we een PTA opstellen voor rekenen? Zo ja, waaraan moet dat voldoen?
Ja, er moet een PTA opgesteld worden voor rekenen. In dit PTA moet worden aangegeven:
a. hoe de referentieniveaus in het schoolexamen worden getoetst,
b. de inhoud van (de onderdelen van) het schoolexamen,
c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen
plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen,
d. de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede
e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat
tot stand komt.
5. Als wij een PTA moeten opstellen en wij willen starten met toetsen afnemen in het
voorlaatste leerjaar, hadden wij dat dus al moeten doen en al voor 1 oktober aan moeten
leveren bij de inspectie. Kunnen wij dat dan alsnog doen? Of moeten wij daarvoor eerst
toestemming aan de inspectie vragen?
De nieuwe regelgeving gaat pas in op 1-8-2019 en geldt niet voor leerlingen die dat jaar in
het laatste leerjaar zitten. Het PTA hoeft voor deze groep dus niet aangepast te worden. Voor
leerlingen die in het voorlaatste of voor-voorlaatste schooljaar zitten moeten scholen het
(vernieuwde) PTA op 1 oktober 2019 doorgeven aan de inspectie. Hiervoor is dus voldoende
tijd.
6. Moeten we leerlingen/deelnemers nog steeds in de gelegenheid stellen om het voorlaatste
leerjaar in ieder geval één toets af te leggen?
Dit is aan de school. De school moet wel voor 1 oktober via het PTA aan de inspectie en de
leerlingen en ouders zichtbaar maken wanneer leerlingen in de gelegenheid gesteld worden
om de toets/toetsen af te leggen.
7. Als we het ongeveer zo laten als het nu is (behalve dat het dan schoolexamens zijn), vervalt
bij doubleren dan nog steeds het resultaat uit het voorexamenjaar, ook als dat een 10 is?
Dit is aan de school, zij kunnen met de leerling afspraken maken wat er gebeurt met de
schoolexamencijfers bij zakken of doubleren. In het PTA/Examenreglement moet de school
het beleid hierop toelichten.
8. Kun je het cijfer voor rekenen meenemen naar het vavo/het staatsexamen?
De leerling kan bij het vavo of het Staatsexamen vrijgesteld worden van rekenen wanneer zij
hiervoor een eindcijfer 6 of hoger hebben behaald. De kandidaat kan eveneens worden

9.
10.
11.

12.

13.

vrijgesteld als er een 5 of een 4 is behaald, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden
van artikel 49 of artikel 50 van het Eindexamenbesluit vo om te slagen voor het eindexamen.
Is een cijfer voor rekenen ook verplicht aan een vavo?
Ja (zie antwoord hierboven).
Kan een vavo straks een rekencijfer overnemen, als er een 4 is behaald?
Ja.
Hoe kunnen we rekenexamens integreren in andere vakken? Mogen die toetsen dan ook
meetellen voor die vakken?
Er moet een apart cijfer voor rekenen worden geregistreerd op de cijferlijst. De vorm van de
examinering is aan de school.
Waarom is er alleen in 2020 nog de mogelijkheid om de rekentoets af te nemen? Kan dat
niet een paar jaar langer? We zijn er nu aan gewend.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er in het voortgezet onderwijs een alternatief
komt voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in
werking. Om scholen tegemoet te komen is er wel een overgangsperiode van twee jaar
waarin het CvTE examen nog beschikbaar is.
Hoe ziet de transitieperiode eruit?
In het schooljaar 2018-2019 verandert er nog niets. De centrale rekentoets wordt nog
gebruikt. Rekenen telt dit jaar nog niet mee voor het diploma. Vanaf het schooljaar 20192020 krijgen alle leerlingen een schoolexamen rekenen. Voor leerlingen die in dit jaar hun
diploma halen telt rekenen nog niet mee. Voor alle andere leerlingen wel. Vanaf het
schooljaar 2020-2021 telt rekenen voor iedereen mee voor het behalen van het diploma.

