
________________________________________ 
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Met het nieuwe rekenonderwijs en de nieuwe rekenexamens zet het mbo de trendbreuk in 
waartoe de Inspectie van het Onderwijs oproept in het rapport De Staat van het 
Onderwijs 2022. De Inspectie noemt het niveau van taal, rekenen en burgerschap over de 
hele linie onder de maat, wat door de coronacrisis nog verder verslechterd is. Het mbo 
loopt met de Coöperatie Examens MBO als leverancier van de nieuwe rekenexamens 
voorop als aanjager van verbeterd rekenonderwijs op alle mbo-instellingen. 
 
De oproep om het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren is door de pandemie nog 
urgenter dan dezelfde oproep in voorgaande rapporten. De Inspectie wijst op de noodzaak om 
de jarenlange terugloop van taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden ‘eindelijk’ een halt toe 
te roepen.  
 
Broodnodig 
 
Studenten hebben deze basisvaardigheden nodig voor hun schoolloopbaan en het functioneren 
in de samenleving. Met een verwijzing van voorbeelden uit Zweden en Ierland stelt de Inspectie 
dat een verbetering van deze vaardigheden niet alleen broodnodig is voor een volwaardige 
deelname van jongeren aan de maatschappij, maar ook haalbaar. Binnen twee jaar tijd zou de 
trendbreuk zichtbaar moeten zijn. 
 
Eerste lichting 
 
Als vanaf september de eerste lichting mbo-studenten het nieuwe rekenexamen gaat maken, 
neemt het mbo een voorschot op de oproep van de Inspectie. De examens sluiten aan op het 
vernieuwde rekenonderwijs waarvan de nieuwe rekeneisen de grondslag vormen. In het mbo 
heerst de hoopvolle verwachting dat dit de trendbreuk gaat veroorzaken met voorgaande jaren 
waarin studenten onvoldoende gecijferd hun opleiding verlieten. De verwachting is ook dat de 
motivatie van studenten om zich in te zetten voor het vak rekenen zal toenemen omdat het 
examen vanaf volgend schooljaar meetelt voor hun eindlijst.  
 
Landelijk zicht 
 
Met de nieuwe rekenexamens en slaag-zakregeling komt er landelijk beter zicht op de 
rekenvaardigheid van afgestudeerde mbo-studenten. De meeste mbo-instellingen hebben in de 
MaartMaand RekenMaand een start gemaakt met de voorbereidingen op de nieuwe 
rekenexamens, die zij vanaf september kunnen afnemen bij hun studenten.  
 
Download hier het rapport De Staat van het Onderwijs 2022 en het deelrapport De staat van het 
middelbaar beroepsonderwijs 2022. 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022/IvhO_Staat+vh+Onderwijs+2022_BOEK_def.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/deelrapport-svho-2022-mbo
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/deelrapport-svho-2022-mbo

