
HCDONDERDAG 13 JANUARI 2022

Het onderwijs 
hapert als grote 
gelijkmaker  P12

Gelijke 
kansen voor 
iedereen?

Een puberbrein 
wordt wat later 
wakker  P14

Volg 
het slaap-
waakritme

Tips van Elijah Lens uit Pijnacker: ‘Niet 
te veel stressen. Kijk niet naar welke 
school je vrienden gaan’

Mini-interviews  P16

XXXXXXXXX          EERSTEJAARS OVER HUN KEUZE

FO
TO

 K
O

E
N

 V
E

R
H

E
IJ

D
E

N

Je kind begint na de zomervakantie op de middelbare school. 
Maar welke? Wat vindt je kind leuk, welk schooltype past daarbij, 
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 J
e kind begint na de zomer-
vakantie op de middelbare 
school. Maar welke? Er is 
veel te kiezen: gaat hij of zij 
naar het vmbo of vwo, naar 

algemeen of bijvoorbeeld montesso-
ri-onderwijs. En wat is voor hem of 
haar belangrijk: dat er veel aandacht is 
voor techniek, dat hij of zij een extra 

taal kan leren of er juist lekker veel 
kan sporten of toneelspelen?
We nemen in dit artikel vier belang-
rijke stappen door die je als ouder 
kunnen helpen in het keuzeproces: 
wat vindt je kind leuk, welk school-
type past daarbij, op welke manier 
leert hij of zij het beste en hoe pak je 
het bezoeken van open dagen aan?

Dat doen we aan de hand van de  
VO Gids, een papieren en online keu-
zegids voor leerlingen in groep zeven 
en acht van het basisonderwijs en hun 
ouders, en een toelichting van hoofd-
redacteur Vanessa Pelle. Zij geeft de 
allerbelangrijkste tip alvast weg: ,,Ga 
het gesprek aan met je kind en neem 
daar de tijd voor.’’ Dus: pak die  
VO Gids erbij, praat samen over wat 
daar allemaal in staat en luister goed 
naar wat je kind wil. En: bezoek open 
dagen van verschillende scholen om 
een goede indruk te krijgen.
 – Suzanne Eijgenraam

De middelbare school 
die bij jouw kind past
Welk schooltype past bij het niveau van jouw kind? Op welke manier 
leert jouw kind het best? Waar let je op bij het bezoeken van open 
dagen? Wie is eigenlijk je kind, wat vindt hij of zij leuk en hoe belangrijk 
is dat? Handleiding voor een belangrijke keuze van ouder en kind. 

 c Schoolkeuze in vier stappen

 D
e meeste kinderen van 
11, 12 jaar hebben nog 
geen idee wat ze later 
willen worden. Dat is 
voor het kiezen van 

een middelbare school ook hele-
maal niet erg. Op de scholen voor 
voortgezet onderwijs (het vo) hoe-
ven ze niet meteen een richting te 
kiezen. ,,Ze maken nog geen keuze 
voor een beroep’’, zegt Vanessa 
Pelle van de VO Gids. ,,Alleen als 
een kind bijvoorbeeld zeker weet 
dat het later arts wil worden, is het 
belangrijk dat het uiteindelijk voor 
het vwo kiest. Maar dat kan ook in 
stappen na de mavo of havo nog.’’

Kinderen weten echter wel vaak 
wat ze leuk vinden. Is jouw kind 
creatief, muzikaal, houdt het van 
sporten of van cultuur? Welk ka-
rakter heeft hij of zij? En wat voor 
gezin zijn jullie? Stap 1 is dan ook: 
kijk wat je kind leuk vindt en be-
denk dan welke school daarbij past. 

Een aantal zaken kan daarbij een 
rol spelen. Zo is het is niet op voor-
hand te zeggen of een kleine school 
of een grote scholengemeenschap 
geschikt is voor jouw zoon of doch-
ter. ,,Er zijn ook heel grote scholen 
die juist klein aanvoelen’’, zegt 
Pelle. ,,Er is dan bijvoorbeeld een 
aparte ingang voor brugklassers, of 
de leerjaren hebben verschillende 
pauzetijden.’’

Kies je voor de school om de  
hoek of wil je kind best wat verder  
reizen? ,,Het openbaar vervoer is  
tegenwoordig een stuk beter gere-

geld.’’ Daardoor kun je soms best 
kiezen voor een school die verder 
weg is, maar waar bijvoorbeeld veel 
aandacht is voor toneel en sport, of 
die – als je religie belangrijk vindt – 
katholiek is.

En dan zijn er nog de vriendjes 
en vriendinnetjes. Sommige kinde-
ren willen graag naar dezelfde 

school. Pelle snapt dat wel, maar 
vindt niet dat het de beslissende 
factor moet zijn. ,,Dat zal een kind 
nu absoluut niet willen geloven, 
maar op het voortgezet onderwijs 
maken ze nieuwe vrienden.’’

De leerkracht van groep acht kan 
je vaak goed op weg helpen bij het 
maken van alle keuzes, want hij 
weet welke soort scholen er in de 
buurt zijn én welke daarvan bij het 
kind en het gezin kunnen passen.

        Wie is je kind en wat 
vindt hij of zij leuk?

De betrokkenheid 
van ouders
Stel: opa is advocaat, 
vader is advocaat en in 
de familie is het een 
traditie dat iedereen 
gaat studeren. ,,Som-
mige ouders gaan er 
dan automatisch van uit 
dat hun kind naar het 
vwo gaat’’, zegt Pelle. 
,,Ze pushen hun kinde-
ren om naar een school-
type te gaan dat ze ken-
nen.’’

Als hun kind dan een 
vmbo-advies krijgt, kun-
nen ze daarover teleur-
gesteld zijn. ,,Ze kunnen 
zich zelfs schamen en 
zich afvragen hoe ze dat 
uitleggen aan hun familie 
en vriendenkring.’’ Ze wil 
ouders er graag op wij-
zen dat het vmbo een 
heel goede keuze is. ,,Je 
wilt niet dat je kind blijft 
zitten en daardoor onge-
lukkig is. Je wilt dat je 
kind een succeservaring 
krijgt in het leerproces. 
Als je zoon of dochter 
mooie cijfers haalt en le-
ren leuk vindt, is de kans 
groter dat hij of zij ver-
der leert en niet vroegtij-
dig de school verlaat.’’ 
Plus: ,,Het vmbo is echt 
prachtig! Vaak zien  
ouders hun kind er hele-
maal opbloeien, omdat 
dat niveau bij hem of 
haar past.’’

De kwaliteit van de school
Het lijkt zo logisch: je wilt dat je 
kind naar een een school gaat 
waar de kwaliteit van het onder-
wijs goed is. Er is het oordeel van 
de Onderwijsinspectie, er zijn te-
vredenheidsonderzoeken onder 

ouders, je kunt de slagingspercen-
tages, examencijfers en het aantal 
zittenblijvers bestuderen. Maar: 
staar je er niet blind op. Uiteindelijk 
vertellen die cijfers niet of de sfeer 
op de school bij jouw kind past en 

of hij of zij daar bijvoorbeeld lekker 
vaak kan sporten of muziek kan 
maken. Als je zoon of dochter het 
op school naar zijn of haar zin 
heeft, is de kans dat hij of zij daar 
slaagt groot.

 cEr zijn heel grote 
scholen die, door een 
aparte ingang voor 
brugklassers, juist 
klein aanvoelen
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 S
paans benauwd kreeg ik het, want 
blijkbaar deed ik veel fout. Alles 
contrair aan het lerende, rebelle-
rende puberbrein. Vaak was ik nog 
te streng en te controlerend. Hoezo 

een onvoldoende? Dan heb je blijkbaar niet lang 
genoeg geleerd. Alle huiswerk gemaakt? Nee, 
waarom heb je toch geen overzicht?

Een paar maanden geleden bezocht ik op de 
middelbare school een ouderavond waarvoor 
huiswerkexpert Ankie Remijn uit Delft was uit-
genodigd. Haar overtuiging is: je kunt best een 
prettig leven hebben én goede cijfers (veel scho-
lieren denken van niet), kwestie van een beetje 
organiseren. Ik vond het vooral een les voor ou-
ders. Je weet het heus wel, maar negeert toch 
veel signalen. Jouw kind is bezig volwassen te 
worden en daar horen butsen en builen bij. Die 
moet je ze dan wel gunnen. Laat die strengheid 
soms gewoon varen, joh.

