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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, 

 

In het schooljaar 2019-2020 gaat voor VO-leerlingen die starten met hun PTA en MBO-studenten die 

starten met hun mbo-opleiding rekenen meetellen voor diplomering. Dit schrijven minister Van 

Engelshoven en minister Slob in een brief aan uw Kamer. De ministers hakken daarmee de knoop 

door in een langlopende discussie voor de periode totdat er een definitieve regeling wordt getroffen in 

een nieuw curriculum voor PO en VO. MBO Raad, VO-raad en NRTO zijn positief dat er nu een 

besluit is genomen. Hoewel de duidelijkheid wordt toegejuicht, biedt het besluit nog geen oplossing 

voor het grote vraagstuk dat al jaren speelt bij (taal en) rekenen: het borgen van een goede 

doorlopende leerlijn, naar MBO, HBO en WO. Daarvoor moeten we geduld hebben tot het nieuwe 

curriculum. Dit laat onverlet dat we onderweg daarnaar toe er alles aan doen om de aansluiting zo 

goed mogelijk te laten zijn. Een doorlopende leerlijn bevordert namelijk dat studenten over de juiste 

vaardigheden beschikken om goed mee te komen in het vervolgonderwijs en maakt het mogelijk te 

voldoen aan de onderhoudsplicht die in het MBO geldt. 

 

Beknopte inhoud besluit 

Er komt een einde aan de bestaande rekentoets en het centrale rekenexamen en de problematiek van 

de slaag/zak-regeling in het VO en MBO. Scholen in VO en MBO krijgen de ruimte om rekenen met 

behulp van het eigen schoolexamen, respectievelijk instellingsexamens af te sluiten. Het 

minimumcijfer voor diplomering wordt een 4.  
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In het VO wordt het cijfer apart vermeld op de cijferlijst, maar telt niet mee voor de berekening van het 

gemiddelde van de eindcijfers en de centrale examens. De slaag/zak-regeling blijft dus ongewijzigd. 

In vmbo bb en MBO-2 mogen leerlingen respectievelijk studenten het zogenaamde 2A examen 

maken. 

 

Borgen van rekenniveau en van kwaliteit van examens cruciaal 

Het bovenstaande besluit roept vragen op over kwaliteitswaarborging van de examens en daarmee 

garanties voor wat betreft de beheersing van de rekenvaardigheid. Zoals de brief schetst pleiten MBO 

Raad en VO-raad samen voor een platform met rekenopgaven en examens waarvan de kwaliteit 

gewaarborgd wordt. In dit platform kunnen scholen eigen opgaven en examens inbrengen en worden 

kwaliteit en niveau gezamenlijk geborgd. Deze wens wordt ook door NRTO ondersteund. Wij zien dit 

als een zeer effectieve manier om de periode voorafgaand aan de invoering van een herzien 

curriculum vorm te geven. Ook past dit goed bij de landelijke en regionale samenwerking tussen VO 

en MBO in het licht van Sterk Beroepsonderwijs. 

 

Wij bepleiten dat overheid en Inspectie samen met de sectorraden het gebruik hiervan maximaal 

stimuleren. Het is niet aanvaardbaar als mbo-scholen, vanuit hun verantwoordelijkheid om invulling te 

geven aan de onderhoudsplicht op het gebied van taal en rekenen, zich gedwongen zouden voelen 

instromende VO’ers voorafgaand aan de beroepsopleiding toelatingstoetsen rekenen af te nemen. 

 

Goede examens vereisen passende investering 

Overheid, VO en MBO delen de ambitie om goed rekenonderwijs en kwalitatief goede examinering te 

realiseren. We zijn van mening dat het hier een stelselaangelegenheid betreft waarvoor de ministers 

verantwoordelijk zijn. Daarom vinden wij dat de ministers verantwoordelijkheid moeten nemen om de 

onderwijssectoren in staat te stellen dit te realiseren. Dat betekent dus niet alleen een haalbaarheids-

studie voor een platform met gevalideerde rekenopgaven faciliteren, maar ook de kosten van het 

functioneren van het platform te dragen. Alleen zo kunnen MBO Raad, VO-raad en NRTO hun 

achterbannen maximaal stimuleren om van dit platform gebruik te maken. 

 

Tijdpad om te komen tot goede toetsen en examens 

Het beoogde invoeringsmoment van het meetellen van rekenen betekent dat vanaf dat jaar ook onder 

het nieuwe regime geëxamineerd dient te worden. Tegelijk vraagt een zorgvuldige invoering van 

school- en instellingsexamens tijd. Wij verwachten daarom dat de overheid haast maakt met het nader 

uitwerken van het beleid en zo spoedig mogelijk de randvoorwaarden realiseert om het platform met 

rekenopgaven en examens in te richten. Alleen wanneer dit platform tijdig gereed is en maximaal 

wordt gestimuleerd er ook gebruik van te maken, zien wij de beoogde gelijktijdige invoering van het 

meetellen van rekenen in 2019-2020 voor VO en MBO als haalbaar. 
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Met vriendelijke groet, 

 

MBO Raad VO-Raad namens NRTO 

 

 

Ton Heerts, voorzitter Paul Rosenmöller, voorzitter Hans Hillen, voorzitter 

 

 

 

cc. minister I.K. van Engelshoven en minister A. Slob 

 


