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Beknopte chronologie

I 2007: Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen.
(Mijn artikel over wat er mis is met het rekenen op de
basisschool.)

I Januari 2008: Eindrapportage van de Expertgroep
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen
(commissie-Meijerink). Dit is het basisdocument van de
Referentieniveaus taal en rekenen.

I 29 april 2010: Wet referentieniveaus Nederlandse taal en
rekenen. Gevolgen o.a.: Er komen verplichte rekentoetsen
vmbo, mbo, havo en vwo.
N.B.: er zijn in het voortgezet onderwijs geen verplichte
taaltoetsen gekomen! (Wel in het mbo.)

I De rekentoets wordt vanaf 2016 onderdeel van de eindexamens
vo en gaat deel uitmaken van de kernvakkenregeling. Zak je
ervoor, dan (meestal) geen einddiploma. Evenzo bij het mbo.
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Beknopte chronologie

I Rekentoetsen worden met de computer afgenomen. De
opgaven blijven geheim, evenals de beoordeling.

I 2012-2014: Pilotafnames rekentoetsen vmbo, havo, vwo en
mbo. Resultaten: dramatisch slecht, behalve voor vwo.

I 4 december 2014: Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer met
de Vaste Commissie voor OCW. Deskundigen uiten ernstige
kritiek op vorm en inhoud van de rekentoetsen.

I 2013-2015: Ernstige kritiek op de rekentoets in de media.
Sander Dekker geeft geen krimp. Moties van de oppositie om
de rekentoets uit de zak/slaagregeling te halen, worden door
regeringspartijen VVD en PvdA afgestemd.

I December 2014 / januari 2015: tal van deskundigen en
onderwijsorganisaties vragen de Kamer om de rekentoets uit
de zak/slaagregeling te halen.
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Beknopte chronologie

I Een lobbygroepje van leraren beweert echter in een brief aan
de vaste Kamercommissie dat hun scholen het juist uitstekend
doen, en dringt aan op handhaven van de regeling.

I De brief van de lobby speelt een belangrijke rol in het
Algemeen Overleg in de Vaste Commissie voor OCW van de
Tweede Kamer op 3 februari 2015.

I VVD en PvdA blijven de bewindslieden steunen. Moties van de
oppositie worden verworpen. Minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker kunnen na het debat, ondanks alle
kritiek, doorgaan op de ingeslagen weg.

I Een jaar later (december 2015) bleek uit onderzoek van De
Telegraaf dat de lobbyclub de Kamer misleid heeft: de
resultaten op hun scholen zijn nauwelijks beter, of zelfs
slechter dan de gemiddelde resultaten.



Beknopte chronologie

I Een lobbygroepje van leraren beweert echter in een brief aan
de vaste Kamercommissie dat hun scholen het juist uitstekend
doen, en dringt aan op handhaven van de regeling.

I De brief van de lobby speelt een belangrijke rol in het
Algemeen Overleg in de Vaste Commissie voor OCW van de
Tweede Kamer op 3 februari 2015.

I VVD en PvdA blijven de bewindslieden steunen. Moties van de
oppositie worden verworpen. Minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker kunnen na het debat, ondanks alle
kritiek, doorgaan op de ingeslagen weg.

I Een jaar later (december 2015) bleek uit onderzoek van De
Telegraaf dat de lobbyclub de Kamer misleid heeft: de
resultaten op hun scholen zijn nauwelijks beter, of zelfs
slechter dan de gemiddelde resultaten.



Beknopte chronologie

I Een lobbygroepje van leraren beweert echter in een brief aan
de vaste Kamercommissie dat hun scholen het juist uitstekend
doen, en dringt aan op handhaven van de regeling.

I De brief van de lobby speelt een belangrijke rol in het
Algemeen Overleg in de Vaste Commissie voor OCW van de
Tweede Kamer op 3 februari 2015.

I VVD en PvdA blijven de bewindslieden steunen. Moties van de
oppositie worden verworpen. Minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker kunnen na het debat, ondanks alle
kritiek, doorgaan op de ingeslagen weg.

I Een jaar later (december 2015) bleek uit onderzoek van De
Telegraaf dat de lobbyclub de Kamer misleid heeft: de
resultaten op hun scholen zijn nauwelijks beter, of zelfs
slechter dan de gemiddelde resultaten.



Beknopte chronologie

I Een lobbygroepje van leraren beweert echter in een brief aan
de vaste Kamercommissie dat hun scholen het juist uitstekend
doen, en dringt aan op handhaven van de regeling.

I De brief van de lobby speelt een belangrijke rol in het
Algemeen Overleg in de Vaste Commissie voor OCW van de
Tweede Kamer op 3 februari 2015.

I VVD en PvdA blijven de bewindslieden steunen. Moties van de
oppositie worden verworpen. Minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker kunnen na het debat, ondanks alle
kritiek, doorgaan op de ingeslagen weg.

I Een jaar later (december 2015) bleek uit onderzoek van De
Telegraaf dat de lobbyclub de Kamer misleid heeft: de
resultaten op hun scholen zijn nauwelijks beter, of zelfs
slechter dan de gemiddelde resultaten.



Beknopte chronologie

I In maart 2015 worden opnieuw rekentoetsen in mbo en vo
afgenomen. Nu is deelname verplicht. Maanden later blijken
de resultaten opnieuw dramatisch slecht te zijn. Bij OCW
slaat de paniek toe . . .

I 7 oktober 2015: Algemeen Overleg in de Vaste
Kamercommissie. Minister Bussemaker heeft, daaraan
voorafgaand, besloten dat de rekentoets in het mbo voorlopig
(d.w.z. de eerstkomende 5 jaar) niet zal meetellen in de
zak/slaagregeling.

I Een PvdA-motie met dezelfde strekking voor vmbo en havo
wordt aangenomen. Dekker belooft die te zullen uitvoeren.
Alleen voor het vwo zal de rekentoets dus nog meetellen (en
waarschijnlijk slachtoffers maken).
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Mijn standpunten:

I Er had nooit een rekentoets mogen komen. Er is ook geen
taaltoets gekomen. Bijspijkeren en toetsen van de
rekenvaardigheid moet, indien nodig, gebeuren bij wiskunde in
de onderbouw.

I De uitslag van een rekentoets hoort niet op of bij het
einddiploma te worden vermeld.

I De beroerde resultaten van de rekentoetsen tot nu toe komen
voor een niet gering deel doordat de inhoud van de toets niet
deugt. Het is een intelligentietest in plaats van een toets die
rekenvaardigheid meet.

I Een rekentoets moet vooral bestaan uit kale sommen.
Daarnaast een klein aantal contextopgaven uit een beperkt
aantal standaardcontexten, zodat leerlingen zich door veel
oefenen goed kunnen voorbereiden.

I Afname met pen en papier. Alle vragen na afname openbaar.
Geen rekenmachine.
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Voor meer details en verdere documentatie over de rekentoets, zie
mijn homepage:

https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/
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