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Aanleiding 
In november 2022 heeft de Onderwijsraad het adviesrapport Taal en rekenen in 
het vizier gepubliceerd. Deze heeft u begin november via een nota ontvangen, 
waarbij u ook akkoord bent gegaan met het vervolgproces, dat inhoudt dat er op 
het rapport wordt ingegaan in een uitgebreide beleidsreactie. Deze beleidsreactie 
op het adviesrapport wordt, zoals afgestemd, gecombineerd met een reactie op 
het rapport van Peil.Leesvaardigheid van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Wij vragen uw akkoord voor de beleidsreactie en deze te ondertekenen. De 
beleidsreactie zal vervolgens aan de Tweede Kamer worden verstuurd.  
 
NB: u heeft inmiddels beide op conceptversies van de brief gereageerd. In 
voorliggende versies (met track changes en schoon) zijn beide sets opmerkingen 
verwerkt. 

Geadviseerd besluit 
• Bent u akkoord met de beleidsreactie? 

Kernpunten 
• In de beleidsreactie wordt eerst het rapport Taal en rekenen in het vizier 

kort samengevat, waarna een beleidsreactie volgt met betrekking tot de 
sectoren po, vo, mbo en ho (lerarenopleidingen).  

• Daarna wordt het rapport over Peil.Leesvaardigheid kort besproken met 
een beleidsreactie vanuit de sector po.  

• De beleidsreacties zijn in lijn met de eerder geformuleerde 
woordvoeringslijnen en sluiten aan bij en verwijzen naar de andere 
beleidsbrieven rondom taal en rekenen, zoals de Kamerbrief 
voorgangsrapportage Masterplan basisvaardigheden, het Werkplan 
‘Samen voor het beste onderwijs’ en de werkagenda mbo die in het 
voorjaar zal volgen. In de bijlage treft u eerdere nota’s hieromtrent. 

• Voor aanbeveling 3 over rekenen en taal op de lerarenopleidingen 
kondigen we aan dat we daar in de zomerbrief leraren nader op 
terugkomen.  

 
NB: in de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie onderwijs op 19 
januari jl., is verzocht om een kamerbrief met een stand van zaken over de 
basisvaardigheden, met name op taal en rekenen, en om een kamerbrief met een 
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stand van zaken de curriculumbijstelling. Er is reeds een kamerbrief over de 
curriculumbijstelling in voorbereiding, daar zal ook de positie van taal en rekenen 
in terugkomen. In voorliggende beleidsreactie wordt waar nodig vooruit verwezen 
naar deze brief. Dit is door de PA van MPVO gesondeerd. 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing, geen nieuw beleid aangekondigd dat niet al is meegenomen 
in eerdere brieven (over o.a. het masterplan basisvaardigheden). 


