(voorstel van wet tot)
wijziging van diverse onderwijswetten vanwege de invoering van een lager
examenniveau voor rekenen, een diploma entreeopleiding zonder Nederlandse taal en
rekenen en het kunnen beperken van de toegang tot een rekenrijke vervolgopleiding bij
gebleken ernstige rekenproblemen
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor enkele groepen
leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs
differentiatie aan te brengen in de exameneisen voor Nederlandse taal en rekenen en in
verband daarmee alsmede met de rekentoets ER de toelatingseisen tot het middelbaar
beroeps- en hoger onderwijs aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
Artikel 164a, tweede lid, van de Wet op de experticecentra wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel d, wordt na “de uitslag van het eindexamen” ingevoegd: en indien van
toepassing het judicium “cum laude”, of de uitslag van het.
2. De volgende onderdelen worden toegevoegd:
h. de aard, het niveau en het eindcijfer van de rekentoets, en de datum waarop de
uitslag is bepaald;
i. indien van toepassing het eindcijfer voor de maatschappelijke stage en de datum
waarop de uitslag is bepaald;
Artikel II
De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 29 wordt na het vijfde lid, onder vernummering van het zesde en zevende tot
het zevende en achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:
6. Een leerling in de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b, kan volgens
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels een rekentoets
afleggen waarvoor bij de vaststelling van de opgaven, in afwijking van het vijfde lid,
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naast het krachtens dat lid vastgestelde referentieniveau mede rekening is gehouden
met het naastgelegen lagere referentieniveau.

B
Artikel 60, zevende lid, komt te luiden:
7. Artikel 29, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op de rekentoets als
staatsexamen.
C
Artikel 103b, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel g wordt na “de uitslag van het eindexamen” ingevoegd: en indien van
toepassing het judicium “cum laude”, of de uitslag van het.
2.Onder verlettering van de onderdelen h en i tot j en k, worden de volgende onderdelen
ingevoegd:
h. de aard, het niveau en het eindcijfer van de rekentoets, en de datum waarop de
uitslag is bepaald;
i. indien van toepassing het eindcijfer voor de maatschappelijke stage en de datum
waarop de uitslag is bepaald;
Artikel III
De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2.3.6a., tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel f wordt na “de uitslag van het eindexamen” ingevoegd: en indien van
toepassing het judicium “cum laude”, of de uitslag van het.
2.Onder verlettering van de onderdelen g en h tot i en j, worden de volgende onderdelen
ingevoegd:
g. de aard, het niveau en het eindcijfer van de rekentoets, en de datum waarop de
uitslag is bepaald;
h. indien van toepassing het eindcijfer voor de maatschappelijke stage en de datum
waarop de uitslag is bepaald;.
B
In artikel 2.5.5a, tweede lid, onderdeel h, wordt na “het eindcijfer” een zin ingevoegd,
luidende: alsmede in voorkomend geval de aard of het niveau.
C
Artikel 7.4.3. wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding 1. geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Een deelnemer kan volgens bij of krachtens te stellen regels, in afwijking van artikel
7.4.2, tweede lid, een entreeopleiding met goed gevolg afsluiten zonder dat de
krachtens artikel 7.4.3a, tweede of derde lid, vastgestelde examenonderdelen
Nederlandse taal of rekenen met goed gevolg zijn afgelegd.
D
Aan artikel 7.4.3a wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Een deelnemer aan een entreeopleiding of een basisberoepsopleiding kan
volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels een
examen voor het onderdeel rekenen afleggen waarvoor bij de vaststelling van de
opgaven, in afwijking van artikel 7.4.2, tweede lid, naast het krachtens artikel
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7.2.4, vierde lid, geldende referentieniveau mede rekening is gehouden met het
naastgelegen lagere referentieniveau rekenen.
E
Aan het slot van artikel 7.4.6, eerste lid, worden de volgende zinnen toegevoegd:
Indien een entreeopleiding of basisberoepsopleiding met goed gevolg is afgesloten met
toepassing van de artikelen 7.4.3, tweede lid, of 7.4.3a, derde lid, blijkt dit uit de
benaming van het desbetreffende diploma. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen hieromtrent nadere voorschriften worden vastgesteld.
F
Artikel 8.2.1. wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel f, wordt na “artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b”
onder vervanging van de punt aan het slot door een komma toegevoegd:
behoudens indien het diploma is verkregen met toepassing van artikel 7.4.3a,
derde lid.
2. In het vierde lid, onderdeel f, wordt na “artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a”
onder vervanging van de punt aan het slot door een komma toegevoegd:
behoudens indien het diploma is verkregen met toepassing van artikel 7.4.3,
tweede lid.
Artikel IV
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 7.23a komt te luiden:
Artikel 7.23a. begripsbepalingen paragraaf 1
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. opleiding: bacheloropleiding;
b. rekentoets : rekentoets als onderdeel van het eindexamen als bedoeld in de
artikelen 29, vijfde lid, en 60, zesde lid, van het Wet op het voortgezet
onderwijs, artikelen 72, vijfde lid en 116, zesde lid, van de Wet op het
voortgezet onderwijs BES, artikel 7.4.11, derde lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs, alsmede het centraal examen voor het onderdeel rekenen
zoals vastgesteld krachtens artikel 7.4.3a, tweede lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs;
c. rekentoets ER: rekentoets die door het College voor toetsen en examens is
aangepast ten behoeve van examinandi met ernstige rekenproblemen.
B
1.