Alle kinderen die de komende tijd hun keuze 
maken: ik wens jullie een prachtige middelbare 
schooltijd, want het is de sociale brug naar vol-
wassenheid die je nooit meer vergeet. Ik kom 

veel mensen tegen die 
zeggen dat ze zo rond 
hun 15de echt de stap 
hebben gezet naar wie 
ze nu zijn.
Hopelijk worden het 
fijne jaren met mooie 
en soms slechte cijfers, 
vrienden en veel leuke 
momenten buiten de 
klas. Daar mankeert het 
al een tijdje aan. Het is 
verdrietig te zien hoe 
een corona-generatie 

opgroeit. Laten wij ouders dat nooit vergeten. 
Dat het allemaal zó anders, zó sterieler, zó  
veeleisender is dan in onze tijd. En ze moeten  
al zoveel – van zichzelf, van ons, van elkaar, van 
Instagram.

Deze bijlage is ook voor ú, ouders. Zeker als 
het uw eerste kind in het voortgezet onderwijs 
wordt, gaat ook u een drempel over. U raakt haar 
of hem steeds meer kwijt. Je weet dat het moet 
en hoort, maar het is even wennen. We probe-
ren in de volgende pagina’s in dat puberbrein 
vol emoties, eigenzinnige structuren en hormo-
nen te kijken. En soms is het gewoon goed om 
te zeggen dat je zelf vroeger ook zo bent ge-
weest. Chaotischer nog, en rebelser. Steun uw 
kind vooral om wie het is en minder om wat het 
doet. Dat vind ik nog steeds het beste advies.

PAUL VAN DEN BOSCH

Laat die 
strengheid 
varen

l 
Ze moeten al 
zoveel – van 
zichzelf, van 
ons, van 
elkaar, van 
Instagram

Paul van den 
Bosch is  
hoofdredacteur 
AD Regio

 g Vanessa 
Pelle.  
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 C
assandra  Kumru (12) houdt 
van gamen, knutselen en  
tekenen. Mila Cretier, even 
oud, gaat op woensdag-
avond altijd naar de zwem-
club en ze houdt van leren. 
,,dat is mijn hobby’’, zegt  

ze kordaat. Cassandra wil later paardenver-
zorgster worden, Mila dokter of juffrouw. de 
meiden zijn vrolijk en zoals dat gaat op die 
leeftijd, ze hebben lol.

Mila vertelt over haar autisme en adhd, 
Cassandra over haar spierziekte. ,,ik zit in een 
rolstoel, vroeger had ik een slangetje in mijn 
neus’’, vertelt Cassandra. de twee zijn leerlin-
gen van onderwijscentrum Het roessingh 
(oCr) in enschede. Hier kunnen kinderen 
met een beperking – lichamelijk, verstandelijk 
of beide – of een langdurige ziekte toch naar 
school.

Divers
,,Kinderen kunnen vanaf hun 4de tot en met 
hun 18de bij ons terecht’’, vertelt directeur 
Tessa Pierik. ,,We hebben meerdere scholen 

onder één dak en 
zwaaien ieder 
jaar havisten uit 
die met hun di-
ploma op zak 
doorstromen 
naar een hbo-op-
leiding. We heb-
ben ook zeer 
moeilijk lerende 
kinderen. of die 
ernstig meervou-
dig beperkt zijn 
en uitstromen 
naar de dagbe-
steding. dat 
maakt de school 
zo divers.”

Het onderwijs-
aanbod is op 

maat afgestemd op de leerlingen. ,,Voor som-
migen wisselen onderwijs en therapie elkaar 
de hele dag af. Zorg, onderwijs en revalidatie 
moeten daarom goed geïntegreerd zijn.”

Band
Het roessingh startte in 1957 als onderdeel 
van een revalidatiecentrum. inmiddels telt de 
school 270 leerlingen. er is een speciale 
band tussen leerlingen en personeel, zegt 
Pierik. ook verdrietige momenten worden 
|gedeeld. ,,Sommige leerlingen zijn ongenees-
lijk ziek en overlijden. dat is enorm droef. Het 
is bijzonder dat we zoveel voor onze leerlin-
gen en hun ouders mogen betekenen. Wij kij-
ken met de bril van wat wél kan. dat leren wij 
de leerlingen ook van jongs af aan. je bent  
geneigd om een kleuter in een rolstoel van  
de taxi naar het klaslokaal te duwen, toch 
zeggen we: alles wat ze zelf kunnen, doen  
ze zelf.”

TeKST THEO PAIJMANS FoTo’S KOEN VERHEIJDEN

‘Kijken met de bril van wat wél kan’
Speciaal onderwijs in Enschede

 c Onverwachte schooltypes

l 
Voor 
sommigen 
wisselen 
onderwijs  
en therapie 
elkaar de  
hele dag af
 – Tessa Pierik, 
directeur van  
Het Roessingh



donderdag 13 januari 2022AR 5SCHOOLKEUZE

2 I n Nederland zijn er een aantal 
schooltypes, ingedeeld per  
niveau. De meest bekende zijn 
het vmbo, de havo en het vwo. 
Daarnaast is er nog de prak-

tijkschool en het voortgezet speci-
aal onderwijs. We kennen ze alle-
maal, maar omdat er sinds je eigen 
jeugd misschien alweer heel wat is 
veranderd, zetten we nog even de 
verschillen op een rijtje:

Allereerst is er de praktijkschool. 
Die is er voor kinderen die beter  
leren door praktijkervaring op te 
doen dan door theorie en waar-
schijnlijk niet in staat zijn een  
vmbo-diploma te halen. Op het 
praktijkgericht onderwijs hoeven 
ze geen eindexamen te doen, maar 
werken ze met individuele ontwik-
kelplannen. Ze gaan stagelopen en 
vaak kunnen ze er bijvoorbeeld 
hun tractorrijbewijs of ehbo-certi-
ficaat halen.

Op het vmbo is veel te kiezen. Zo 
zijn er vier leerwegen, die een wat 
ingewikkelde naam hebben. De 
eerste is de basisberoepsgerichte 
leerweg (vmbo-basis). Leerlingen 
krijgen daar lekker veel praktijkles, 
maar liefst 12 uur per week, en daar-
naast theorievakken als Neder-
lands, Engels en wiskunde. Fijn 
voor kinderen die het liefst leren 
door te doen. Ze kunnen daarna 
doorstromen naar een mbo-oplei-
ding op niveau 2.

De tweede is de kaderberoeps-
gerichte leerweg (vmbo-kader). 
Ook hier krijgen de leerlingen 12 
uur praktijkles per week, maar zijn 
de theorievakken iets moeilijker. 
Daarna kunnen leerlingen een 
mbo-opleiding op niveau 3 of 4 vol-
gen.

Het derde niveau heet de ge-
mengde leerweg. Hier staat per 
week 4 uur praktijkles op het roos-
ter, de rest van de tijd is voor theo-

rievakken. Die zijn weer wat moei-
lijker dan op het vmbo-kader. Leer-
lingen kunnen doorstromen naar 
het mbo of de havo.

Bij deze drie leerwegen maken de 
leerlingen in de bovenbouw een 
keuze uit maar liefst tien profielen, 
waarmee ze zich alvast kunnen 
voorbereiden op een beroep. Er zijn 

vijf algemene, waaronder zorg en 
welzijn en groen, en vier techni-
sche. Vmbo-scholen bieden vrijwel 
nooit alle profielen aan, zoek dus 
goed uit op welke school welk pro-
fiel te volgen is.

Dan is er nog de theoretische 
leerweg, die vroeger mavo heette 
en soms nog steeds zo genoemd 
wordt. De leerlingen krijgen daar 

        Welk schooltype past bij het 
niveau van jouw kind?

De eindtoets
Hoe weet je welk school-
type het beste bij je kind 
past? Tot aan 2015 lieten 
vrijwel alle basisscholen in 
groep 8 de Citotoets ma-
ken. de uitslag gebruikten 
ze om kinderen een objec-
tief schooladvies te geven. 
,,Cito was toen een bepa-
lende factor’’, weet Pelle.

Tegenwoordig is het an-
dersom: de leerkracht op 
de basisschool geeft een 
schooladvies op basis van 
de vorderingen en resulta-
ten van de afgelopen jaren 
en de talenten van een 
leerling. Hij of zij kent zijn 
leerlingen immers goed. 
dat gebeurt voor 1 maart. 
daarna volgt in april de ver-
plichte eindtoets. de Cito-
toets is nog altijd het be-
kendst, maar je hebt ook de 
ieP-toets en de eindtoet-
sen van route8, dia en 
aMn.

Voor de duidelijkheid: een 
plekje in het voortgezet on-
derwijs krijgt een kind dus 
op basis van het schoolad-
vies van de leerkracht. de 
eindtoets die daarop volgt 
is géén examen, het is al-
leen een extra check om 
erachter te komen welk ni-
veau leerlingen aan het 
einde van de basisschool 
hebben op het gebied van 
taal en rekenen. je zoon of 
dochter hoeft dus niet 
vooraf te oefenen en hoeft 
ook niet zenuwachtig te 
zijn. ,,Het is echt een mo-
mentopname. Het kan best 
zo zijn dat je kind net een 
slechte dag had en de 
score daardoor lager uitvalt 
dan je dacht’’, zegt Pelle. 
dan verandert er niets aan 
het advies. alleen als een 
kind hoger scoort dan ver-
wacht, moet de basisschool 
het advies heroverwegen.

 cVmbo-scholen 
bieden vrijwel nooit 
alle profielen aan, 
zoek dus goed uit op 
welke school welk 
profiel te volgen is
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meestal alleen theorievakken, die 
net zo moeilijk zijn als op de ge-
mengde leerweg. Hier kunnen 
scholieren na twee jaar kiezen uit 
vier profielen: techniek, zorg en 
welzijn, economie en landbouw. En 
ook hier kunnen ze daarna naar het 
vmbo of de mavo.

