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Den Haag. De invoering van de ver-
plichte taal- en rekentoets in het
voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) wordt uit-
gesteld. Dat komt omdat de dit jaar
gehouden proefexamens slecht zijn
gemaakt. Te veel leerlingen hebben
de gewenste niveaus voor taal en re-
kenen nog niet bereikt.

Dat schrijven minister Bussema-
ker (Onderwijs, PvdA) en staatssecre-
taris Dekker (Onderwijs, VVD) van-
middag aan de Tweede Kamer. Het
vaststellen van een minimumniveau
dat leerlingen moeten halen heeft al
geleid tot veel verbeteringen in het
reken- en taalonderwijs, aldus de be-
windslieden. Maar er zijn nog „stevi-
ge inspanningen” nodig om dat ni-
veau ook daadwerkelijk te bereiken.
Daarvoor krijgen scholen nu „meer
ruimte”.

Dit betekent dat de rekentoets
voor vmbo, havo en vwo pas in het
schooljaar 2015-2016 meetelt voor
het eindexamen, twee jaar later dan
gepland. Leerlingen mogen niet la-
ger halen dan een vijf. De taal- en re-
kentoets op het hoogste mbo-niveau
tellen respectievelijk vanaf 2015 en
2016 mee. Leerlingen van de lagere
mbo-niveaus moeten in 2016 het ge-
wenste taalniveau en in 2017 het ge-
wenste rekenniveau behalen.

Dit voorjaar deden 50.000 leerlin-
gen uit het voortgezet onderwijs en
30.000 leerlingen uit het mbo mee
aan een pilotproject. Van de havo-
leerlingen haalde 72 procent een on-
voldoende voor de rekentoets. Op het
vwo was dit 32 procent. Op het laag-
ste vmbo-niveau scoorde 84 procent
onvoldoende. Op het hoogste ni-
veau, dat van de oude mavo, was dit
28 procent. Mbo-scholieren moeten
een reken- én taaltoets maken. Van
de deelnemende vierdejaars haalde
83 procent een onvoldoende voor de
rekentest. Bij de taaltoets scoorde
38 procent onvoldoende.

Minister Bussemaker kondigde
gisteren een maatregel aan die het ni-
veau van de docenten op het vmbo en
mbo moet verbeteren. Studenten die
een lerarenopleiding volgen, kun-
nen vanaf komend schooljaar kiezen
om zich te specialiseren in het vmbo
of mbo-onderwijs. Bussemaker wil
verder beter toezien op zij-instro-
mers, docenten die uit de beroeps-
praktijk komen. Zij moeten eerst la-
ten zien dat ze geschikt zijn voor het
l e r a a r s va k .
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