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Geachte Leden van de Vaste Kamercommissie OCW,
De mbo-scholen hebben kennis genomen van de brief van de bewindspersonen van OCW over de
stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen (6 oktober, referentie 823755). Het mbo
erkent dat de resultaten in het mbo nog achterblijven. Dat is ook logisch: het mbo is sterk afhankelijk
van het toeleverend onderwijs. Er is veel tijd, energie en geld gestoken in het wegwerken van
achterstanden. Dat erkennen beide bewindspersonen in hun brief. Wat in 15 jaar ernstig is
verwaarloosd in het hele onderwijs, kan niet in een paar jaar volledig gerepareerd worden.
Namens de mbo-scholen neemt de MBO Raad afstand van het beeld dat in de brief over het mbo
wordt geschetst en van de eenzijdige maatregelen die worden aangekondigd. Deze maatregelen zijn
op geen enkele manier een zinvolle aanvulling op de investeringen die het mbo al doet en zijn
bovendien een inbreuk op het bestuursakkoord dat de minister van OCW met de sector heeft
afgesloten.
De kwaliteitsafspraken die wij met de minister van OCW hebben zijn wat ons betreft leidend. Daarin is
helder beschreven dat taal en rekenen onderdeel uitmaken van de kwaliteitsafspraken en dat scholen
daar hun invulling aan geven op basis van door het ministerie van OCW geaccordeerde plannen. Via
allerlei netwerken en met goede ondersteuning van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo en MBO in
Bedrijf werken thans elke dag honderden (pabo-opgeleide) docenten in het mbo aan goed
rekenonderwijs. Het kost echter tijd voordat deze majeure inspanningen tot zichtbaar resultaat leiden,
zeker nu het langer gaat duren voor de kwaliteit van de instroom op orde is.

De scholen hebben geen behoefte aan weer nieuwe maatregelen die frustreren en afleiden van waar
de onderwijsteams hun ziel en zaligheid in steken: studenten helpen hun achterstanden weg te
werken en een rekenniveau te halen dat aansluit op de eisen van een vervolgopleiding en de
arbeidsmarkt.
Signalen van studenten die niet ervaren dat ze rekenonderwijs genieten mogen niet worden
gebagatelliseerd. De feitelijke juistheid ervan hoort in de eerste plaats onderwerp van gesprek te zijn
tussen de Inspectie van het Onderwijs en de betreffende scholen. Het gaat hier immers om de
kwaliteit van het onderwijs. Dat legitimeert niet een breed onderzoek van de Inspectie onder alle
scholen.
Wij nodigen u uit om feitelijk kennis te nemen van de inspanningen die mbo-scholen zich getroosten
als het gaat om rekenen en consistentie te bewaken in de vormgeving van onderwijsbeleid.
Wij roepen u op om de druk niet volledig van de ketel te halen. De opgave voor mbo-scholen om
studenten en docenten te blijven motiveren wordt anders nog lastiger.
Met vriendelijke groet,

J.P.C.M. van Zijl
voorzitter

c.c. minister J. Bussemaker, ministerie van OCW
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