Op de havo en het vwo krijgen  
leerlingen alleen theorievakken.  
In de bovenbouw kunnen ze  
kiezen uit vier profielen: natuur en 
techniek, natuur en gezondheid, 
economie en maatschappij en cul-
tuur en maatschappij. Op het vwo 
kiezen ze daarnaast uit het athe-
neum of het gymnasium waar ze 
ook Grieks en Latijn leren. Er zijn in 
Nederland een aantal zelfstandige 
gymnasia.

Dan is er nog het Voortgezet  
Speciaal Onderwijs voor leerlin-
gen die extra ondersteuning nodig 
hebben, bijvoorbeeld vanwege een 
handicap, chronische ziekte of 
(leer)stoornis. Leerlingen kunnen 
er alle schooltypen volgen: van 
vmbo tot vwo. − SE

 e Cassandra Kumru (links) wil paardenverzorger worden, Mila Cretier (foto linksboven naast de docent) arts of schooljuf. Onderwijscentrum Het Roessingh 
helpt 270 leerlingen er komen, ondanks een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurige ziekte.

 e Fietstechniek is ook een vak voor meisjes. FOTO PIX4PROFS /JOHAN WOUTERS
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 A

ls je het type school 
weet, ben je er nog 
niet. Er zijn grote ver-
schillen in leerme-
thodes. Bedenk als 

ouder goed op welke manier jouw 
kind het beste leert. Via klassikale 
of individuele lessen, werkt hij 
graag samen in projecten of juist 
meer zelfstandig? Aan de hand 
daarvan kun je een keuze maken. 
Pelle noemt als voorbeeld: ,,Als je 
kind vrij van geest is, past een 
school met veel klassikaal onder-
wijs wellicht niet. Maar als je nu al 
merkt dat hij bijvoorbeeld moeite 
heeft met het zelfstandig maken 
van schoolopdrachten, is het juist 
weer niet handig om hem naar een 
montessorischool te laten gaan.’’

Een aantal leerconcepten 
op een rij:
Allereerst is er natuurlijk het alge-
meen onderwijs. Daar past je kind 
eigenlijk altijd. Deze scholen heb-
ben geen specifiek onderwijscon-
cept, maar een mix van verschil-
lende leerstijlen. De ene keer is er 
een klassikale instructie, de andere 
keer doen scholieren aan een pro-
ject mee. Soms werken ze zelfstan-
dig, soms met klasgenoten.

Op een montessorischool leren 
scholieren zelf keuzes maken en 
zelfstandig werken. Ze krijgen 
werk voor een paar dagen of weken 
vooruit en mogen, binnen bepaalde 
regels, zelf kiezen wanneer ze aan 
welk vak werken.

Op het daltononderwijs draait het 
ook om zelfstandig werken, eigen 
keuzes en samenwerken. Zo mogen 
leerlingen zelf kiezen in welke 
volgorde ze ‘taken’ doen en of ze  
alleen of samen willen werken.

Het woord ‘vrij’ in vrijeschool be-
tekent dat een leerling zich op 
school kan ontwikkelen op elk vlak 
van zijn persoonlijkheid. Daarom 
zijn er naast de gewone leervakken 
ook veel creatieve en doevakken, 
zoals handenarbeid, schilderen, 
muziek, zang en toneel.

Als een school aan gepersonaliseerd 
leren doet, hebben alle leerlingen 
hun eigen lesrooster. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld bij Kunskapsskolan, 
een relatief nieuw concept uit Zwe-
den. Iedere leerling werkt op zijn 
eigen niveau en in zijn eigen tempo 
aan zijn eigen leerdoelen. Elk kind 
heeft een vaste leraar, maar geen 
vaste klas.

        Op welke manier leert jouw 
kind het best?

Een openbare of 
een bijzondere 
school?

Een keuze die je ook nog 
moet maken: gaat jouw 
kind naar een openbare of 
een bijzondere school? de 
meeste bijzondere scholen 
zijn protestants-christelijk 
of rooms-katholiek, ook zijn 
er reformatorische en isla-
mitische scholen. goed om 
te weten: leerlingen krijgen 
overal hetzelfde diploma en 
het zegt niets over de kwa-
liteit, het verschil zit ’m in 
de manier waarop ze hun 
levensvisie in de lessen ver-
weven. Zo staat er op scho-
len met een religieuze 
grondslag vaak godsdienst-
les op het lesrooster.

een ander verschil is dat op 
openbare scholen elk kind 
welkom is, wat zijn achter-
grond of levensvisie ook is. 
Bijzondere scholen mogen 
voorwaarden stellen, bij-
voorbeeld dat ouders de 
religieuze principes onder-
schrijven. Het verschilt per 
school hoe de levensvisie in 
de praktijk wordt ingevuld 
en hoeveel je kind daarvan 
merkt. Bedenk wat bij jullie 
gezin past.

 cEr zijn grote 
verschillen in 
leermethodes, 
bedenk goed op 
welke manier jouw 
kind het beste leert
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Ook Big Picture Learning is  
een vorm van gepersonaliseerd 
onderwijs. Elke leerling heeft  
een persoonlijk leerplan op basis 
van zijn eigen kwaliteiten en  
interesses. Ze zitten wel in  
een vaste groep van ongeveer  
vijftien leerlingen (de advisory) 
met een vaste docent: de  
advisor.

Dan is er nog Agora, een vorm 
van gepersonaliseerd onderwijs 
waarbij niet de vakken of het  
onderwijssysteem centraal staan, 
maar de nieuwsgierigheid van  
het kind. Een coach bepaalt  
samen met de leerling wat op 
welke manier zinvol is om te  
leren.

Tot slot is er particulier onder-
wijs: daarbij zijn de klassen 
 klein en is er extra aandacht  
voor de leerlingen. Het onderwijs 
is op maat. Deze scholen worden 
niet bekostigd door de overheid, 
waardoor ze een stuk duurder 
zijn. − SE

Extra aanbod: betere cijfers bij álle vakken
Weet je eenmaal welk type 
school en welke leermethode 
bij je kind past? Dan ben je er 
nog niet. 
Veel scholen bieden extra lesaan-
bod, of zijn helemaal ingericht vol-
gens een bepaald thema. dat doen 
ze omdat is gebleken dat kinderen 
die het naar hun zin hebben op 

school, betere cijfers halen bij  
alle vakken.

Veel scholen bieden daarom bij-
zondere activiteiten of extra vak-
ken aan. er is volop keuze: bijvoor-
beeld een taal als Chinees of 
Spaans en talentklassen voor leer-
lingen die aanleg hebben voor 
dans, theater, ict, techniek, robo-

tica of koken. andere extra’s zijn 
bijvoorbeeld onderwijs voor hoog-
begaafden, een samenwerking met 
de universiteit of thuiswerkvrij on-
derwijs.

Sommige scholen hebben zelfs 
een speciaal thema, dat dan bij 
meerdere vakken een rol speelt. 
Bekende voorbeelden zijn het 

tweetalig onderwijs, waarbij veel 
vakken in het engels of een andere 
tweede taal zijn, en het techna-
sium, met veel aandacht voor tech-
niek. op een Business school ma-
ken leerlingen kennis met het on-
dernemerschap, een unesco-
school behandelt mensenrechten 
en andere thema’s van unesco.

 c Het stappenplan

 e ‘Een praktische route naar het hbo’, zo noemt docent Jan de Groot de bijzondere vmbo in Nijmegen. Vanaf je 12de is het er aanpakken.

 g Op sommige scholen 
spelen leerlingen de ver-
schillende commissies 
na van de Verenigde  
Naties. FOTO ARIE KIEVIT
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e hele dag met je hoofd in de 
boeken, dat is niets voor Teun 
Coopmann (13). ,,ik doe graag 
dingen met mijn handen’’, legt 
hij uit. Zo denkt de even oude 
Lisa Crum er ook over. ,,ik wil 
niet alleen maar theorie, maar 

ook de praktijk.’’ Teun weet nog niet wat hij 
later wil worden, Lisa wel: ,,dierenarts, dus 
dan is het wel goed dat je ook veel kennis in 
de praktijk opdoet.”

daarom volgen beiden lessen bij (voluit) 
Yuverta Het groene Lyceum, een bijzondere 
vmbo in nijmegen. ,,Het groene Lyceum is 
een leerweg waarmee leerlingen in zes jaar 
tijd diploma’s vmbo-t én mbo niveau 4 halen”, 
vertelt docent jan de groot. ,,Ze krijgen  
algemene vakken als wiskunde, nederlands 
en engels op havo-niveau’’, zegt hij. daar-
naast werken ze aan projecten als vergroe-
ning, klimaat en maatschappelijke thema’s. 
denk aan gezond leven, voeding en bewegen. 
de leerlingen werken vanaf hun 12de ook bui-
ten de school aan zulke projecten. Het is een 
praktische route naar het hbo.”

