Van 19 januari tot en met 16 februari 2015 stond de internetconsultatie voor dit besluit
open. In de internetconsultatie zijn 119 reacties ontvangen (waarvan 70 openbaar). Een
aantal reacties heeft geleid tot een aanpassing in de toelichting bij het besluit. Vanwege
de hoeveelheid reacties in de internetconsultatie is het niet mogelijk op al deze reacties
afzonderlijk in te gaan. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de
hoofdpunten die in een groot deel van de reacties naar voren kwamen.
Bespreking van de reacties
De via internetconsultatie verkregen reacties zijn voornamelijk kritisch ten opzichte van
de gewijzigde uitslagregels. In sommige gevallen is een wijziging of aanvulling van het
voorstel in overweging gegeven.
Uitslagregels
In een belangrijk deel van de reacties in de internetconsulatie worden vraagtekens
geplaatst bij de gewijzigde positie van de rekentoets in de uitslagregeling. De kritiek luidt
dat de rekentoets hierdoor zwaarder meetelt dan wanneer deze in de kernvakkenregeling
zou zitten.
De tijdelijke gewijzigde positie in de uitslagregeling is in 2014 geadviseerd door de
commissie Steur en heeft tot doel om te voorkomen dat leerlingen de dupe worden van
rekenonderwijs dat nog niet bij elke school op orde is, terwijl er voldoende druk op de
ketel blijft om het rekenonderwijs verder te blijven verbeteren. De commissie Steur heeft
hiertussen in het advies een goede balans gevonden. In het besluit is de
overgangsperiode voor het vwo korter dan de commissie Steur heeft geadviseerd maar
met behoud van het vangnet. Hierdoor wordt vermeden dat de rekentoets tijdelijk
zwaarder zou gaan meetellen dan de kernvakkenregeling.
Naar aanleiding van de brief van 6 oktober 2015 en de aangenomen motie Jadnanansing
c.s. is besloten om het meetellen van het resultaat op de rekentoets voor het behalen
van het diploma in het vmbo, het havo en het mbo met enkele jaren uit te stellen. Voor
het vwo telt het resultaat op de rekentoets wel mee vanaf het schooljaar 2015–2016. De
overgangsperiode waarbij de rekentoets tijdelijk buiten de kernvakkenregeling valt, geldt
dan ook alleen voor het vwo.
Cesuur
In de reacties op de internetconsultatie wordt kritiek geuit op de in dat ontwerp nog
opgenomen vaardigheidsscores. Zo wordt er op gewezen dat een gebruikelijke
cijferwaardering leerlingen mogelijk extra zal stimuleren om de toets goed te maken.
De commissie Steur heeft aanbevolen om de uitslag van de rekentoets tijdelijk uit te
drukken in een vaardigheidsscore. Naar aanleiding van de kritiek op het hanteren van de
vaardigheidsscores, ook vanuit MBO Raad en NRTO in verband met de hoge ictaanpassingskosten en de benodigde communicatie voor een zeer beperkte tijdsperiode,
wordt het resultaat van de rekentoets, zoals gebruikelijk, uitgedrukt in een cijfer 1 tot en
met 10.

