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REKENTOETS

PVDA-KAMERLID JADNANANSING

’Je moet er niet aan denken dat leerlingen zakken voor
hun examen op basis van onjuiste informatie’

BRANDBRIEF VAN REKENDOCENTEN OM TOETS

TE VERPLICHTEN SCHETST ONJUIST BEELD VAN SCHOOLRESULTATEN
VERPLICHTE TOETS MOEST REKENVAARDIGHEDEN OPKRIKKEN
In 2007 vonden politici,
leerkrachten en ouders dat
het reken- en taalniveau in
Nederland te laag was. Dit
moest omhoog onder
vmbo’ers, havisten, vwo’ers
en mbo’ers. De politiek is
hiermee aan de slag gegaan

Niets doen

D

e extra acties van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben verbazing
opgeroepen.
De vooraf gesuggereerde drastische ingrepen zijn donderdag kleine aanpassingen
geworden van de al lopende steunmaatregelen. Er zijn wat kleine aanpassingen van
de rente en het programma om geld te
pompen in de economie door schulden op
te kopen, gaat wat langer doorlopen. Die
lopende steunmaatregelen waren ingevoerd om de economie in de eurozone te
stimuleren.
Voor de speculanten die gokten op ingrijpende extra acties die de koers van de euro
naar beneden zouden duwen, was het gebrek aan die acties een tegenvaller. De
koers van de euro liep op; niet alleen voor
de speculanten jammer, maar ook voor de
export, want een lage euro is goed voor de
exporterende bedrijven. Bovendien zorgt
een lage euro voor wat broodnodige extra
inflatie omdat de importen duurder worden.
Maar tegelijk is het signaal van de ECB
ook positief. De economische cijfers over
de toekomst van de eurolanden zijn helemaal zo slecht nog niet en zijn zeker niet
slechter dan een paar maanden geleden.
Drastische ingrepen zijn blijkbaar niet
nodig. Dat duidt erop dat de bestuurders
van de ECB vertrouwen hebben dat de economie zich herstelt.
Bijna niets doen, is op deze manier een
positief signaal afgeven aan de samenleving.

worden door alle middelbare en mbo-leerlingen. Het
resultaat telt niet mee voor
het te behalen diploma.
Maar de politiek besloot
-mede door een lobby uit het
onderwijsveld- dat dit uiteindelijk wel mee moet gaan

tellen. Tegenstanders vinden
dat de rekentoets nauwelijks
echte rekenvragen stelt,
maar meer een beroep doet
op de taalvaardigheid. Ook
het gebruik van de rekenmachine stuit hen tegen de
borst. Vanwege de voorlopig

dramatische resultaten is
in oktober besloten dat
alleen voor de vwo’ers dit
schooljaar de rekentoets
gaat tellen voor de zak- of
slaagregeling. Anders zou
een te grote groep leerlingen het diploma niet halen.

ding van de rekenleraren.
,,Ik ga er altijd van uit dat ik
eerlijk geïnformeerd word.
Toch ben ik opgelucht dat ik
uiteindelijk zelf ook aan
heel veel scholen ben gaan
vragen hoe de toets is gemaakt. O, wat ben ik daar nu
blij mee: je moet er toch niet
aan denken dat duizenden
leerlingen zakken voor hun
examen, op basis van onjuiste informatie?”
De negen scholen kregen
samen 22 miljoen euro voor
onder andere beter rekenen taalonderwijs. Deze
krant had er een maandenlange procedure met beroep
op de Wet Openbaarheid
van Bestuur voor nodig om
dat bedrag op tafel te krijgen. Maar wat er precies
met het geld gebeurd is, is
nog een raadsel.
Slechts drie van de negen

scholen willen daar openheid van zaken over geven
en vertellen uiteindelijk wél
wat er met het rekengeld is
gedaan. Het Jan Arentsz
zegt onder andere vanaf
2010 de rekenlessen te hebben geïntegreerd in verschillende lessen, en dat er
een nieuwe rekenmethode
is. In de onderbouw zijn er
15 lesuren per jaar aan rekenen toegevoegd. Rekenzwakke leerlingen krijgen
extra ondersteuning.
Het Christelijk Lyceum in
Zeist (CLZ) stelt dat er voor
ongeveer één fte aan rekenlessen wordt gegeven, 150
taakuren zijn begroot voor
de coördinatie en organisatie van het rekenbeleid, er is
geïnvesteerd in een digitaal
computerafnameprogramma en er laptops zijn ingehuurd met examentesters.
Directeur Riemke Leusink:
„Er is sprake van vooruitgang bij de leerlingen in de
rekenresultaten door de extra lessen, de stijgende gemiddelde cijfers tonen dat
aan.”
Rekendocent Job Burema
van het Corderius investeerde ook veel in beter onderwijs, en wilde daarom

ook de brandbrief schrijven. ,,Met de brief wilden
we er bij de minister op aandringen om de toets toch op
een of andere manier mee te
laten tellen. Een aantal leerlingen verliest de interesse

als het vak niet meetelt voor
het diploma.”
Of het extra geld voor rekenonderwijs goed besteed
is, wordt nu onderzocht in
opdracht van staatssecretaris Dekker (Onderwijs).