Goud
dit type projecten maakt het lyceum ‘groen’, 
zegt de groot. Thema’s zijn natuur, milieu en 
ecologie en er is samenwerking met gemeen-
ten, waterschap en bedrijfsleven. ,,of het nu 

gaat om vergroe-
ning in de stad of 
de afvoer van over-
tollig water, alles 
staat in het teken 
van actuele the-
ma’s. Leerlingen kij-
ken hoe de mensen 
in een bepaald ge-
bied met de natuur 
omgaan en hoe dat 
beter zou kunnen.’’

in nederland zijn 
meer scholen als 
Het groene Ly-
ceum, maar deze 
nijmeegse versie is 
bovendien een 
‘ecoschool’. Coör-

dinator Tom Lepoutre: ,,ecoschool is een or-
ganisatie die scholen helpt duurzamer te 
worden. Wij hebben ons een paar jaar gele-
den aangemeld en hebben intussen de 
groene vlag behaald. ofwel goud, in eco-
school-termen. Met ecoschool maken we 
leerlingen bewust van duurzaam denken en 
doen.”

Vergroening, klimaat en gezond leven
Ecoschool in Nijmegen

l 
Leerlingen 
kijken hoe de 
mensen in  
een gebied 
omgaan met 
de natuur en 
hoe dat beter 
zou kunnen
 – Jan de Groot, 
docent

 eg Yuverta Het Groene Lyceum is een  
vmbo in Nijmegen. Leerlingen halen in  
zes jaar tijd diploma’s vmbo-t én mbo  
niveau 4. Algemene vakken als  
wiskunde, Engels en Nederlands zijn  
op havo-niveau.

TeKST THEO PAIJMANS FoTo’S KOEN VERHEIJDEN
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e eerste opdracht heeft 
darice djoemena (12) al  
afgerond, zegt ze. ,,ik heb  
samen met drie anderen een 
elektrische auto gemaakt. Van 
aluminium. Met een duurzame 
motor, waardoor hij ook min-

der Co2 uitstoot. en er kunnen zes of zeven 
mensen in.”

Zo, dat klinkt goed. Toch loopt in de woor-
den van darice de droom een tikkeltje vooruit 
op de werkelijkheid. op het ir. Lely Lyceum in 
amsterdam staat namelijk haar fraaie proto-
type, een object van 20 bij 20 centimeter. 
Van aluminium, en als het ooit een echte 
straatauto wordt zal hij weinig Co2 uitstoten 
en zullen er zes of zeven mensen in passen. 
darice weet dan ook wat ze later wil: ,,een  
eigen bedrijf, met elektrische auto’s.’’ aurora 
wordt de naam voor haar merk.

Eitje pellen
darice is vwo-leerling. Ze krijgt extra lessen 
op het technasium, een onderwijsvorm die 
sinds vier jaar beschikbaar is op het ir. Lely 

Lyceum, op initia-
tief van conrector 
erik jan Baaijens 
en jantine ouwen-
dijk, coördinator 
van het technasi-
um-onderwijs. ,,in 
totaal 225 leerlin-
gen volgen deze 
lessen, ongeveer 
een kwart van het 
totaal’’, zegt ou-
wendijk.

er zijn inmiddels 
iets meer dan hon-
derd technasia in 

nederland, allemaal aangesloten bij Stichting 
Technasium. een school mag zich pas tech-
nasium noemen met een speciaal toegekend 
predicaat. elk jaar wordt getoetst of de 
school het predicaat mag houden.

ouwendijk: ,,Vanaf de havo kunnen leerlin-
gen kiezen voor technasium-onderwijs. Het 
vak onderzoek en ontwerpen staat centraal; 
leerlingen werken daarbij in teamverband aan 
technische opdrachten.’’

die zijn geïnspireerd op de praktijk, legt zij 
uit. een oplossing verzinnen voor een ge-
bouw dat te weinig regenwater opvangt, bij-
voorbeeld. ,,of het ontwikkelen van een hulp-
middel voor een eenarmige man die zelf een 
eitje wil pellen.’’

Het gaat niet alleen om technische vaar-
digheden, zegt Baaijens: ,,Minstens zo be-
langrijk zijn andere competenties. Leren zelf 
contact op te nemen met bedrijven en vak- 
experts, maar ook creatief nadenken, samen-
werken, presenteren, netwerken. als ze naar 
een hbo of universiteit gaan, hebben ze een 
grote voorsprong.’’

Robot
darice vindt dat ze al veel heeft bijgeleerd. 
,,op het gebied van samenwerken bijvoor-
beeld. ik heb zelf voor het technasium geko-
zen, want ik wilde nieuwe dingen proberen.  
ik zou wel een eigen robot willen bouwen, 
maar dat komt nog wel.’’

Op je 12de een elektrische auto bouwen
Technasium in Amsterdam

 c Onverwachte schooltypes

 d Niet alleen technische vaardigheden 
tellen op het Ir. Lely Lyceum. Ook creatief 
nadenken en samenwerken doen ertoe.

TeKST THEO PAIJMANS FoTo’S KOEN VERHEIJDEN

l 
Op het  
gebied van 
samenwerken 
heb ik al 
bijgeleerd
 – Darice Djoemena, 
leerling
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4 I s het je na het lezen van al 
deze mogelijkheden, keuzes 
en opties gaan duizelen? 
Dan wachten je nog de open 
dagen, waarbij je scholen 

kunt bezoeken en vergelijken. 
Pelle benadrukt het nogmaals: 
,,Ga altijd samen kijken op ver-
schillende scholen.’’

Tijdens zo’n bezoekje is het 
handig om een checklist in te 
vullen. In de papieren en online 
VO Gids staan er twee: een voor 
het kind en een voor de ouders. 
Die voor de kinderen is ingedeeld 
in zeven categorieën: de prakti-
sche zaken (zoals kan ik er op de 
fiets heen), de vraag of het een 
leuke school is (lijken de leraren 
me aardig), of leerlingen er een 
goede start kunnen maken (is er 
een leuk introductieprogramma), 
wat de regels zijn (mag ik mijn 
mobieltje gebruiken), hoe het le-
ren in de brugklas gaat (mag ik 
extra vakken kiezen) hoe het 
werkt met cijfers en rapporten  
(is er een programma waarin ik 
mijn cijfers kan inzien) en wat er 
na de les gebeurt (zijn er leuke 
uitstapjes).

Voor ouders is er een checklist 
die net weer op andere dingen fo-
cust: op de school en de omge-

ving (is er bijvoorbeeld een kan-
tine met gezond aanbod), of het 
een leuke school is (is de sfeer 
prettig en merk ik dat aan mijn 
kind), op de organisatie van de 
school (het aantal leerlingen per 
klas), de begeleiding (of de school 
goed optreedt tegen pesten), de 
lessen (wordt er gewerkt op lap-
tops en tablets), de resultaten 
(heb je als ouder inzage in de cij-
feradministratie) en de buiten-
schoolse activiteiten (is er bij-
voorbeeld een uitwisseling met 
een buitenlandse school).

Na afloop kun je samen met je 
kind de plussen en minnen van 
de scholen naast elkaar leggen. 
,,Je kunt de checklist apart van el-
kaar invullen en thuis vergelij-
ken. Heel ouderwets, met een 
kopje thee erbij. Het is een be-
langrijke keuze, dus neem de 
tijd’’, zegt Pelle.

Daarnaast heeft ze nog een aantal 
tips voor het bezoeken van een 
open dag. Op zo’n dag probeert 
een school zich natuurlijk van 
zijn beste kant te laten zien, met 
leuke proefjes en spannende ap-
paraten als 3D-printers. ,,Kijk of 
je met leerlingen kunt praten. Stel 
vragen. Zij kunnen het beste ver-
tellen hoe het op de school reilt 
en zeilt. Bedenk wel dat vaak de 
goede, enthousiaste leerlingen op 
een open dag vragen beantwoor-
den.’’

Op zo’n open dag is gelukkig 
veel hetzelfde als op een normale 
schooldag. ,,De muren zijn niet 
opeens geschilderd, de inrichting 
van de klaslokalen is zoals die 
normaal ook is.’’ Kijk daarom 
goed om je heen, proef de sfeer. 
En als je door de school loopt, let 
dan vooral op de gezichtsuitdruk-
king van je zoon of dochter. ,,Gun 
jezelf de uitdaging om open te 
staan voor andere schooltypes en 
-richtingen. Vooral als jouw kind 
erg enthousiast is, want daar doe 
je het voor!’’ 

