
Rekenen telt mee
in het voortgezet onderwijs
Zodat iedereen die nu wordt opgeleid straks de rekenvaardigheden 
heeft die nodig zijn in het vervolgonderwijs en de samenleving

Rekenen is en blijft belangrijk. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van rekenvaardig
heden door leerlingen, docenten en scholen. Om die opgebouwde kennis vast te houden stelt minister 
Slob voor om rekenen in het voortgezet onderwijs af te sluiten met een apart schoolexamen. Zo telt 
rekenen mee voor het behalen van een diploma. Scholen worden zelf verantwoordelijk voor het op peil 
houden van de rekenvaardigheden en voor de afname van het schoolexamen. 

LET OP: Er volgt nog een Kamerdebat over dit voorstel. 
Dit kan leiden tot aanpassingen. U wordt hierover geïnformeerd 
via de website of de nieuwsbrief.

HOE WERKT HET SCHOOLEXAMEN REKENEN?

Rekenen wordt afgesloten met een 
school examen. Rekenen mag een apart 
vak zijn, maar integreren in andere 
lessen kan ook. Dat is aan de school.

De huidige 
referentieniveaus 
rekenen blijven 
gelden.

Voor vwoleerlingen 
die meer aankunnen 
is een meer uitdagend 
niveau mogelijk: 3S

Scholen kunnen zelf de vorm en het (aantal) 
moment(en), herkansingen en de afsluiting van 
hun reken onderwijs bepalen en nemen dit op in 
hun programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Voor vmbobb leerlingen is een extra 
niveau mogelijk: 2A.  

HOE KUNNEN SCHOLEN AAN DE SLAG MET HET SCHOOLEXAMEN REKENEN?

Scholen zetten hun eigen expertise in om het schoolexamen rekenen en het rekenonderwijs vorm te geven. Ter ondersteuning:

Er zijn reken opgaven 
beschikbaar in een 
opgaven bank.

Er komen hand reikingen 
voor het maken van 
schoolexamen rekenen.

De digitale rekentoets 
blijft t/m schooljaar 
2020/2021 beschikbaar.
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HOE TELT HET SCHOOLEXAMEN MEE?

Rekenen is een voorwaarde 
voor het halen van het 
diploma.

Net als alle andere vakken en 
onderdelen mag een leerling 
niet lager halen dan een vier.

Telt mee in alle 
schoolsoorten.

WANNEER GAAT HET SCHOOLEXAMEN REKENEN IN?

20182019

Nog geen verandering van  
de huidige situatie:  
de centrale rekentoets wordt 
nog gebruikt. Rekenen telt 
dit jaar nog niet mee voor 
het diploma.

20192020

Alle leerlingen krijgen een 
schoolexamen rekenen. 
Voor leerlingen die in dit jaar 
hun diploma halen telt 
rekenen nog niet mee. Voor 
alle andere leerlingen wel.

20202021

Rekenen wordt 
afgesloten met een 
school examen en telt 
voor iedereen mee 
voor het behalen van 
het diploma.

HOE ZIT HET MET REKENEN IN HET CURRICULUM?

In de curriculumherziening van het primair en voortgezet onderwijs wordt momenteel bekeken 
hoe rekenen onderdeel wordt van de kerndoelen en eindtermen van het curriculum in de toekomst. 
De ontwikkelteams zullen hierbij ook de referentieniveaus rekenen tegen het licht houden.

LET OP: Er volgt nog een Kamerdebat over dit voorstel. 
Dit kan leiden tot aanpassingen. U wordt hierover geïnformeerd 
via de website of de nieuwsbrief.

Vragen? 
Neem contact op met het Steunpunt rekenen. 

> www.steunpuntvo.nl
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