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Geachte minister, beste Jet,

De publiek bekostigde mbo scholen hebben met teleurstelling kennis genomen van het recente

besluit om rekenen vooralsnog niet mee te tellen in de slaag-zakbeslissing. De scholen hebben

ervaren dat de politieke besluitvorming lopende het studiejaar de spelregels heeft doen

veranderen. Voor het eerst sinds de totstandkoming van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

(WEB) in 1996 is nu een vastgesteld Onderwijs- en Examenreglement (OER) gedurende het

lopende studiejaar door een politieke interventie geamendeerd. Het moment van besluitvorming

en de wijze waarop scholen en studenten hierover werden geïnformeerd (via de media) leidde

in veel gevallen tot frustraties en demotivatie. ln een aantal scholen was de eerste reactie van

de studenten om de rekenlessen te verlaten. Sommige studenten zetten zelfs hun lesmaterialen

op Marktplaats. Wij realiseren ons dat de koerswijziging is ingegeven vanuit een meerderheid in

het parlement en niet uw voorkeur had, maar dat doet aan de teleurstellende uitkomst niets af.

Namens de mbo scholen neemt de MBO Raad afstand van het beeld dat u schetst van het

rekenonderwijs in het mbo en van de eenzijdige maatregelen die u aankondigt (brief 6 oktober
2015). We betwijfelen of deze maatregelen een zinvolle aanvulling zijn op de investeringen die

het mbo al doet en heeft gedaan. Bovendien zijn de maatregelen een inbreuk op het

bestuursakkoord dat de minister van OCW met de sector heeft afgesloten. Ook teksten die

suggereren dat financiële middelen ondoelmatig zouden zijn ingezet, ervaren bestuurders als

onheus. Jarenlang zet het mbo in op niveauverhoging om grote achterstanden eerder in de

onderwijsketen weg te werken. Dit, terwijl het mbo voor niveau 2 en 3 een onderhoudsplicht zou

hebben in te vullen.
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Waar u concludeert dat in het mbo het rekenonderwijs nog niet voldoende op orde is, zijn wij

trots op de resultaten die onze rekendocenten en andere betrokken professionals in relatief
korte tijd hebben geboekt.

Ondanks uw besluit om het meetellen van rekenen uit te stellen, gaan de mbo scholen door met
hun rekenbeleid. De mbo scholen zijn namelijk van mening datzij daarmee de belangen van de
student, voor wie wij rekenvaardigheden essentieel vinden, het beste dienen. De meeste
scholen hebben daarom activiteiten opgenomen in hun (inmiddels gepubliceerde)

kwaliteitsplan.

De mbo scholen nemen zelf de regie op dit thema ter hand. Het bijgevoegde actieplan geeft
daar uitdrukking aan.

De mbo scholen zetten zich ín voor drie punten:

o herstel van de motivatie bij studenten voor het volgen van rekenonderwijs, waardoor zij optimaal
voorbereid zijn op hun functioneren in het vervolgondenivijs en de maatschappij;

. voortgaande professionalisering van docenten, waardoor scholen kunnen voldoen aan de

voortdurende eis van niveau verhoging;

¡ heldere en haalbare doelstellingen passend bij het niveau van instroom van de studenten,
waarover zij zich transparant zullen verantwoorden.

Om bijgevoegd actieplan te kunnen realiseren is de inzet nodig van professionals vanuit de

scholen, diverse (docenten)netwerken waaronder het rekenplatform van de BV MBO, Steunpunt
taal en rekenen en experts van de kant van de overheid, waaronder directie mbo, CvTE en Cito.
lk treed daarom graag met u in overleg over hoe wij als mbo sector, vanuit onze verschillende
verantwoordelijkheden, ervoor kunnen zorgen dat het rekenonderwijs op een verantwoorde

manier onderdeel van het mbo-diploma kan worden. Hierbij maak ik ook graag afspraken over
de communicatie over het actieplan rekenen van onze sector.

ln het licht van het bovenstaande roep ik u en de Tweede Kamer op om nieuwe regelgeving per

definitie gepaard te laten gaan van een heldere, door de sector gedragen impact assessrnenf.

