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REKENEN BLIJFT BELANGRIJK!
Wilt u deelnemen aan de REKENGIDS 2018?
Rekenen blijft belangrijk
Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat rekenen belangrijk blijft!
De letterlijke tekst uit het regeerakkoord:

We willen het rekenonderwijs versterken en verbeteren. In het kader van de curriculumherziening worden de referentieniveaus tegen het licht gehouden.
In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief
treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle
leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen.
Eind 2017 publiceerde het ministerie van OC&W de brief van minister Slob van 15 december 20171 .
Hij schrijft het volgende:

Mijn tweede stap is om samen met belanghebbenden aan de herpositionering van
rekenen binnen het huidige curriculum te werken, zodat rekenen op de korte termijn
gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en mbo.
Dit doe ik vooruitlopend op de uitkomsten van de integrale curriculumherziening
(curriculum.nu). In curriculum.nu worden de referentieniveaus onder de loep genomen en onderzocht hoe rekenen een duurzaam onderdeel wordt van het curriculum.
Daarom is het belangrijk dat de opgebouwde expertise en energie voor rekenonderwijs binnen de scholen behouden blijft en wordt versterkt.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/documenten

www.compleetonderwijs.nl

Compleet Onderwijs Rekengids

REKENEN BLIJFT BELANGRIJK!

2018

De 5e Rekengids
Was tot voor kort niet duidelijk wat de ontwikkelingen op het gebied van rekenen zouden zijn, dat stadium
is nu voorbij: rekenen blijft belangrijk voor de toekomst. Compleet Onderwijs wil graag samen met u de
door de minister gewenste expertise en energie in de scholen behouden en versterken.
Daarom heeft Compleet Onderwijs besloten om de rekengids in 2018 wederom uit te geven. Wij nodigen
u uit om uw visie en producten onder de aandacht te brengen van de rekendocenten, -coördinatoren en –
specialisten in het vo en mbo.
Verschijning mei 2018
Mede op verzoek van enkele adverteerders hebben wij besloten de uitgave te vervroegen van september
naar begin mei. Een reden hiervoor is onder andere het aanbod van (nieuwe) lesmaterialen die gelijk in
het nieuwe cursusjaar gebruikt kunnen worden, evenals rekenscholing die weer start in september.
Wij bieden ook graag ruimte voor inhoudelijke artikelen om de rekendocenten goed te informeren.
Helpt u ook mee om de expertise en de energie voor rekenonderwijs te behouden en versterken?
Voor meer informatie over rekenen en de vorige 4 rekengidsen:
http://www.compleetrekenen.nl/rekengidsen/
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Betreft

Cijfer rekentoets telt niet meer mee voor het behalen van het diploma

Rekenen is en blijft belangrijk voor leerlingen om goed te functioneren in het
vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Ik streef ernaar
rekenen een duurzame plek te geven in het curriculum en de uitslagbepaling. Dit
ga ik gefaseerd, en in nauwe samenwerking met belanghebbenden, doen. De
kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd rond rekenonderwijs is
daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Op dit moment telt de rekentoets alleen mee in het vwo voor het behalen van het
diploma. Dat zorgt voor een ongelijke situatie ten opzichte van andere
schoolsoorten. Mijn eerste stap is om het cijfer op de rekentoets óók in het vwo
niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma. Vervolgens wil ik,
samen met leraren en andere experts, ervoor zorgen dat rekenen een integraal
onderdeel van het curriculum uitmaakt.
Situatie schooljaar 2017-2018
Voor alle vwo-eindexamenkandidaten gaan de volgende regels gelden [1]:
De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor
het behalen van het diploma;
Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum
laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan.
Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog betrekken bij de bepaling
van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit
schooljaar;
Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst;
Het aantal mogelijkheden om de rekentoets af te leggen blijft gelijk. De
extra afname dag, met versnelde normering, komt te vervallen.
Voor leerlingen in de overige schoolsoorten (havo en vmbo) verandert er niets ten
opzichte van de huidige situatie. Ook voor studenten in het mbo blijft de huidige
situatie gehandhaafd.

[1]

Voor vragen over de geldende regelgeving van de rekentoets in het voortgezet onderwijs
kunt u onder andere terecht bij het steunpunt taal en rekenen info@steunpuntvo.nl en het
examenloket examenloket@duo.nl.
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De procedure om de regelgeving te wijzigen is in gang gezet. De beoogde
inwerkingtreding is 1 april 2018. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
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Vervolg: rekenen blijft belangrijk
Mijn tweede stap is om samen met belanghebbenden aan de herpositionering van
rekenen binnen het huidige curriculum te werken, zodat rekenen op de korte
termijn gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en
mbo.
Dit doe ik vooruitlopend op de uitkomsten van de integrale curriculumherziening
(curriculum.nu). In curriculum.nu worden de referentieniveaus onder de loep
genomen en onderzocht hoe rekenen een duurzaam onderdeel wordt van het
curriculum. Daarom is het belangrijk dat de opgebouwde expertise en energie
voor rekenonderwijs binnen de scholen behouden blijft en wordt versterkt.
Over de uitkomsten van deze vervolgstappen wordt u komend voorjaar
geïnformeerd.

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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