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Het Steunpunt taal en rekenen vo is
een initiatief van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Bedoeld om leidinggevenden en
docenten in vo-scholen te
ondersteunen bij het intensiveren
van het taal- en rekenonderwijs.

Nieuwe brochure (CvE) over rekentoets vo 2014 is er!
De brochure van het College voor Examens ‘Kaders rekentoets VO 2014, regels en
informatie’ is gisteren samen met de bijbehorende activiteitenplanning gepubliceerd op
examenblad.nl. Belangrijke informatie voor examensecretarissen, rekencoördinatoren
en rekendocenten, maar deze keer zeker ook voor directieleden die verantwoordelijk
zijn voor de afname van de rekentoets vo.
Ging het vorig jaar ging nog om de ‘Voorlichtingsbrochure pilot rekentoets vo 2013’, dit
schooljaar is de rekentoets ingevoerd als verplicht onderdeel van het eindexamen en
dat heeft gevolgen op verschillende terreinen. In het Eindexamenbesluit vo, artikel 46
1e lid, staat: ‘Het College voor Examens stelt regels voor de uitvoering van de
rekentoets.’ Daar heeft het CvE uitvoering aan gegeven, reden waarom deze nieuwe
brochure niet alleen informatie bevat maar van ook kaders en regels beschrijft waar
scholen zich aan dienen te houden.
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Aanmelden voor de rekentoets
Evenals vorig jaar bij de pilot rekentoets 2013 dient de examensecretaris voor de
rekentoets 2014 het aantal kandidaten dat de rekentoets gaat maken uiterlijk voor 1
november op te geven aan DUO via het formulier ‘Opgave aantal examenkandidaten’.
Omdat het bevoegd gezag ook leerlingen uit het voorlaatste examenjaar kan toestaan
de rekentoets af te leggen, dient er bij de opgave aan DUO eveneens rekening te
worden gehouden met dit aantal kandidaten. Voor de tweede afnameperiode in juni
hoeft het aantal kandidaten dat de rekentoets (al dan niet voor de eerste keer) gaat
afleggen niet opnieuw aan DUO te worden gemeld.
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Evaluatie
In hoofdstuk 3, evaluatie van de pilot rekentoets 2013, gaat het CvE uitgebreid in op
de meest genoemde opmerkingen die tijdens de evaluatiebijeenkomst voor
examensecretarissen zijn gemaakt en die op de evaluatieformulieren zijn vermeld die
uitgezet zijn onder verschillende doelgroepen (examensecretarissen, ICT-mensen,
docenten en leerlingen). In hoofdstuk 3.3 informeert het CvE u over wat er met deze
opmerkingen is gedaan.
Eén van de veel geplaatste kanttekeningen betrof de toetslengte. Bij de rekentoets
2014 wordt deze voor zowel 2F als 3F teruggebracht van 60 naar 51 vragen, waarbij
de verhouding tussen contextrijke opgaven en ‘kale’ sommen 36 - 15 wordt. Dat was
bij de pilot nog 48 - 12.
De afnameduur blijft in 2014 ongewijzigd: voor 2F 90 minuten en voor 3F 120
minuten.
Deze nieuwe brochure en de bijbehorende activiteitenplanning treft u via deze link aan
op examenblad.nl. Ook op onze website kunt u deze informatie vinden.
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