Alleen zo kunnen scholen op een beheerste wijze binnen de eigen werkorganisaties
implementaties voorbereiden en ter hand nemen in goed overleg met alle professionals.
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Actieplan rekenen mbo scholen

Herstel van motivatie van studenten en onderzoek naar haalbaarheid

Elke student verdient goed rekenonderwijs. Goede rekenvaardigheid is niet alleen belangrijk in

de schoolloopbaan, maar ook om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Een aantal
factoren hindert op dit moment het geven van goed rekenonderwijs.
¡ De extrinsieke motivatie, die werd ingegeven door de het meetellen in de slaag-zakregeling

is voorlopig weggevallen. Dit geldt niet alleen in het mbo, maar vooral ook voor de
studenten die instromen vanuit het vo. Daar zal het beroepsonderwijs nog jaren mee te
maken blijven hebben.

o lnstromende studenten verschillen sterk in hun rekenvaardígheid en de mate waarin ze
bereid zijn hierin te investeren. Het uitstel in het vo maakt, dat deze situatie voorlopig blijft
voortduren.

¡ Motivatie van studenten in het mbo wordt vaak ingegeven vanuit de bruikbaarheid voor het
toekomstige beroep. Niet in alle opleidingen is de noodzaak voor rekenen voor het beroep
even evident.

. Er zijn studenten bijwie de rekenvaardigheid dusdanig laag is, dat het niveau waarnaar
moet worden toegewerkt onhaalbaar blijkt. Dit kan een zeer negatieve invloed hebben op
de motivatie voor het 'vak'. Of de introductie van de 2A- en ER-examens hierbíj voldoende
soelaas bieden en in de praktijk uitvoerbaar zijn, moet nog blijken.

o Ook zijn er studenten met een goede rekenvaardigheid die momenteel onvoldoende
worden uitgedaagd om deze vaardigheid nog verder te ontwikkelen.

De mbo-scholen willen inzetten op maatregelen die, gegeven de huidíge context, de motivatie
van studenten maximaal vergroot. Ze zijn hierbij zoekende naar de juiste balans van
uitvoerbaarheid, duidelijkheid en transparantie. De scholen zullen de komende maanden
benutten om gericht een aantal opties te onderzoeken.
. Meer aansluiten op de beroepscontext waar de student voor leert. Veel scholen geven

momenteel vrij generieke rekenlessen, omdat het rekenexamen generiek is vormgegeven.
Wijgaan gericht op zoek naar manieren om rekenen meer beroepsspecifiek vorm te geven

. De mogelijkheid om voor individuele studenten tijdelijk af te wijken van het officiële
referentieniveau van de betreffende opleiding. Dit kan in bepaalde gevallen de motivatie
van student en docent positief beTnvloeden. Een dergelijke afwijking zou zowel naar
beneden als naar boven kunnen gaan gelden. Hierbij moet ook expliciet het effect van de
ER en 2A examens worden meegenomen.
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a Voor specifieke opleidingen een rekenadvies hanteren, waarbij zwakke rekenaars een

negatief advies krijgen om te starten met de opleiding. Hierbij kunnen de inhoud van de

opleiding, het niveau en eventuele doorstroomambities van studenten leidend zijn. Hierbij

sluiten wij aan bij het aangekondigde toelatingsbeleid en werken we nauw samen met het

voortgezet onderwijs.

Goede rekenvaardigheid van studenten (eventueel beroepsspecifiek) belonen door hen een

rekencertificaat te laten behalen.

ln overleg met het hoger beroepsonderwijs transparant maken, voor welke hbo-

opleidingen het beheersen van een goede rekenvaardigheid noodzakelijk is voor

succesvol le doorstroom.

a

a

Een aantal van bovenstaande maatregelen moet ook inzicht geven in de haalbaarheid van de

referentieniveaus zoals deze momenteelworden geoperationaliseerd. Wijwerken daarom ook
graag mee aan nader onderzoek van CvTE naar het effect van het 2A- en de ER-examens.

Voortgaande professional iser¡ ng van docenten

ln de afgelopen zes jaar is er in het mbo een nieuw expertisegebied ontstaat: rekenen. Scholen

hebben een professionaliseringsbeleid ingezet waarbinnen docenten met een diversiteit aan

achtergronden zich hebben gespecialiseerd en ontwikkeld als rekendocent en rekenexpert.