2.

In artikel 7.25 wordt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en
zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:
5. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat geen recht op inschrijving
bestaat voor een opleiding of groep van opleidingen, indien de rekentoets ER deel
heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van het diploma als bedoeld in
artikel 7.24, eerste of tweede lid, en rekenvaardigheid voor het met goed gevolg
kunnen afronden van die opleiding of groep van opleidingen van overwegend belang
is.
In het zesde lid wordt “die niet voldoet aan de in het eerste, tweede of derde lid
bedoelde voorwaarden” vervangen door: die niet voldoet aan de in het eerste,
tweede, derde en vijfde lid bedoelde voorwaarden”.
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C
Artikel 7.28 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “Van de in de eerste volzin bedoelde vooropleidingseisen is
eveneens vrijgesteld” vervangen door: Onverminderd het derde en vierde lid is
eveneens vrijgesteld van de in de eerste volzin bedoelde vooropleidingseisen.
2. In het derde lid wordt “Indien bij ministeriële regeling eisen als bedoeld in artikel
7.25, eerste of tweede lid” vervangen door: “ Indien nadere vooropleidingseisen als
bedoeld in artikel 7.25, eerste, tweede of vijfde lid, of bijzondere nadere
vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 7.25a, eerste lid” en wordt “de eisen,
bedoeld in artikel 7.25” vervangen door “de nadere of bijzondere nadere
vooropleidingseisen, bedoeld in artikel 7.25 respectievelijk 7.25a”.
3. In het vierde lid wordt “de eisen, bedoeld in artikel 7.25” vervangen door: de eisen,
bedoeld in artikelen 7.25 of 7.25a.
Artikel V
De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 72 wordt na het vijfde lid, onder vernummering van het zesde en zevende tot
het zevende en achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:
6. Een leerling in de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 18, kan volgens bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels een rekentoets afleggen,
waarvoor bij de vaststelling van de opgaven, in afwijking van het vijfde lid, naast het op
grond van dat lid vastgestelde referentieniveau mede rekening is gehouden met het
naastgelegen lagere referentieniveau i.

B
In artikel 116 wordt na het zesde lid, onder vernummering van het zevende tot het
achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:
7. Artikel 72, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op de rekentoets als
staatsexamen.
Artikel VI
De Wet College voor toetsen en examens wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 2, lid 2a, wordt na “Wet op het voortgezet onderwijs, “ ingevoegd: artikelen
72, vijfde lid en 116, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs BES,.
Artikel VII
Artikel 24o, tweede lid, onder g, van de Wet op het onderwijstoezicht wordt “de vakken
waarin examen is afgelegd, de cijfers van het college-examen, het vak of de vakken waarop
het profielwerkstuk betrekking heeft, de beoordeling van het sectorwerkstuk, alsmede het
thema van het sectorwerkstuk, de cijfers van het centraal examen, de eindcijfers en de
uitslag van het staatsexamen” vervangen door: de vakken en de rekentoets waarin examen
is afgelegd, de aard en het niveau van de rekentoets, de cijfers van het college-examen, het
vak of de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft, de beoordeling van het
sectorwerkstuk, alsmede het thema van het sectorwerkstuk, de cijfers van het centraal
examen, de eindcijfers en de uitslag van het staatsexamen.
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Artikel VIII
Indien het bij koninklijke boodschap van 6 februari 2015 ingediende voorstel van wet tot
wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele
inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (Kamerstukken II 2014/15, 34 146, nr.2) tot
wet is of wordt verheven en artikel III, onderdeel D, van die wet in werking treedt, komt
artikel I, onderdeel B, van deze wet als volgt te luiden:
B
Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met
tiende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
7. Artikel 29, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op de rekentoets als
staatsexamen.
Artikel IX
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan
worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
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