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Wijzigingsvoorstel van o.a. het Eindexamenbesluit VO 
(Ontwerpbesluit t.b.v. internetconsultatie) 

Dit is een servicedocument voor het vo bij het (concept)ontwerpbesluit voor wijziging van het 

Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit WEB, zoals 

dat op 8 juni 2011 voor internetconsultatie is gepubliceerd. Dit servicedocument beschrijft de 

belangrijkste wijzigingen voor het voortgezet onderwijs. Voor het mbo is er een vergelijkbaar 

document. 

NB. De definitieve regelgeving wordt naar verwachting begin 2012 in het Staatsblad gepubliceerd. 

Het is mogelijk dat het besluit nog wordt aangepast voordat het in het Staatsblad wordt 

gepubliceerd. 

Opbouw concept ontwerpbesluit1 

Pag. 1- 6: Artikel I: Wijziging van het examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB 

Pag. 6-14 Artikel II: Wijziging van het eindexamenbesluit VO 

Pag. 14-19 Artikel III: Wijziging van het staatsexamenbesluit VO 

Pag. 19-21 Artikel IV: Overgangsrecht Eindexamenbesluit VO 

Pag. 21-22 Artikel V: Overgangsrecht Staatsexamen VO 

Pag. 22-23 Artikel VI: Inwerkingtreding 

Pag. 24-29 Nota van toelichting algemeen  

Pag. 30-34  Artikelsgewijze toelichting artikel I 

Pag. 34-37 Artikelsgewijze toelichting artikel II  

Pag. 38  Artikelsgewijze toelichting artikel III, IV, V 

 

De in dit ontwerpbesluit opgenomen wijzigingen hangen voor het (reguliere) vo vooral samen met de 

opname van de rekentoets in het Eindexamenbesluit VO. Hieronder geven we de essentie van de 

onderdelen die het regulier voortgezet onderwijs betreffen (II A t/m X). We houden daarbij in grote 

lijnen de volgorde van het besluit aan. Uitzonderingen daarop zijn de overgangsregelingen, die we 

direct bij de onderdelen beschrijven waarop ze betrekking hebben. 

 

Eindexamen (II E t/m K) 

1. De rekentoets wordt ingepast in de artikelen waarin de inhoud van de eindexamens en de 

vrijstellingsmogelijkheden worden beschreven: 

- de rekentoets wordt aan het eindexamen toegevoegd; 

- het bevoegd gezag van de school kan de kandidaat in de gelegenheid stellen de rekentoets 

behorend bij een hogere schoolsoort af te leggen; 

                                                           
1
 Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze 

toelichting. De artikelen kunnen bestaan uit met hoofdletters aangeduide onderdelen. De artikelen II 
(onderdelen A t/m X) en IV betreffen specifiek het Eindexamenbesluit VO. Elk onderdeel bevat de wijziging(en) 
per artikel van het geldende Eindexamenbesluit. Het wijzigingsbesluit beschrijft alleen de wijzigingen ten 
opzichte van het Eindexamenbesluit voor inwerkingtreding van de wijzigingen. De artikelen zelf zijn daardoor 
moeilijk te doorgronden. De algemene en artikelsgewijze toelichtingen bij het besluit zijn goed leesbaar en 
bieden de nodige achtergrondinformatie. 
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- er geldt een vrijstelling van de rekentoets voor de kandidaat die al een diploma heeft van een 

andere schoolsoort (een ‘opstromer’) en die als onderdeel daarvan de rekentoets heeft afgelegd 

behorend bij zijn huidige (waarvoor hij nu examenkandidaat is) of een hogere schoolsoort. 

 

Rekentoets (II L t/m N) 

2. Omdat de rekentoets (waarschijnlijk) digitaal wordt geëxamineerd, worden de regels die gelden 

voor het centraal examen niet één op één van toepassing verklaard voor de rekentoets. Er wordt 

een afzonderlijk artikel ingevoegd met de regels voor de rekentoets. Daarin wordt het volgende 

bepaald: zie 3 t/m 8. 

3. Het College voor Examens (CvE) stelt regels vast voor de uitvoering van de rekentoets. Daartoe 

behoort in ieder geval een regeling voor de uitvoering van de correctie van de eventuele open 

vragen van de rekentoets. 

4. De regelingen van het CvE moeten door de Minister worden goedgekeurd. De Minister kan 

goedkeuring alleen onthouden wegens ‘strijd met het recht of algemeen belang’. 

5. Bij de beoordeling moeten de beoordelingsnormen voor de rekentoets worden toegepast, zoals 

die door het CvE bij regeling worden vastgesteld.  

NB. Voor kandidaten die de rekentoets behorend bij een hogere schoolsoort hebben afgelegd, 

gelden altijd de daarbij behorende beoordelingsnormen. Er is dus geen sprake van een 

omrekentabel van de norm van de hogere naar een norm voor een lagere schoolsoort.  

6. De rekentoets mag worden afgenomen in het voorlaatste of laatste leerjaar. 

7. De rekentoets staat niet onder toezicht van een of meer gecommitteerden, tenzij het CvE bij 

regeling anders bepaalt. (Deze bepaling hangt samen met het gegeven dat geen tweede correctie 

nodig is als de rekentoets digitaal wordt afgenomen.) 

