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Geachte mevrouw Van Engelshoven, beste Ingrid, 
Geachte heer Slob, beste Arie, 
 
Naar aanleiding van ambtelijke voorstellen en het mandaat dat de leden aan het bestuur van de  
MBO  Raad hebben meegegeven tijdens de laatste algemene vergadering stuurde de MBO Raad u 
op 25 april jl.  een brief waarin wij ons standpunt over rekenen naar aanleiding van de voornemens in 
het regeerakkoord verwoordden. In deze brief doen we een dringend beroep op het kabinet om vast te 
houden aan een doorlopende leerlijn rekenen in het gehele onderwijs, met respect voor de wettelijke 
onderhoudsplicht van het mbo. Om deze onderhoudsplicht te waarborgen moet het uitstroomniveau 
vanuit het vo worden gegarandeerd en wil het mbo vasthouden aan centrale examinering. Rekenen 
kan pas meetellen in het mbo, wanneer duidelijkheid is over de situatie in het vo. Wij hebben in dat 
kader een voorstel gedaan om met een landelijke toetsenbank te werken waaruit vo en mbo 
examenopgaven putten. Deze toetsenbank maakt het mogelijk het niveau van de uitkomsten van het 
rekenonderwijs te bewaken, over de grenzen van de onderwijssectoren heen. 
 
Inmiddels hebben wij via de beleidsdirecties vo en mbo van OCW de separate voorstellen voor deze 
sectoren ontvangen. Wij constateren dat het ministerie in deze voorstellen onvoldoende aandacht 
heeft voor de doorlopende leerlijn en onvoldoende garanties biedt ten aanzien van het 
uitstroomniveau vanuit het vo. Deze zorg hebben we zowel in het bestuurlijk overleg over het voorstel 
voor het mbo, als in onze schriftelijke reactie op het voorstel voor het vo verwoord. Met deze brief 
herhalen we nog eens het standpunt van het mbo en doen we nogmaals een 
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dringend beroep op u om vast te houden aan een doorlopende leerlijn in het gehele onderwijs met 
respect voor de wettelijke onderhoudsplicht van het mbo. 
 
Dilemma binnen het mbo 
Als mbo-sector vinden we goed rekenonderwijs voor onze studenten belangrijk. Goede 
rekenvaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor het uitoefenen van een beroep, maar ook om 
maatschappelijk te kunnen participeren en als basis om (op een later moment) door te leren, Wij 
constateren dat de manier waarop de laatste tijd is gesproken over hoe het voortgezet onderwijs en 
het mbo de examinering hiervan moeten vormgeven hier niet aan bijdraagt. Als MBO Raad hebben 
we steeds aangedrongen op duidelijkheid voor studenten, docenten en bestuurders, maar ook op 
respect voor onze onderhoudsplicht. Met de voorstellen ontstaat een situatie waarin onzekerheid 
ontstaat over instroomniveau van studenten vanuit het vo, terwijl in het mbo rekenen wel gaat 
meetellen voor diplomering. Dit is voor de bestuurders van de mbo-scholen ingewikkeld. Enerzijds 
zien zij het belang van meetellen van rekenen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, 
anderzijds is straks niet meer geborgd waar instromende studenten zich in hun leerlijn rekenen 
precies bevinden.  
 
Bestuurlijk gesprek 
Tot op heden heeft het ministerie geen gehoor gegeven aan onze wens om tot een sectoroverstijgend 
gesprek over rekenen te komen. Dit vinden wij ten eerste teleurstellend omdat dit op geen enkele 
wijze recht doet aan de doelstelling van de invoering van de referentieniveaus, die zou moeten leiden 
tot een doorlopende leerlijn van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Ten tweede zetten wij als 
sectorraden samen met het ministerie in op intensieve samenwerking. Dit gebeurt in het kader van 
Sterk Beroepsonderwijs en de vormgeving van curriculum.nu. Ook vanuit dat perspectief vinden wij 
het onbegrijpelijk dat we over rekenen en de suggesties die wij hebben gedaan om tot oplossingen te 
komen, het goede gesprek niet kunnen voeren. En daardoor ook niet kunnen toewerken naar een 
toekomstbestendige aanpak. Ik roep u daartoe hierbij opnieuw op. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ton Heerts 
voorzitter 
 
c.c. de heer P. Rosenmöller, voorzitter VO-raad 


