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Intensiveringstraject rekenen

Geachte heer, mevrouw,
Op 26 september 2013 hebben de minister en staatssecretaris van OCW
de vijfde voortgangsrapportage over de invoering van de
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aan de Tweede Kamer
aangeboden.1 Uit deze rapportage blijkt dat de prestaties van voleerlingen op de centrale examens Nederlandse taal al redelijk overeen
komen met het vereiste referentieniveau. Bij de pilot rekentoets vo scoort
een ruime meerderheid van de leerlingen echter onvoldoende (zie
onderstaande tabel).
Resultaten
maartafname 2013

Vmbo-bb

Vmbo-kb

Vmbo-tl

Havo

Vwo

Percentage voldoende

23%

24%

32%

28%

78%

Deze resultaten onderstrepen het belang van een goede benutting van de
twee extra jaren voordat het cijfer van de rekentoets vanaf schooljaar
2015-2016 gaat meetellen in de slaag- zakbeslissing.
Om vo-scholen hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van OCW het
Steunpunt taal en rekenen vo gevraagd in het najaar van 2013 een
tweejarig intensiveringstraject rekenen te starten. In eerste instantie zal
het Steunpunt zich daarin met name richten op scholen waarbij dat gelet
op de resultaten bij de pilot rekentoets 2013 het meest wenselijk lijkt.
Deze scholen worden in de periode tot het voorjaar van 2015 twee tot
drie keer bezocht voor een gesprek over hun ervaringen met het
rekenonderwijs in relatie tot de resultaten op de rekentoets. Met mboinstellingen vinden vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
vergelijkbare gesprekken plaats.

1

De brief is te vinden op de website van het steunpunt of op www.rijksoverheid.nl met de
zoektermen “voortgangsrapportage referentieniveaus”
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De gesprekken in het voortgezet onderwijs worden namens het
Steunpunt taal en rekenen vo gevoerd door een (voormalig) schoolleider
die daarbij inhoudelijk ondersteund wordt door een adviseur. Het gaat in
de gesprekken vooral om een gezamenlijke reflectie op het rekenbeleid
van de school, om het delen van goede voorbeelden en om
aandachtspunten en praktische handreikingen voor verbetering van het
rekenonderwijs.
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Het Steunpunt start dit najaar met de eerste ronde gesprekken. Scholen
die voor dit traject in aanmerking komen ontvangen binnenkort een
uitnodiging van het Steunpunt taal en rekenen vo met daarin nadere
informatie over de gesprekken.
Ik ga er van uit dat het intensiveringstraject rekenen ertoe bijdraagt dat
het rekenonderwijs leerlingen in het vo met succes toeleidt naar de
vereiste referentieniveaus en hoop dan ook dat u op een uitnodiging van
het Steunpunt ingaat.
Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met het Steunpunt taal en
rekenen vo: info@steunpuntvo.nl of 0318-648 559.
Met vriendelijke groet,
de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs,

André de Jong
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