Laatste tip: houd in deze gekke 
tijden op de websites van de scho-
len wel in de gaten of de open  
dagen doorgaan, zo niet, dan zijn 
er online alternatieven. − SE

        Waar let je op bij het 
bezoeken van open dagen?

 cKijk of je met 
leerlingen kunt 
praten, zij kunnen 
het beste vertellen 
hoe het reilt en zeilt 

4

FOTO PATRICK VAN GEMERT/ZUTPHENS PERS

l  
Onderzoek en 
Ontwerpen 
staat centraal, 
werken in 
teamverband 
aan technische 
opdrachten  
 – Jantine Ouwendijk, 
coördinator

l 
Als ze naar 
een hbo of 
universiteit 
gaan, hebben 
ze een grote 
voorsprong

 – Erik Jan Baaijens, 
conrector

 e Darice Djoemena is een van de 225 leerlingen die bovenop het vaste programma leskrijgen in een typisch technasiumvak als Onderzoek en Ontwerpen. 
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 S
iebe Schieman (16) oefent vier 
keer per week, hij kent zijn 
schema uit z’n hoofd. Hij trekt 
om twaalf uur de schooldeur 
achter zich dicht, loopt een  
minuut of twintig naar de trein, 
om rond half drie in rotterdam 

op de velden van voetbalclub Sparta aan te 
komen. Siebe is topsporter, dus dat betekent 
veel trainen. Maar als 16-jarige valt hij onder 
de leerplicht. daarom zit hij op het Schelde-
mond College in Vlissingen.

deze school maakt zo’n twaalf jaar deel uit 
van de organisatie eVoT (expertisecentrum 
Voortgezet onderwijs & Topsport). Van de 
ruim duizend leerlingen die er les volgen, 
schurken er 110 tegen het topsportniveau 
aan. Vijftien van hen hebben, zoals Siebe, zo-
veel aanleg dat het noC*nSF ze de status 
van Topsport Talent heeft toegekend. door 
bij het Scheldemond College les te volgen 
kunnen ze blijven werken aan hun sportcar- 
rière, vertelt locatiedirecteur Ludo Heesters. 
,,een leerling moet trainen en kan daardoor 
bijvoorbeeld een les niet volgen. dan passen 

we het rooster aan. 
de school geeft 
verder alle vakken 
als elke andere 
middelbare school.’’

Mentaliteit
de hoge concen-
tratie topsporters 
bepaalt de sfeer op 
het Scheldemond 
College. ,,de be-
langrijke rol van 
sport en topsport 
zie je terug in hoe 
leerlingen met el-
kaar omgaan en 
hoe ze naar een di-
ploma toe werken. 

Topsporter word je niet zomaar, daar heb je 
een bepaalde mentaliteit voor nodig.’’

in het gebouw is een wall of fame, want 
veel topsporters gingen Siebe hier al voor. 
,,Voetballer rick van drongelen zat op deze 
school. Hij speelt nu in de Bundesliga’’, zegt 
topsportcoördinator Michael Bronner. Brent 
de ruiter, goed voor de eerste plaats op het 
europees kampioenschap bowlen, zat hier in 
de schoolbanken, evenals nancy van de Ven, 
die tweede werd op het wereldkampioen-
schap motorcross.

en Siebe? Hij hoopt op een carrière bij 
Sparta en daarna mikt hij op het niveau van 
de Champions League. Toch stelt hij zich be-
scheiden op: ,,je kunt alleen maar hard wer-
ken. en vooral nooit je droom loslaten.’’

‘Nooit je droom loslaten’
Topsporttalentschool in Vlissingen

 e Siebe Schieman is een van de vijftien 
leerlingen van het Scheldemond College 
met de status Topsport Talent van 
NOC*NSF. De school houdt rekening met 
zijn trainingen bij Sparta.

 c Onverwachte schooltypes

l 
Topsporter 
word je niet 
zomaar, daar 
heb je een 
bepaalde 
mentaliteit 
voor nodig
 – Ludo Heesters, 
locatiedirecteur

TeKST THEO PAIJMANS FoTo KOEN VERHEIJDEN
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Hoe kansrijk  
ben je in een 
kleurrijke 

wijk?

In de ideale wereld is onderwijs ‘de grote gelijkmaker’: 
ieder kind moet kunnen uitgroeien tot een gelukkige, 
economisch succesvolle volwassene. Toch lukt dat 

steeds minder goed in Nederland. Waarom?  
En ook: hoe moet het dan wel?

 A
gnieska* (9) is 
een vrolijke 
meid. Behulp-
zaam, onder-
nemend, 
 geinig koppie. 
Toch gaat het 

niet goed op school. Als dochter 
van Poolse arbeidsmigranten is ze 
sinds haar 4de in Nederland, en 
ondanks een taalachterstand praat 
ze honderduit, met een aandoen-
lijk Haags/Pools accent. Thuis 
spreken ze Pools; haar alleen-
staande moeder vertrekt iedere 
ochtend om zes uur met een busje 
naar haar werk in het Westland. 
De kinderen, 6, 9 en 11, zorgen zelf 
dat ze met gevuld broodblik om 
half negen op school staan. 

Althans, in theorie. De praktijk 
is dat Agnieska nogal eens een 
tram mist. En zonder eten op 
school verschijnt. Jufs noodrant-
soen – ontbijtkoeken en ‘gezonde’ 
repen in een laatje – biedt dan 
 uitkomst. Aan het slaaptekort van 
Agnieska, de slechte huisvesting, 
de psychische problemen van 
moeder en het feit dat het ‘te duur’ 
en ‘gedoe’ voor mama is om aan de 
grootste wens van Agnieska (lid 
worden van de voetbalclub) te vol-
doen, kan de juf weinig doen. 

Monster 
Kansenongelijkheid is een veel-
koppig monster, weet directeur 
Gerard van Vliet van de Haagse 
 Jeroenschool, een kleurrijke basis-
school in Spoorwijk, een wijk met 
veel arbeidsmigranten. Zijn school 

scoort bijna maximaal (39,7 op de 
40) op de ‘achterstandsscore’. Een 
school die hoog scoort, krijgt extra 
geld van het Rijk én van de ge-
meente Den Haag. Daar komen 
nog onder meer de gelden bij om 
corona-achterstanden te bestrij-
den (Nationaal Programma  
Onderwijs, de ‘NPO-gelden’). Van 
Vliet: ,,Grof gezegd is een derde 
deel van ons schoolbudget ‘achter-
standsgeld’: we zitten als kleur-
rijke school nou eenmaal in een 
ingewikkeld gebied.’’  

Het betekent ook dat een witte 
school met veel hoogopgeleide 

 ouders een derde minder budget 
heeft vergeleken met de Jeroen-
school. Of dat eerlijk is? En of het 
helpt, al dat  extra geld? Daar heeft 
Van Vliet wel ideeën over. Simpel 
gesteld: er is geld zat, maar een 
enorm tekort aan – professionele – 
handjes. Van Vliet: ,,We kampen 
momenteel met twee onderwijs-
rampen,  corona en het lerarente-
kort.’’ Op zijn school zijn al vanaf 
augustus drie fulltime vacatures 
die maar niet vervuld raken. 

Van Vliet: ,,En in zeven groepen 
geven leerkrachten les die ‘anders 
bevoegd’ zijn.’’ Voor alle duidelijk-
heid: ‘anders bevoegd’ betekent 
dat degenen die lesgeven geen 
 pabo-diploma hebben, maar 
 bijvoorbeeld onderwijsassistent, 
zij-instromer-in-opleiding of 
 pabostudent zijn.

Kleinere klassen
Het lerarentekort in het basison-
derwijs is niet exclusief Haags of 
binnenstedelijk. Wel is de nood in 
de binnensteden het grootst: in 
Den Haag bedraagt het huidige 
 tekort 16 procent, in Amsterdam 
15,3 procent en in Rotterdam  
13,2 procent, terwijl het landelijk 
gemiddelde 8,5 procent bedraagt 
(cijfers december 2021).  

Met de extra gelden kan Van 
Vliet wel andere dingen doen om 
zijn kinderen kansrijker te maken. 
,,Wij hebben nu kleine klassen 
met gemiddeld zo’n 21 leerlingen. 
Uit alle internationale onderzoe-
ken blijkt: kleinere klassen zijn het 
meest efficiënte instrument om 
tot betere leerprestaties te ko-
men.’’ Immers, de leerkracht heeft 
dan meer tijd om leerlingen indi-
vidueel te helpen. Disclaimer van 
Van Vliet: dan moeten het wel 
kwalitatief goede leraren zijn. ,,Al 
krijgen we er nóg 6 miljoen euro 
bij: als je een minkukel voor de 
klas zet, heb je er nog niks aan.’’