8. De regeling over het handelen in geval van onregelmatigheden bij de afname van de rekentoets 

en van onvoorziene omstandigheden is gelijk aan die voor het (overig) centraal examen. 

 

Eindcijfer (II O) 

9. Omdat de rekentoets alleen een centraal deel kent, is het cijfer voor de rekentoets tevens het 

eindcijfer. 

 

Uitslagregeling (II P t/m R) 

10. De regeling voor het vmbo bevat o.a. de volgende drie regels: 

a) de ‘CE-regel’ dat voor het centraal examen gemiddeld ten minste een 5,5 behaald moet 

worden; 

b) de ‘kernvakkenregel’: voor het vak Nederlandse taal en de rekentoets mag niet meer dan 

één onvoldoende behaald worden, waarbij die onvoldoende niet lager dan een 5 mag zijn. 

(Gedurende de eerste twee jaren waarin de rekentoets wordt afgenomen geldt voor deze 

kernvakkenregel in het overgangsrecht dat de kandidaat ook kan slagen als hij voor zowel de 

rekentoets als het vak Nederlandse taal het eindcijfer 5 heeft behaald); 

c) de ‘compensatieregel’ voor vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld: één eindcijfer 5 

hoeft niet gecompenseerd te worden; twee vijven of een 4 als eindcijfer moeten worden 
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gecompenseerd door ten minste een 7. In het geval van meer en/of lagere onvoldoendes als 

eindcijfer is geen compensatie mogelijk. 

NB. De rekentoets doet niet mee in de compensatieregel en de CE-regel. Hij is immers geen 

onderdeel van het CE, maar zelfstandig onderdeel van het examen naast CE en SE. En omdat hij 

geen betrekking heeft op een vak doet de rekentoets ook niet mee in de compensatieregel. 

11. Bestaande regels over de weging van het beroepsgerichte vak of programma en de rol van 

lichamelijke opvoeding, het kunstvak en het sectorwerkstuk in de uitslagregeling blijven 

onveranderd.  

12. De regeling van de afsluiting van een leerwerktraject wordt aangepast: de rekentoets wordt een 

verplicht onderdeel, de kernvakkenregel van vmbo is van toepassing (zie hierboven bij b). 

13. De aanpak voor de uitslagregeling voor het havo en vwo is in grote lijnen hetzelfde als die bij het 

vmbo. De regeling voor havo/vwo bevat drie vergelijkbare regels als voor het vmbo: 

a. ‘CE-regel’: het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen (CE) behaalde cijfers 

moet ten minste 5,5 zijn; 

b. ‘kernvakkenregel’: voor de rekentoets en de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse 

taal en literatuur en – voor zover van toepassing – wiskunde A, B of C mag als eindcijfer niet 

meer dan één onvoldoende zijn behaald waarbij die onvoldoende niet lager dan een 5 mag 

zijn. (Ook hier is overgangsrecht van toepassing. Gedurende de eerste twee jaren waarin de 

rekentoets wordt afgenomen kan de kandidaat ook slagen als hij zowel voor de rekentoets als 

voor maximaal één van de kernvakken ten minste het eindcijfer 5 heeft behaald); 

c. ‘compensatieregel’ voor vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld: één eindcijfer 5 hoeft 

niet te worden gecompenseerd, één 4 of twee vijven of een 4 en een 5 als eindcijfers moeten 

worden gecompenseerd zodat het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 is. In het 

geval van meer en/of lagere onvoldoendes als eindcijfer is geen compensatie mogelijk. 

NB. De rekentoets doet niet mee in de compensatieregel en de CE-regel. Hij is immers geen 

onderdeel van het CE, maar zelfstandig onderdeel van het examen naast CE en SE. En omdat hij 

geen betrekking heeft op een vak doet de rekentoets ook niet mee in de compensatieregel. 

14. De overige onderdelen van de uitslagregeling voor havo/vwo blijven onveranderd.  

 

Herkansing rekentoets (II S) 

15. De kandidaat heeft recht op één herkansing in de rekentoets binnen de periode waarin de 

rekentoets wordt afgenomen (d.w.z. het voorlaatste en laatste leerjaar). 

NB. Als onderdeel van het overgangsrecht is opgenomen dat de Minister voor het schooljaar 

waarin de rekentoets voor het eerst wordt afgenomen kan besluiten dat de kandidaat recht heeft 

op een tweede herkansing als hij na de eerste herkansing niet hoger dan het eindcijfer 6 heeft 

gehaald. Het is niet gezegd dat de Minister dat ook zal doen, maar hiermee is de mogelijkheid in 

de regelgeving opgenomen. 

 

Vrijstellingen vavo (II C en D) 

16. De rekentoets krijgt in de vrijstellingsregeling voor het vavo dezelfde status als een vak. Dat 

betekent onder andere dat een in het voortgezet onderwijs voor de rekentoets behaalde 6 of 
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hoger – zolang er nog geen tien jaren zijn verstreken - de vavo-kandidaat een vrijstelling oplevert 

voor de rekentoets behorend bij hetzelfde of een lager opleidingsniveau. 

 

Overig (II T t/m X) 

17. Bepalingen over diploma, cijferlijst, certificaat, gegevensverstrekking, bewaren van examenwerk 

en spreiding voltooiing examen worden aangepast zodat ze voor de rekentoets op dezelfde 

manier van toepassing zijn als op de vakken van het examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


