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Door aanhoudende mediaberichten is onterecht de indruk ontstaan dat de rekentoets
als zodanig wordt uitgesteld. Dat is in het voortgezet onderwijs echter niet het geval:
vanaf 2013-2014 is de rekentoets een verplicht examenonderdeel. Het behaalde cijfer
komt op de cijferlijst.
Onlangs hebben de minister en staatssecretaris wel besloten dat het moment waarop
de rekentoets vo meeweegt in de uitslagregel uitgesteld wordt. Tot en met het
schooljaar 2014-2015 kan een leerling niet zakken vanwege een slecht resultaat voor
de rekentoets. De pilot van 2013 is nog steeds van belang; het is een van de kansen
om een goed cijfer voor de rekentoets te halen. Bij een cijfer van een vijf of hoger voor
de pilottoets rekenen heeft de leerling recht op een vrijstelling in het invoeringsjaar
2014. Hij hoeft de rekentoets dan niet nogmaals te doen. Hij kan er ook voor kiezen
volgend schooljaar de toets opnieuw af te leggen om een hoger cijfer te halen waarbij
het hoogste cijfer telt. Zo heeft hij twee extra kansen om zijn cijfer te verbeteren.
Bij het Steunpunt zijn veel vragen over bovenstaande binnengekomen. Hieronder de
belangrijkste vragen en antwoorden over de door de bewindslieden aangekondigde
maatregelen rondom de rekentoets voortgezet onderwijs.
Vragen en antwoorden
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Is de rekentoets vo uitgesteld?
Nee, de rekentoets is niet uitgesteld. Alle leerlingen in het voorgezet onderwijs die
vanaf 2013-2014 examen doen, zijn verplicht om de rekentoets te maken. Wel is het
moment dat de rekentoets meeweegt in de uitslagregel uitgesteld.
Waarom weegt het cijfer dan niet mee in de uitslagregel?
Het onderwijsveld, leerlingen en leraren krijgen zo meer voorbereidingstijd om te
voldoen aan het gewenste rekenniveau. Uit de resultaten van pilottoetsen blijkt dat die
extra voorbereidingstijd hard nodig is, zeker voor leerlingen vmbo bb en kb en havo.
Zijn met het uitstel alle inspanningen voor niets geweest?
Zoals aangegeven is de rekentoets is wel degelijk verplicht in het examenjaar 20132014. Alleen weegt het resultaat ervan in 2013-2014 en 2014-2015 nog niet mee in de
uitslagregel. De lessen, die misschien wel het belangrijkste onderdeel van de
voorbereiding zijn, dragen bij aan een betere rekenvaardigheid van de leerlingen. Om
de stijging van de rekenvaardigheid van leerlingen was het tenslotte allemaal te doen.
De rekentoets digitaal afnemen is niet werkbaar. Geen enkele school
heeft toch zoveel computers?
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Een school hoeft de rekentoets niet gelijktijdig bij alle examenkandidaten af te nemen
omdat er van de rekentoets tien varianten zijn voor de periode van tien werkdagen in
maart en vijf varianten voor de periode van vijf werkdagen in juni. Als een school
minder computers heeft dan examenkandidaten, kan de school meer zittingen
inplannen en voor iedere zitting een andere variant van de rekentoets gebruiken.
Uiteraard weet een kandidaat van te voren niet welke variant hij krijgt.
Digitaal examineren is veel te omslachtig. Waarom niet gewoon
papier?
De meeste vmbo-scholen hebben al jaren ervaring met digitale centrale examens. Die
ervaring leert dat de organisatie daarvan meer werk is dan voor papieren examens. Dit
geldt met name de eerste keer wanneer alles nog nieuw is. In de jaren erna blijkt dat
de tijdsbesparing vanwege de automatische correctie en het gemak van het zelf in te
delen rooster opwegen tegen het extra werk. Het College voor Examens werkt op dit
moment aan de introductie van een nieuwe computerexamensysteem, dat naar
verwachting de beheerlast van computerexamens naar beneden brengt.
Is het risico met de digitale rekentoets niet groot dat er vragen
uitlekken? Leerlingen kunnen bijvoorbeeld foto’s maken van opgaven
en die online zetten.
Tijdens de afname van examens (centrale examens én schoolexamens) zijn
smartphones uiteraard niet toegestaan. De afname en daarmee de geheimhouding
vormen een verantwoordelijkheid van de school. Dat geldt voor de rekentoets
uiteraard evenzeer. Fraude tijdens het eindexamen wordt zwaar gestraft. Dat geldt
eveneens voor de rekentoets, die immers deel uitmaakt van het eindexamen.
Bovendien zijn er tien varianten van de rekentoets 2F en tien varianten van de
rekentoets 3F.
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