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Geachte heer Slob,
Op 8 november 2017 is het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het
Staatsexamenbesluit VO, in verband met het niet meer meetellen van de rekentoets voor de
uitslagbepaling en een technische wijziging in de regelgeving voor Caribisch Nederland
(rekentoets uit uitslagbepaling), voor toetsing voorgelegd aan het Adviescollege toetsing
regeldruk (ATR).
Het voorliggende Besluit regelt dat met ingang van dit schooljaar 2017-2018, het resultaat van de
rekentoets niet langer meetelt voor het behalen van het diploma en voor het behalen van het
judicium cum laude in het vwo. De vwo-leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, moeten
de rekentoets nog wel afleggen en het resultaat wordt vermeld op de cijferlijst. Voor havo- en
vmbo-leerlingen is dit al de praktijk. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit is
1 mei 2018.
Het Besluit is een direct uitvloeisel van het Regeerakkoord 2017-2021. Het akkoord bepaalt dat
er vanaf het schooljaar 2019-2020 voor het voortgezet onderwijs (VO) een alternatief komt voor
de huidige rekentoets. De alternatieve rekentoets vormt dan voor alle leerlingen op alle niveaus
een geïntegreerd onderdeel van het examen. Volgens het Regeerakkoord moet de huidige toets
worden afgenomen, totdat het alternatief er is, ook al telt de uitkomst van de toets niet meer mee
voor het behalen van het diploma.

Toetsingskader
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader:
1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen
instrument?
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
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Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving
moeten naleven?
Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?

1. Nut en noodzaak
Het college constateert dat nut en noodzaak van de wijziging zijn onderbouwd. Het doel van het
Besluit is om primair uitvoering te geven aan het Regeerakkoord en er voor te zorgen dat vwoleerlingen niet meer kunnen zakken op de rekentoets. Hiernaast beoogt het Besluit om de
exameneis voor rekenen in alle schoolsoorten in het VO gelijk te trekken. Uit de Nota van
toelichting blijkt dat de VO-raad, de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en het LAKS
de weging van de rekentoets bij het behalen van het vwo-diploma als “disproportioneel” ervaren.

2. Minder belastende alternatieven
Het Besluit geeft direct invulling aan het Regeerakkoord waarin is bepaald dat de rekentoets
afgenomen moet worden, totdat er een alternatief is gevonden voor deze toets (blz. 9). Het
college onderkent dat hierdoor wellicht weinig politieke ruimte bestaat om eventuele minder
belastende alternatieven te overwegen. De toelichting bij het Besluit meldt onder meer dat de
toets onvoldoende effectief is gebleken bij het bevorderen van de rekenvaardigheid. De toets zal
bovendien niet meer meetellen voor het behalen van het examen of diploma. Dit doet de vraag
rijzen of de regeldruk die onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen ondervinden bij het
afnemen van de rekentoets in het VO nog wel proportioneel is. De toelichting bij het Besluit maakt
niet inzichtelijk of deze afweging is gemaakt, en zo ja op welke gronden niet voor dit mogelijk
minder belastende alternatief is gekozen.

3. Werkbaarheid en merkbaarheid
Uit de Nota van toelichting blijkt dat is aangesloten bij de bestaande praktijk in het vmbo en havo.
De wijziging betekent een verlichting voor de eindexamenkandidaten van het vwo. Onder rekendocenten bestaat de zorg dat de motivatie voor het rekenonderwijs zal teruglopen.

4. Gevolgen regeldruk
De gevolgen voor de regeldruk zijn gering en eenmalig. De gevolgen zijn echter niet als zodanig
benoemd. Er is sprake van kosten voor de instellingen voor kennisneming van het besluit. Ook
zijn er kosten voor aanpassing van de examenregisters op scholen.
4.1 Het college adviseert de gevolgen voor de regeldruk in beeld te brengen en in de Nota
van toelichting bij het besluit op te nemen.
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Dictum
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie
van dit voorstel:
Het voorstel indienen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

w.g.
M.A. van Hees
Voorzitter

R.W. van Zijp
Secretaris
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