Het extra geld voor ‘kwetsbare 
scholen’ geeft nog meer mogelijk-
heden. Dankzij die financiële 
steun haalt Van Vliet steeds meer 

l 
Zet je een minkukel 
voor de klas, dan  
heb je nog niks aan  
al die miljoenen
 – Gerard van Vliet, directeur 
Jeroenschool, Den Haag

GELIJKE STARTACHTERGROND

TEKST LEO VAN MARREWIJK  FOTO DAVID ROZING/HH

specialisten in huis: logopedist, 
ouderconsulent, schoolmaat-
schappelijk werker, ergotherapeut 
en psycholoog. Een heel bewuste 
keuze, zegt hij.  

Een van de grootste uitdagingen 
in binnensteden is, zeker bij 
nieuwkomers, het betrekken van 

ouders bij de opvoeding van hun 
kind. Van Vliet: ,,Dat veroordeel ik 
niet, het is een gegeven. Veel men-
sen hebben heel andere proble-
men aan hun hoofd dan hun kind 
 helpen met huiswerk of ’s avonds 
een boekje voorlezen.’’ En door 
taalproblemen in combinatie met 
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 g Lerarentekort en corona in het onderwijs, mogelijk een taal-
achterstand en tal van andere problemen thuis. Het is de kunst 
voor veel jongeren – en misschien ook deze jonge held in het  
Haagse Wijkpark Transvaal – het hoofd niet te laten hangen.

perikelen als slechte huisvesting, 
onderhuur en gezondheid zijn 
veel ouders de weg in hulpverle-
ners- en welzijnsland al kwijt voor 
ze ’m gevonden hebben. Dus is het 
volgens Van Vliet praktisch om 
alle professionals die een relatie 
hebben met het opgroeiende kind 

onder één dak te hebben.

Extra uren
Alle grote steden gaan de strijd  
aan met kansenongelijkheid. 
 Rotterdam-Zuid gaat onder de 
vlag van Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid (NPRZ) sinds 

2012 al achterstanden en kan-
senongelijkheid te lijf. Het Rijk, 
gemeente, scholen, corporaties, 
zorginstellingen en politie werken 
samen om schoolprestaties, maar 
ook kansen op het gebied van 
werk en wonen te vergroten. 

Op schoolniveau betekent het 
onder meer dat leerlingen in basis- 
en voortgezet onderwijs extra 
uren krijgen, een verlengde 
schooldag dus. Dat zijn niet alleen 
schoolvakken, maar ook bijvoor-
beeld sport, cultuur en techniek. 
Idee is dat leerlingen voor wie het 
niet vanzelfsprekend is dat ze lid 
worden van een sport- of teken-
club of naar een museum gaan, ta-
lenten bij zichzelf ontdekken.  

Astrid Kroos, programmamana-
ger School & Zorg bij het NPRZ: 
,,De meeste scholen zijn blij met 
de extra ondersteuning. En we zijn 
ervan overtuigd dat die extra uren 
zich uitbetalen.’’ Dat laatste was 
onder meer te zien in de verbe-
terde Cito-scores van leerlingen 
van groep 8. Helaas: de laatste drie 
jaar lopen die scores juist weer 
 terug. Het vermoeden is dat de 
 oplopende lerarentekorten en  de 
lockdowns spelbreker zijn. 

Om de trend van oplopende 
 lerarentekorten om te buigen pleit 
NPRZ al langer voor zwaardere 
wapens. ,,Wij willen gedifferenti-
eerde bonussen voor leraren op 
binnenstadsscholen. Op zulke 
scholen heb je andere, of meer 
vaardigheden nodig: orde houden 
is lastiger, omgaan met thuispro-
blematiek, hoge in- en uitstroom 
van kinderen die de taal nauwe-
lijks spreken, daar mag wat ons 
 betreft iets tegenover staan.’’ De 
smeekbede is deels verhoord: 
 leerkrachten van scholen ‘die te 
maken hebben met veel uitda-
gende leerlingen’ krijgen de 
 komende twee jaar een toelage  
van 5 tot 8 procent op hun salaris.  

Tegelijk zoekt NPRZ op crea-
tieve manieren naar extra handen. 
Zo worden hbo-studenten van de 
Hogeschool Rotterdam in het 
 programma ‘Mentoren op Zuid’ 
gekoppeld aan leerlingen van de 
basischool of voortgezet onder-
wijs. De studenten fungeren als 
‘mentor’ van een kind en helpen 
bij huiswerk en het wegwerken 
van taal- en rekenachterstanden. 

Middenschool
Zeker na de confronterende tv- 
serie Klassen, waaruit bleek hoe 
schrijnend de situatie is voor veel 
binnenstadskinderen op kleur-
rijke scholen, staat het bestrijden 
van kansenongelijkheid ook 
 landelijk gezien weer extra in de 
belangstelling. Met extra financi-
ele steun, meer aandacht voor 
voorschoolse educatie, verlengde 
schooldagen en goedbedoelde 
 particuliere initiatieven wordt 
 gepoogd het tij te keren.  

Allemaal leuk en aardig, denkt 
Hans Orelio, interim-directeur op 
SBO Merlijn in Den Haag maar het 
is niet genoeg om de grote onder-
liggende problemen van witte en 
zwarte wijken, de  segregatie van 
kansarm en  kansrijk, op te lossen. 
Hij werkte onder meer op achter-
standscholen in Rotterdam en 
Den Haag, maar ook op witte 
scholen, waar bijna alle kinderen 
een havo-vwo-advies scoorden.
Orelio: ,,Dertig jaar geleden waren 

we in Rotterdam-Zuid al bezig 
met achterstanden bestrijden, 
 destijds vooral gericht op taal. Ook 
toen konden we met extra geld de 
klassen verkleinen. Dat leverde  
– behalve voor een groep vooral 
Turkse en Marokkaanse kinderen 
die het economisch beter kregen – 
ook niet op wat we ervan hadden 
verwacht. De verschillen zijn nog 
steeds gigantisch; veel witte kin-
deren zien in hun schoolloopbaan 
niemand van kleur. En in een 

kleurrijke wijk als Transvaal,  
waar ik ook werkte, hoef je juist 
helemaal geen Nederlands te pra-
ten. De verloskundige, de bakker, 
de slager en de uitvaartverzorger: 
iedereen spreekt Turks.’’

Orelio pleit net als veel van zijn 
binnenstadscollega’s voor een 
 rigoureuze ommezwaai. ,,Ik denk 
dat ons huidige onderwijssys-
teem gewoon niet voor iedereen 
geschikt is, zéker niet voor kinde-
ren die beginnen met een achter-
stand. Door het creëren van een 
middenschool tussen het basis- 
en voortgezet onderwijs zou je 
kwetsbare kinderen beter in posi-
tie kunnen brengen.’’ Op zo’n 
middenschool zou het kind zich 
drie of vier jaar lang verder kun-
nen ontwikkelen. Dan is inmid-
dels wel duidelijk wat het (bin-
nenstads)kind écht in z’n mars 
heeft. 

Schoolkeuze later
Zo’n middenschool zou voor 
 iedereen goed zijn, vindt ook 
 Gerard van Vliet van de Haagse  
Jeroenschool. In Nederland moet 
je al op je 11de of 12de voor het vo 
kiezen, een keuze die in veel ge-
vallen je toekomst bepaalt. Daar-
mee doe je alle laatbloeiers ern-
stig tekort, vindt hij. ,,Kijk maar 
naar de internationale ranglijsten: 
in de best presterende  onderwijs- 
landen  maken kinderen op hun 
15de of 16de hun schoolkeuze.’’

Aan de andere kant, zegt Van 
Vliet, is het ook niet goed om je te 
gedragen naar lage verwachtin-
gen. Hij weigert het woord ‘ach-
terstandsschool’ te gebruiken 
(‘kleurrijk klinkt zoveel beter’) en 
is  allergisch voor gehuil dat alles 
en iedereen kansarm is als je in 
een ‘moeilijke’ wijk woont. Want 
ja, de wereld is ongelijk. 

Van Vliet: ,,Natuurijk, het 
maakt uit of je in Sierra Leone, in 
de Schilderswijk of in de rijke 
Haagse Vogelwijk wordt geboren. 
Maar als wij ons onderwijs don-
ders goed op orde hebben, als wij 
als school optimisme uitstralen, 
als kinderen en ouders zich wel-
kom en veilig  voelen, als we rust 
en regelmaat bieden en een om-
geving creëren waarin het kind 
tot leren komt, dan kan iedereen 
kansrijk worden.’’ 

