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Geachte mevrouw, heer,

Op 3 december 2015 heb ik alle scholen voor vooftgezet onderwijs mijn
voornemen medegedeeld om de resultaten van de rekentoets over 2015 (hierna:

de resultaten) per school, vestiging en afdeling (schoolsoort) openbaar te maken

op de website van de Rijksoverheid. Ook heb ik de scholen gelegenheid gegeven

om een zienswijze in te dienen. Enkele scholen hebben van die gelegenheid

gebruik gemaakt. Deze zienswijzen zijn in de belangenañreging meegenomen'

Besluit
Ik heb beslgten om de resultaten conform mijn voornemen openbaar te maken,

Dit besluit berust op aftikel 8, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob).

Ovcrweging
Eén van de kenbaar gemaakte bedenkingen is dat op een schoof alle leerlingen

van alle kansen voor de rekentoets gebruik hebben gemaakt' wat er volgens de

betreffende school toe kan leiden dat dit negatief uitpakt voor het gemiddelde

resultaat van deze school in vergelijking met andere scholen.

Dit bezwaar neem ik niet over. De resultaten die openbaar gemaakt worden, zijn
de gemiddelden van de hoogst behaalde cijfers en alleen van de

eindexamenkandidaten. Daardoor is van onevenredige benadeling van scholen

waar alle leerlingen aan alle kansen deelnemen geen sprake.

Een andere kenbaar gemaakte bedenking is dat het te vroeg zou ziin om de

resultaten openbaar te maken. OuderS hebben vragen over de rekentoets en het

zou nog geen onderdeel zijn van het examenprogramma.

Ook dit bezwaar neem ik niet over. De rekentoets is sinds schooljaar 2073-20t4
een verplicht onderdeel van het eindexamen van alle leerlingen in het voortgezet
onderwijs. Ouders kunnen met vragen terecht bij de school en anders op

www.riiksoverheid.nl/rekentoets, waar antwoorden op de meest gestelde vragen

over de rekentoets zijn opgenomen. Verder verleent Ouders&Onderwijs informatie
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over de rekentoets. Ook in dit geval is er geen sprake van onevenredige
benadeling van een school.

Wijzc van openbaarmaking
De resultaten van de rekentoets vo van 2015 worden openbaar gemaakt door
plaatsing op www.rijksoverheid.nl. De resultaten zullen niet tot individuele
leerlingen herleidbaar zijn.

Uitgesteldc openbaarmaking
Om u in de gelegenheid te stellen om fe¡tel¡jke openbaarmaking tegen te gaan,
stel ik deze uit tot twee weken na dagtekening van dit besluit. Indien u de
openbaarmaking wil tegengaan, dient u tijdigl
1) een bezwaarschril't in te dienen (de bezwaarclausule is op pagina 1

weergegeven);
2) ziclt tot de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank
te wenden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rechtspraak.nl.

Mocht u geen verzoek om een voorlopige voorziening doen, dan worden de
resultaten na verloop van de termijn van twee weken openbaar gemaakt.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

(¡nzc referênt¡e
a7z3zL

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
nameps deze,
de {i /ecteur Voortgezet Onderwr¡s,

mw. mr. c.n.ú.e. Mattijssen
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Bijlagen

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij informeer ik u over het voornemen van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) om de resultaten van de rekentoets over 2015
openbaar te maken.

Eerdere openbaarmaking resultaten
Afgelopen voorjaar is bij het ministerie van OCW een verzoek op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend om de resultaten van de
rekentoets in het voortgezet onderwijs over 2013 en 2014 openbaar te maken.
Dit verzoek betrof de resultaten per school en per schoolsoort. Destijds heb ik de
scholen verzocht om een zienswijze te geven. Enkele scholen hebben van die
mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat de resultaten van 20L4
met tekst en uitleg op de website van de Rijksoverheid openbaar zijn gemaakt:

https: //www. rijksoverheid. nllonderwerpen/taal-en-rekenen/in houd/toetsen-
examens-taal-en-rekenen/resultaten-rekentoets-voortgezet-onderwijs

Actieve openbaarma king
Ook de resultaten op de rekentoets van 2015 en daaropvolgende jaren zijn
relevant om openbaar te maken voor onder andere ouders. Om de resultaten op
de rekentoets voor iedereen inzichtelijk te maken, wil ik deze op grond van artikel
8 van de Wob actief openbaar maken op de website van de Rijksoverheid. Het
betreft de resultaten op vestigingsniveau, schoolniveau en - indien van
toepassing - per schoolsoort of leerweg, zoals opgenomen in het Basisregister
Onderwijs bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Net als de resultaten van 2074,
worden de resultaten niet openbaar gemaakt indien ze herleidbaar zijn tot
individuele leerlingen. De wijze van presentatie van de resultaten kan per jaar
verschillen.

Zienswijze
Hierbij stel ik u als belanghebbende, op grond van artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht, in de gelegenheid uw zienswijze te geven op mijn
voorgenomen besluit. U kunt dit doen door binnen drie weken na dagtekening
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van deze brief uw bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van

informatie die uw school raakt per e-mail en gemotiveerd aan mij kenbaar te

maken. U kunt uw eventuele zienswijze sturen naar: r.c.vlies@minocw.nl. Indien
ik binnen deze termijn geen reactie van u heb ontvangen, ga ik ervan uit dat u

geen bedenkingen tegen openbaarmaking hebt.

Uw zienswijze kan alleen leiden tot het afzien van openbaarmaking van (een deel

van) de informatie, indien deze is onder te brengen onder één of meer van de in
artikel 10 van de Wob genoemde weigeringsgronden. U vindt deze in de bijlage.
De uiteindelijke afweging over het al dan niet openbaar maken van de informatie
berust bij mij.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

De staatssecretar¡s van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Sander Dekker
namens deze,
de directeur Voortgezet Onderwijs,

mw. mr. C.A.M.E. Mattijssen

Bijlage: artikel 10 van de Wob, voor zover relevant
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover
dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de

Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen

inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege

voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde
bestuursorga nen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen

van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van

derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking'

Onze referent¡e
848420
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