Hierbij hebben zij niet alleen een nieuwe vakinhoud in het mbo onderwijs geïntroduceerd, maar

ook manieren ontwikkeld om rekenen een plek te geven in beroepsopleidingen, die tot dan toe

nauwelijks generieke vakinhoud kende. Wij hebben enorme waardering voor al deze
professionals die de mbo-studenten hebben ondersteund om hun rekenvaardigheden te

ontwikkelen.

ln het rekenondenivijs zijn veel uitdagingen. Er komt nog steeds een substantieel deel van de

studenten binnen op het mbo, met een forse achterstand op rekenen. Door het uitstel in het vo

zal deze situatie nog langer voortduren. Ook zijn er relatief veel mbo-ers die specifieke

rekenproblemen hebben. Het mbo verzorgt beroepsopleidingen, waarin studenten lang niet

altijd het belang van rekenen zien. Motivatie voor rekenen moet vaak van de docent komen. Al

deze uitdagingen vragen specifieke skills van docenten, waar nog niet iedereen voldoende voor
is toegerust.
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Scholen zetten al vanaf de invoering van de referentieniveaus rekenen in op scholing en

professionalisering van docenten. Toch blijft het voor sommige scholen een uitdaging om

voldoende docenten te vinden met de juiste expertise. Wij gaan samen met de scholen gericht

inventariseren waar behoefte is om aanvullend aan het eigen professionaliseringsbeleid

gezamenlijk in te zetten op aanvullende scholingsbehoeften. Hierbij benutten we
vanzelfsprekend de opbrengsten van de rekengesprekken en trekken we nauw op met de BV

MBO. De lerarenopleidingen zijn hierbij onze natuurlijke gesprekspartner.

Als basis voor de inventarisatie maken we gebruik van het raamwerk rekendocent dat in
opdracht van OCW is ontwikkeld. Op basis daarvan zetten we in op een civiel effect en

erkenning in het kader van de lerarenregister van de scholingstrajecten. Uiterlijk in 2020 heeft
elke docent die rekenlessen verzorgt een scholingstraject doorlopen, passend bij de
opdracht die hij heeft met betrekking tot het rekenonderwijs.

Bij deze behoeftepeiling brengen wijook in beeld waar sprake is van tekorten aan
rekendocenten en/of andere rekenprofessionals. Op basis van deze inventarisatie stellen wij

een plan van aanpak op om deze tekorten weg te werken.

Wanneer dit past binnen het beleid van de betreffende school, is het inzetten van
docenten met een pabo-diploma een reële optie. Voor deze docenten maken wij
afspraken over een aangepast zij-instroomtraject. Op deze manier werken wij gericht toe
naar de noodzakelijke basis om in alle opleidingen van het mbo passend rekenonderwijs te
verzorgen.

Verantwoord¡ng over resultaten

De resultaten die de mbo scholen realiseren op het gebied van rekenen worden momenteel

afgeleid uit de landelijke afnames van de centrale examens. Deze manier van kíjken doet geen

recht aan de prestaties die wij samen met onze studenten leveren. De landelijke rapportage kijkt

alleen naar eindniveau, zonder instroomniveau mee te nemen. Ook kan uit de landelijke

rapportage geen slagingspercentages voor de opleiding worden afgeleid. Verder voorzien wij

dat de beslissing om het meetellen van rekenen uit te stellen, de resultaten van de studenten in
het huidige studiejaar negatief zullen beïnvloeden. Wij willen daarom onze resultaten
presenteren op een manier die meer recht doet aan de feitelijk gerealiseerde vooruitgang.
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Na afloop van schooljaar 2015-2016 presenteren wij de behaalde eindcijfers voor rekenen
in percentages:

o 6 en hoger
¡5
o4
o 3 en lager

Daarnaast maken wij inzichtelijk (daar waar een school over deze informatie beschikt) hoe deze
resultaten zich verhouden tot het gemeten instroomniveau bij de start van de opleiding.
Hierdoor ontstaat een realistisch beeld van de resultaten die door onze scholen worden
gerealiseerd en kan besluitvorming op basis van de juiste informatie prudent worden genomen.

Wij werken daarbij toe naar een ambitie per school voor het volgende schooljaar.
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