Dat geldt ook voor Agnieska. 
Als het pauze is, en haar klasgeno-
ten hun broodblik tevoorschijn 
halen, schuifelt ze onzeker rich-
ting juf, terwijl ze haar allerliefste 
glimlach laat zien. ,,O juf, ik ben 
een beetje dom. Heb weer geen 
brood bij me. Mag ik iets uit het 
laatje?’’

*Agnieska is niet haar echte naam.

Leo van Marrewijk is journalist en 
parttime leerkracht op een binnen-
stadsschool.

l 
Een middenschool  
zou kwetsbare 
kinderen een betere 
kans kunnen geven 
 – Hans Orelio, interim-directeur 
SBO Merlijn, Den Haag

l 
Leraren op binnen- 
stad sscholen moeten 
bonussen krijgen
 – Astrid Kroos, Nationaal 
Programma Rotterdam Zuid

a extra NPO-budget voor het 
dempen van kansenongelijk-
heid in het onderwijs

a van het budget van een 
‘kwetsbare’ basisschool kan 
bestaan uit ‘achterstandsgeld’

8,5 mld

1/3
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zijn ze vaak ’s avonds nog actief; ze 
sporten, werken, gamen, spreken 
fysiek en online af met vrienden. 
Daardoor gaan ze later slapen. En 
pubers piekeren vaker. Ook dat 
houdt hen uit de slaap.’’

Reflecteren
Vermoeide pubers om halfnegen 
wiskundesommen of grammatica-
regels uitleggen lijkt dan ook wei-
nig effectief. Het is niet de enige 
reden waarom het Maerlant late  re 
aanvangstijden invoerde. Het 
nieuwe rooster speelt in op meer-
dere elementen van het puber-
brein; er is meer lastig op deze 
leeftijd, weet rector Anders Vink. 
,,Reflecteren bijvoorbeeld. Dat 
moeten leerlingen echt leren en 
daarbij hebben ze hulp nodig. Wat 
ook bij de biologische ontwikke-
ling past, is dat ze niet allemaal 
even ver zijn in hun ontwikkeling 
en niet even goed in staat zijn zelf 
een bepaalde mate van regie te ne-
men over hun leren.’’

De school wilde op een nieuwe 
manier van werken overstappen. 
Daarbij zouden leerlingen meer 
grip krijgen op hun eigen leerpro-
ces, intensieve coaching krijgen 
van persoonlijk begeleiders en 
zich kunnen inschrijven voor on-

der andere extra scholing in vak-
ken, als zij zelf of hun leerkracht 
dat nodig achtten. Daarnaast 
moesten de reguliere lessen na-
tuurlijk doorgaan.

De school puzzelde en vond een 
formule waarbij de reguliere les-
sen tussen 09.45 en 14.30 uur 
plaatsvinden en al het andere 
daaromheen wordt gepland. Vroe-
ger dan 09.15 uur schuift er nie-

mand voor les in de schoolbanken. 
Vink: ,,Zo maken we ruimte voor 
individualiteit en houden we re-
kening met het slaap-waakritme 
van de leerlingen.’’

Overvraagd
Ideaal, zou je denken. Het roept 
zelfs de vraag op of we als maat-
schappij, met wat tegenwoordig 
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Begin 
later op 

school
Tieners die om acht uur fris en fruitig in de 

schoolbanken schuiven? Vergeet het. Vroeg 
opstaan is om meerdere redenen lastig voor 

hen, zo blijkt uit onderzoek. ‘In de puberteit 
verschuift het slaap-waakritme.’

 J
ens Mol, Suzie van 
den Bos en Sterre 
van der Waal heb-
ben geluk: hun 
school mikte het 
traditionele rooster 
de prullenbak in. 

Jens (17) weet het zeker. Als zijn 
school, het Maerlant in Brielle,  
anderhalf jaar geleden niet het 
tien-uurrooster had ingevoerd, 
met de eerste reguliere les om 
09.45 uur, had hij nu niet in 
havo-4 gezeten. ,,Sterker: waar-
schijnlijk had ik zelfs mijn 
mavo-diploma moeizaam gehaald. 
Halfnegen was voor mij te vroeg. 
Ik trok het niet, was vaak te moe. 
Dat ging ten koste van de resulta-
ten. Het ging niet best.’’

Jens’ ervaringen staan niet op 
zichzelf. Natuurlijk zijn er uitzon-
deringen, maar het gemiddelde 
puberbrein past niet bij de traditi-
onele roosters en schooltijden, zo-
als veel scholen die hanteren. 

,,Het slaap-waakritme ver-
schuift in de puberteit’’, verduide-
lijkt Heleen Geubbels, verbonden 
aan de Hersenstichting. ,,Tieners 
slapen slechter en korter. Dat heeft 
een lichamelijke oorzaak: de aan-
maak van het slaaphormoon mela-
tonine raakt vertraagd, waardoor 
zij later in slaap vallen. Ook spelen 
sociale factoren een rol. Tieners 
zitten vaak tot kort voor het sla-
pengaan nog op hun telefoon. Die 
geeft blauw licht af, wat de aan-
maak van melatonine remt. Verder 

 ef Sterre van der Waal (met 
rode trui), Suzie van den Bos en  
Jens Mol willen niet meer terug 
naar de oude, vroege tijden. ‘Ik 
haal nu veel meer uit de lessen.’

HET PUBERBREINACTUEEL

TEKST CLAUDIA LANGENDOEN FOTO’S JAN DE GROEN

l 
De reguliere lessen 
vinden tussen  
09.45 en 14.30 uur 
plaats
 – Anders Vink,  
rector Maerlant, Brielle
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’s ochtends niet meer gehaast en 
half slapend aan’’, vult vmbo- 
scholiere Suzie van den Bos (15) 
uit Vier polders aan.

De effecten op de studieresul-
taten zijn nog niet bekend. Er zijn 
nog geen resultaten van onder-
zoek omdat het rooster nog maar 
kort draait en de lockdowns er 
doorheen kwamen. Rector Vink 
meent dat de ervaringen naar 

meer smaken. ,,Het is zeker de  
bedoeling dat wij dit rooster conti-
nueren.’’

Dat lijkt Jens, Sterre en Suzie 
een prima idee. Terug naar de 
oude tijden? ,,Liever niet’’, stellen 
beide dames. En Jens: ,,Ik wil nóóit 
meer anders. Ik haal nu veel meer 
uit de lessen. Dit rooster heeft me 
enorm geholpen.’’

bekend is over het puberbrein, 
jongeren niet decennialang heb-
ben overvraagd. ,,Misschien wel’’, 
zegt Anders Vink. ,,We hebben 150 
jaar lang eenzelfde soort onder-
wijs gevolgd terwijl de tijden sterk 
veranderden.’’

Maar is later beginnen hét ant-
woord? Heleen Geubbels wijst het 
idee zeker niet af. ,,Maar wellicht 
verschuift het waak-slaapritme 
juist nog verder. Een optie is ook 
de dag om half negen te beginnen 
met buitengym of andere buiten-
activiteiten. En wandel of fiets 
naar school. Ook in ochtendlicht 
zit veel blauw licht en beweging 
helpt. Er ligt tevens een rol voor 
ouders. Verminder de schermtijd 
van je kind ’s avonds. Breng dat 
echter wel positief, benoem het 
voordeel ervan op korte termijn. 
Een puber kan risico’s op langere 
termijn moeilijk inschatten; ook 
dat heeft een biologische oorzaak.’’

Nooit meer terug
Pasklare antwoorden zijn er dus 
niet, maar op het Maerlant valt  
het nieuwe rooster in elk geval 
goed. ,,Je hoeft niet vroeg op, ik 
voel me uitgerust’’, ervaart 
havo-scholiere Sterre van der 
Waal (13) uit Brielle. ,,Je komt  
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De nieuwe elite 
volgt vmbo

TEKST THEO PAIJMANS

 In februari vinden op basis-
scholen belangrijke ouder-
gesprekken plaats. Docenten 

als Marloes Veeken (28) vertel-
len bij die gelegenheid welk 
schooladvies volgens hen het 
best past bij de leerlingen van 
groep 8. Maar valt het woord 
vmbo, dan is het alsof je met 
een rode lap naar een stier 
zwaait, vertelt zij. ,,Sommige 
ouders vinden dat niveau te 
laag en pushen hun kind om 
hoger te scoren. Frustrerend 
voor het kind, dat zich niet  
begrepen voelt.’’

Veeken geeft vijf jaar les, nu 
op basisschool De Kievit in 
Maartensdijk. Hier heeft ze nog 
geen opgewonden ouders aan 
de andere kant van de tafel ge-
had, in het verleden wel. ,,Ik 
werkte in de grote stad, daar is 
status een ding. Soms werden 
ouders verbaal agressief, want 
‘vmbo’ konden ze niet aan fa-
milie en vrienden verkopen.’’