Voor het
verbeteren
van de rekenvaardigheden kregen scholen
vele miljoenen extra.
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Tien rekenleraren van negen verschillende middelbare scholen hebben geprobeerd de
PvdA te misleiden over de rekentoets, in een ultieme poging de test verplicht te maken.
Sociaaldemocratisch Kamerlid Jadnanansing liet zich aanvankelijk bedotten door deze
lobby, die vele duizenden extra gezakte leerlingen zou hebben opgeleverd.
door Arianne Mantel
en Jan-Willem Navis
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en deze scholen kregen
vanaf 2008 miljoenen om de
reken- en taalvaardigheden
op te krikken. Om dat te
testen is er een aparte rekentoets gekomen.
Sinds 2013/2014 moet de
toets verplicht gemaakt

as toen in oktober
bleek hoe slecht de
toets was gemaakt
op met name havo
en vmbo, trok de
PvdA haar steun in. Daardoor is er voorlopig geen politiek draagvlak voor de
toets, waarvan een onvoldoende uitsluiting van het
examen zou betekenen.

De rekencoördinatoren
hielden Jadnanansing in
2014 in een brandbrief voor
dat de toetsen op hun scholen veel beter werden gemaakt dan in de rest van het
land, omdat er goed rekenonderwijs werd gegeven.
Uit onderzoek van deze
krant blijkt dat de resultaten helemaal niet veel beter
waren.
In sommige gevallen werd
er zelfs onder het landelijke
gemiddelde gescoord door
de leerlingen van de ’toetsstrijders’. De rekenleraren
richtten hun pijlen met name op PvdA-Kamerlid Jadnanansing.
Hoofdondertekenaar is
rekencoördinator Lonneke
Boels, verbonden aan het
Christelijk Lyceum Delft.
Zij lijkt een dubbel belang te
hebben bij een wettelijk verplichte rekentoets, want
naast haar schoolwerk heeft
ze een commercieel bijlesbureau dat rekenonderwijs

aanbiedt. Met name vermogende ouders zochten naar
bijlessen om te voorkomen
dat hun kind het examenjaar zou moeten overdoen.
„Ik heb momenteel maar
één rekenleerling in mijn
bureau”, verdedigt Boels
zich.
De lobbybrief werd juni
Hoofdondertekenaar Lonneke
Boels heeft
naast haar
werk als rekencoördinator
ook een commercieel bijlesbureau waar
rekenles wordt
gegeven.
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vorig jaar gestuurd aan Jadnanansing. Het effect bleef
niet uit: in maart van dit jaar
haalde de sociaaldemocraat
het schrijven nog aan tijdens een Kamerdebat. Ze
lag toen onder vuur van de
oppositie, die tegen het verplichten van de toets was.
Het Kamerlid toen: ,,Me-

vrouw Boels schrijft letterlijk in haar brief dat alle kritiek die ze op de toets hadden, is weggenomen en dat
ze aan de slag kunnen. Daardoor ben ik omgegaan.”
In werkelijkheid maakte
het Delftse lyceum waar
Boels lesgeeft de toets niet
zo succesvol als voorgespiegeld: vwo en havo kwamen
honderdsten boven het landelijk gemiddelde eindcijfer

PvdA’er
liet zich
bedotten

uit, op het vmbo gt en
vmbo kb scoorden de
leerlingen zelfs lager
dan gemiddeld.
Boels wil niet ingaan
op overige vragen van
deze krant. Ze verwijst
naar
haar
schooldirecteur. Maar
die zegt op zijn beurt
weer dat de brief een idee
was van de individuele docenten. Dat zeggen ook andere schooldirecteuren.
Bijvoorbeeld bij het Alkmaarse Jan Arentsz: „Die
brief is ondertekend door
de rekencoördinator van
onze school, maar wij wisten daar niets van”, reageert
een verbaasde directeur
Dick Bruinzeel. „Bij de ondertekening lagen de resultaten van onze school ónder
het landelijk gemiddelde,
ondanks extra inspanningen op rekengebied”, erkent
hij grif. Om eraan toe te voegen: ,,We zijn helemaal geen
voorstander van de rekentoets als onderdeel van de
eindexamens. Wel zijn we
voorstander van goed rekenonderwijs.”
Kamerlid Jadnanansing
schrikt als deze krant haar
confronteert met de mislei-

Score soms
zelfs lager
dan het
gemiddelde

