
Geachte leden van de Vaste kamercommissie voor OCW,

De Stichting Goed Rekenonderwijs staat positief tegenover het toetsen van re-
kenvaardigheden in het vo en het mbo, maar wil daarbij het volgende onder uw 
aandacht brengen.

• De rekentoetsen zijn ingevoerd omdat na jarenlange ontkenning uiteindelijk 
het inzicht is doorgebroken dat er grote problemen zijn met betrekking tot de 
rekenvaardigheid van scholieren en studenten in het vo en het mbo. 

• Het type contextopgaven dat in de huidige rekentoetsen voorkomt, heeft nau-
welijks een relatie met het soort problemen waar de vervolgopleidingen en het 
beroepenveld mee worden geconfronteerd.  De geconstateerde tekortkomin-
gen liggen vooral op het gebied van basisrekenvaardigheden, die zonder uit-
zondering zonder het gebruik van een rekenmachine getoetst kunnen worden.

• Rekenonderwijs is primair de taak van het basisonderwijs. Als in het voort-
gezet onderwijs op dit gebied een probleem geconstateerd wordt, dan is dat 
ontstaan in het basisonderwijs. Een rekentoets in het eindexamenjaar van het 
voortgezet onderwijs is “too little too late”

• De huidige rekentoetsen vertonen  niet alleen inhoudelijke, maar ook grote 
technische en organisatorische onvolkomenheden. 

• De problemen met de taligheid van de contextopgaven zijn fundamenteel . 
Vooral allochtone leerlingen en leerlingen uit sociaal zwakkere milieus drei-
gen hiervan de dupe te worden.

• De gekozen oplossing van de rekenproblematiek is onnodig ingewikkeld en 
kostbaar. De stichting wijst hierbij ook op het ontstaan van vele, al dan niet 
commerciële organisaties die rekendidactiek als hun belangrijkste product 
proberen te verkopen en kostbare bijspijkercursussen aanbieden. Een tweede-
ling dreigt in de maatschappij, met minder kansen voor ouders die niet in staat 
zijn hun kinderen dure bijles te laten volgen. 

• De Stichting Goed Rekenonderwijs vraagt u om te overwegen de rekentoetsen 
in het vo in de onderbouw te integreren. In elk geval mag zakken voor een 
rekentoets geen blokkade voor het behalen van een einddiploma vo of mbo 
met zich meebrengen.
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