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Uw brief van:  

 
 

Geachte dames en heren, 

 

Ruim een jaar geleden, september 2015, besloot u in vmbo, havo en mbo rekenen niet te laten 

meetellen voor het diploma. Dit gebeurde op een moment dat op onze scholen alles erop was gericht 

om zo veel mogelijk studenten klaar te stomen en te laten slagen voor deze examens.  

Uw besluit kwam voor studenten, docenten en bestuurders geheel onverwacht.  

 

Docenten en bestuurders in het mbo waren meteen duidelijk: wij blijven rekenen belangrijk vinden en 

blijven hierin investeren. Deze ambitie legden we vast in het mbo rekenplan, dat u in juli jl. als bijlage 

bij de rekenagenda hebt gekregen. Uit de stand van zaken taal en rekenen van het ministerie van 

OCW blijkt dat op onze scholen nog steeds hard gewerkt wordt aan het vergroten van de 

rekenvaardigheden van onze studenten. De toetsresultaten zijn op peil gebleven.  

 

Stabiel, niet verbeterd 
Tegelijk zijn de resultaten niet gestegen. Dit komt voor de mbo-scholen niet onverwacht. De 

randvoorwaarden die het mbo nodig heeft om de opdrachten te kunnen uitvoeren om studenten op 

niveau te houden (onderhoud) dan waar vereist voor de opleiding naar een hoger niveau brengen, zijn 

na al die jaren nog altijd niet op orde.  
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Het mbo is nog steeds aan het repareren 
De realiteit is nog steeds: studenten stromen het mbo in met onvoldoende basisvaardigheden. Dat 

speelt nu, maar dat speelde zeker toen de mbo’ers die nu afstuderen instroomden in het mbo. Het 

mbo is dus al jaren aan het repareren; de basis aan het leggen. Dit doen we goed, want de resultaten 

van uitstromende mbo’ers liggen hoger dan van uitstromende vmbo’ers 2 / 3 jaar geleden. Maar het 

mbo is geen reparatie-onderwijs. 

 

Beroepsrelevant rekenen vraagt een goede basis 
Een doorlopende leerlijn rekenen betekent dat po en vo de basis leggen en de benodigde 

basisvaardigheden ontwikkelen. Hierop kan het beroepsonderwijs, als grootste opleider van 

vakmensmensen van morgen, doorbouwen. Zo werkt de administratief medewerker verder aan 

boekhoudkundig rekenen en de verpleegkundige aan verpleegkundig rekenen. Dit motiveert onze 

studenten. Algemene rekenlessen zijn dan alleen nog nodig om te zorgen dat het geleerde niet 

wegzakt. Op niveau 4 kan dan vanuit een stevige basis efficiënt worden toegewerkt naar 3F. 

Nog steeds besteden docenten in het mbo veel tijd en energie aan het jongeren aanleren van 

basisvaardigheden. Daarnaast doen ze hun uiterste best om hun studenten gemotiveerd te houden 

om hun rekenniveau naar en hoger niveau te brengen.  

 

Meetellen werkt 
Tot vorig jaar werkten we in de scholen gericht naar het laten meetellen van algemene examens toe. 

Dit was een stok achter de deur, een belangrijke motivator. Dat deze stok werkt, kunt u terugzien in de 

resultaten voor Nederlands. Die stijgen substantieel, zodra ze gaan meetellen. Nu dit belangrijke 

instrument door het besluit van de Tweede Kamer is weggevallen, is het motiveren van studenten een 

complexe uitdaging geworden. Voor een goed cijfer wordt een forse inspanning gevraagd, waarvoor 

de student niet wordt beloond. Vanuit het perspectief van de student bezien is het logisch dat deze 

andere prioriteiten stelt. 

Wij onderschrijven de stelling van de bewindspersonen dat taal en rekenen basisvaardigheden zijn om 

goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij. Het is bovendien een pijler in het mogelijk 

maken van gelijke kansen.  
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Oproep  
Daarom roepen wij de Tweede Kamer, het basis- en voortgezet onderwijs op om maximaal te blijven 

investeren in basisvaardigheden bij alle leerlingen, zodat zij allemaal gelijke kansen hebben op succes 

in het beroepsonderwijs en met een diploma op de arbeidsmarkt, in onze maatschappij en in hun 

vervolgopleiding. Van u vragen wij specifiek om de inspanningen van het onderwijs maximaal te 

ondersteunen door rekenen zo snel mogelijk te laten meetellen voor het diploma, zodat alle leerlingen 

en studenten hier weer optimaal voor worden gemotiveerd.  Dit kan verantwoord gebeuren als de lat 

van de examens geleidelijk omhoog gaat. Zo worden jongeren niet onnodig de dupe. 

Alleen als het niveau van instromende studenten op orde is, kan het mbo doen wat wij moeten doen: 

vandaag sterk beroepsonderwijs verzorgen voor de beroepen van morgen.  

 

Hoogachtend, 

 

Ton Heerts     Marjolein Held 

 

         

Voorzitter MBO Raad    Voorzitter BVMBO 

 

 


