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Plaats/datum: 

Utrecht, 22 januari 2021 

 
Onderwerp:  

Notaoverleg Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, 

leraren en examens 

Kenmerk:  

- 

 

Geachte mevrouw Tellegen, 

De vaste commissie voor OCW spreekt maandag 25 januari over funderend onderwijs, 

corona, leraren en examens. Graag wil ik u vragen onderstaande punten bij de leden van 

uw commissie onder de aandacht te brengen. 

De gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs zijn groot en wij hebben de opgave om de 

komende jaren de negatieve effecten voor onze leerlingen teniet te doen. Dat vraagt om 

een structurele en meerjarige aanpak en hiervoor trekken we samen op met het ministerie 

van OCW. Het plan hiervoor moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en samen met de 

onderwijspraktijk gemaakt worden. De PO-Raad richt daarom voor het primair onderwijs het 

Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit op. Wij vragen dit team van vooraanstaande 

wetenschappers en onderwijsprofessionals de sector te adviseren – met de beste kennis uit 

onderzoek en onderwijspraktijk - welke onderwijskundige interventies voor welke leerlingen 

het meest effectief zijn.  

Adviseer kansrijk en stel scholen gerust 

Binnenkort krijgen leerlingen hun schooladvies en kwetsbare leerlingen lopen dit jaar de 

kans de eindtoets minder goed te maken. Ze kunnen zo minder profiteren van deze 

kansenvergroter. Zij verdienen daarom in maart een kansrijk schooladvies; waar een deel 

van deze leerlingen normaal gesproken een bijstelling naar boven krijgt in mei/juni.  

Het schooladvies dat de PO-school in maart geeft, is bepalend voor het 

onderbouwrendement in het VO. Hoewel onder normale omstandigheden het 
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onderbouwrendement voor de meeste scholen niet tot problemen leidt, kan dit door kansrijk 

adviseren wel het geval zijn. Scholen verdienen een ondubbelzinnige toezegging dat (via 

het onderbouwrendement) de rekening voor het bieden van extra kansen door kansrijk 

adviseren en plaatsen niet bij hen komt te liggen.  

Daarnaast heeft de PO-Raad bij het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie 

aangekaart dat de eindtoetsresultaten dit jaar niet gebruikt mogen worden om scholen en 

de sector primair onderwijs te beoordelen. 

Examens VSO moeten doorgaan 

Leerlingen in het VSO moeten ondanks de ingewikkelde omstandigheden kunnen toewerken 

naar een volwaardige diplomering. VSO-scholen kennen geen schoolexamens, die een beeld 

kunnen geven van het niveau van de leerling. Daarom pleiten wij ervoor dat alles in het 

werk gesteld wordt om zowel het centraal examen als het college-examen dit jaar door te 

laten gaan voor het VSO. 

Dan wil ik afsluiten met benadrukken dat het van het grootste belang is dat de scholen in 

dit land weer zo snel als mogelijk opengaan om alle kinderen de kansen te bieden die ze 

verdienen. We werken constructief samen met het ministerie van OCW hoe we dit passend 

binnen OMT-adviezen kunnen realiseren. We hebben geen behoefte aan pleisters plakken, 

maar we maken plannen voor de lange termijn. We trekken samen op om de effecten van 

deze ongekende crisis te verzachten. Iedereen in de sector spant zich tot het uiterste in om 

onze leerlingen weer het onderwijs te geven dat ze verdienen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Rinda den Besten 

Voorzitter PO-Raad 


