
 
Taal en rekenen in het vizier, ook bij de NVORWO 
 
Taal en rekenen in het vizier, de titel van het advies van de Onderwijsraad op 
verzoek van de Tweede Kamer. Als NVORWO zijn we blij dat de gemene deler is dat 
aanhoudende aandacht voor taal en rekenen bij zou kunnen dragen aan een meer 
continue kwaliteit. 
 
Fijn dat het rapport rekenen-wiskunde typeert als meer dan het kale rekenen. Dat 
biedt perspectief om basisvaardigheden te definiëren als alles wat nodig is aan 
kennis, vaardigheden en houding om maatschappelijk te functioneren. Waarbij 
omgaan met taal en rekenen een veel bredere betekenis krijgt en het ook nodig is en 
blijft te kijken naar de ontwikkelingen van onze samenleving. Dat vraagt zeker ook 
iets van leermiddelen, leerlingen en leerkrachten zouden actief aan het denken gezet 
moeten worden. 
 
Dat in iedere school een rekencoördinator een rol zou kunnen spelen in de continue 
ontwikkeling van teams bij het geven van goed rekenonderwijs is één van onze 
speerpunten als Vakvereniging. We participeren en faciliteren in een netwerk voor 
deze rekencoördinatoren en leveren door nauwe samenwerking met opleiders, 
adviseurs en onderzoekers zowel landelijk als regionaal hier een bijdrage aan. Het 
sterkt ons dat in het advies van de Onderwijsraad ook het faciliteren en opleiden van 
een rekencoördinator is meegenomen. 
 
De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs blijft nodig om resultaten blijvend 
op niveau te houden. Daarvoor is onderzoek nodig en dan met name kwalitatief 
vakdidactisch onderzoek. Goed dat de Onderwijsraad daar in haar rapport voor pleit. 
  

Dat de kwaliteit van de lerarenopleiding basisonderwijs op het gebied van rekenen-
wiskunde aan eisen zou moeten voldoen lijkt evident. Dat deze kwaliteit 
gewaarborgd dient te worden lijkt ons ook goed, of dit met een extra centrale toetsing 
het beste resultaat oplevert, hebben wij onze vraagtekens bij. Misschien is in 
beweging komen ook anders te realiseren! 
 
Laten we in ieder geval als Vakvereniging rekenen- wiskunde in gesprek zijn en aan 
de slag blijven op alle gebied, zodat basisvaardigheden werkelijk bijdragen aan de 
kwaliteit van functioneren van iedereen in de samenleving. 
 
Wij gaan daarvoor.   
 
Bestuur NVORWO 
 