Remko Stehmann, directeur 
van de Hofstad Mavo Havo in 
Den Haag – 523 leerlingen – 
weet er alles van. ,,In de loop 
der jaren zijn ouders en leer-
lingen steeds minder happig 
geworden op deze onderwijs-
soort. Ze denken vaak dat je 
met praktijkgericht werk niet 
genoeg inkomen genereert.’’

Arjan de Jong, adjunct-direc-
teur op het ONC Clauslaan in 
Zoetermeer, een vmbo met 
1300 leerlingen, spreekt van  
een ‘breed maatschappelijk’  
gevoel. ,,Veel ouders vinden  
dat je hogerop moet, zo hebben 
ze dat geleerd toen ze zelf jong 
waren. Lagere niveaus doen  
er niet toe. Daarom noemen 
scholen hun vmbo-t ‘mavo’. 

Dat wordt als positiever erva-
ren.’’

Roer om
Met neerkijken op beroeps- 
onderwijs doen we kinderen, 
docenten en de maatschappij 
tekort, vindt Jan van Nierop, 
voorzitter van Stichting Plat-
forms vmbo (SPV), een net-
werk van vmbo-docenten. ,,Van 
alle jongeren gaat 51,5 procent 
naar havo of vwo, de overige 
48,5 procent volgt vmbo, voor-
bereidend beroepsonderwijs. 
Een grote groep. Toekomstige 
vakmensen die we hard nodig 
hebben. In de techniek alleen al 
staan 96.000 banen open. ‘Mijn 
kind niet naar het vmbo’, maar 
tegelijk met z’n allen roepen  

dat we vakmensen missen...’’
Het roer moet om, vindt Van 

Nierop dan ook. ,,We moeten 
anders gaan denken. Rolmodel-
len opvoeren waaraan jongeren 
en ouders kunnen zien dat je  
na het vmbo een prachtige car-
rière kunt hebben. Daarnaast 
mogen we in het vmbo meer 
variatie en differentiatie aan-
brengen. Kan een leerling En-
gels doen op havo-niveau, faci-
liteer dat dan.’’

Daarom is hij voorstander 
van een brede brugklas, waarin 
vmbo-, havo- en vwo-leerlin-
gen twee jaar bij elkaar zitten 
om dan te kiezen op welk ni-
veau ze verder gaan. ,,Dat kan 
de maatschappelijke verschillen 
tussen de bevolkingsgroepen 
kleiner maken.’’

Kentering
Misschien komt de herwaarde-
ring voor ‘werken met de han-
den’, voor praktijkgericht on-
derwijs, al op gang. Afgelopen 
oktober riep VPRO’s tv-pro-
gramma Tegenlicht daartoe op. 
Wie moet straks de energie-
transitie in goede banen leiden? 
Niet de hoogopgeleiden, juist 
mensen met ‘intelligente han-
den’ zijn de nieuwe elite. De 
toekomst, stelt Tegenlicht, is in 
handen van de handwerkers.

Ook schooldirecteur Remko 
Stehmann ziet het beeld lang-
zaam ten goede kantelen. 
,,Mensen zien dat er in bepaalde 
beroepsgroepen niemand meer 
te krijgen is. Het draait bij, maar 
het is nog steeds duwen en 
trekken om voldoende leerlin-
gen voor je school te werven.’’

En Marloes Veeken? Die 
neemt tegenwoordig cijfers 
mee bij adviesgesprekken met 
ouders. ,,Daarmee laat ik bij-
voorbeeld zien dat bijna de 
helft van de uitstromende leer-
lingen naar het vmbo gaat. Dat 
maakt indruk.’’ Toch denkt zij 
dat het nog wel even duurt voor 
het negatieve imago is wegge-
poetst. Zowel over de (voorbe-
reidende) beroepsopleiding als 
over de praktische beroepen 
zelf zijn de oude opvattingen 
hardnekkig.

Vmbo voor je kind als 
advies? Ouders staan daar 
meestal niet bij te juichen, 
maar het tij keert. Juist op 
deze scholen liggen er 
kansen voor leerlingen. 
‘Erna heb je een prachtige 
carrière.’

l 
Een rol voor de 
ouders: verminder  
de schermtijd van  
je kind ’s avonds
 – Heleen Geubbels, 
Hersenstichting

 e  ‘Mensen zien nu al dat er in bepaalde beroepsgroepen niemand meer te krijgen is’, zegt  
Arjan de Jong, adjunct schooldirecteur in Zoetermeer. FOTO FRANK JANSEN

‘Bedrijfsleven 
nodig op vmbo’

Wat arjan de jong betreft 
wordt er afscheid geno‑
men van het traditionele 
schoolsysteem met leer ‑ 
jaren, klassen en eindexa‑
mens in het vmbo. de  
adjunct‑directeur van 
onC Clauslaan in Zoeter‑
meer pleit voor een oplei‑
dingsvorm waarbij vmbo 
en mbo in elkaar overlo‑
pen, zodat leerlingen hun 
opleiding meer op maat 
kunnen vervolgen. Hij ziet 
ook een rol voor het be‑
drijfsleven weggelegd. Zo 
werken de vmbo‑scholen 
in Zoetermeer samen met 
mbo rijnland, het bedrijfs‑
leven en de gemeente. 
duurzaamheid, robotica 
en de onderwijsvernieu‑
wing hebben prioriteit. er 
komt weliswaar geld vrij, 
stelt de jong, maar er is 
een nijpend tekort aan le‑
raren, ook voor onderwijs 
in nieuwe technologieën. 
de kennis van het be‑
drijfsleven is hard nodig. 
,,die moet de scholen bin‑
nenkomen om samen het 
onderwijs te hervormen.’’
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Robin Verbree (13)
Woont in Zoetermeer en 
zit daar op ONC Clauslaan, 
klas 1 vmbo-t
a  Wie heeft in groep 8  
besloten dat je naar deze 
school zou gaan?
,,Vrienden van de voetbal-
vereniging zaten hier al op 
school. Toen ik met mijn 
klas ging kijken, voelde ik 
me er goed bij. ik mocht zelf 
kiezen waar ik heen wilde, 
maar heb het er wel met 
mijn ouders over gehad.’’
a  Welke redenen gaven  
de doorslag?
,,ik voelde me hier meteen 
fijn. en ik hoorde dat dit een 
huiswerkarme school was. 
ik wil later een eigen auto-
zaak. ik weet nog niet  
welke richting ik daarvoor 
ga volgen.’’
a  Tips voor de huidige 
groep-achters?
,,Kijk rond op verschillende 
scholen. Kies de school 
waar je een goed gevoel bij 
hebt. je hoeft het niet eng 
te vinden. iedereen om je 
heen vindt het een beetje 
spannend, dat vond ik ook. 
Het went heel snel.’’

Kieke van Velzen 
(12)
Woont in Den Haag  
en zit daar op het  
Maris College Houtrust,  
klas 1 vmbo-tl/havo
a  Wie heeft in groep 8  
besloten dat je naar deze 
school zou gaan?
,,ik heb het vooral zelf 
 besloten, maar mijn ouders 
gaven ook aan dat dit een 
goede school was.’’
a  Wat gaf de doorslag?
,,ik zag het filmpje over de 
school op de website. ik 
vond het fijn dat het geen 
grote school is. de lokalen 
zijn makkelijk te vinden, alles 
is overzichtelijk. ik heb van 
verschillende scholen de 
websites bekeken, deze zag 
er het best uit.’’
a  Tips voor de huidige 
groep-achters?
,,als je niet wilt dat je boe-
kentas te zwaar is, moet je 
je boeken lekker in je locker 
doen. dat scheelt een hoop 
gewicht. Spreek andere 
brugklassers gewoon aan 
en vraag hoe ze heten. 
 iedereen is nieuw, dat gaat 
makkelijk.’’

a  Wie heeft in groep 8 besloten dat 
je naar deze school zou gaan?
,,ik heb er zelf voor gekozen. ik ging 
met mijn klas naar de Super8dag. We 
hebben ook andere scholen bezocht. 
ik heb er wel met mijn ouders over 
 gepraat.’’
a  Welke redenen gaven voor jou  
de doorslag?
,,je kunt ook andere vakken volgen, 
zoals muziek en dans. en het gebouw 

ziet er mooi uit, met tekeningen op de 
muren. ik wil later met mijn handen 
werken. ik denk dat ik de richting 
techniek ga kiezen. ik moet wel elke 
dag een half uur fietsen, maar dat heb 
ik ervoor over.’’
a  Tips voor de huidige leerlingen 
van groep 8?
,,Vooral niet te veel stressen. Kijk niet 
naar welke school je vrienden gaan, 
maar kies een school die jij leuk vindt.’’

Luana de Jesus 
Spencer (12)
Woont in Den Haag en zit 
daar op het Maris College 
Bohemen, klas 1 vmbo-tl
a  Wie heeft in groep 8  
besloten dat je naar deze 
school zou gaan?
,,ik vond dat ik zelf mijn ei-
gen keuze wel kon maken.’’
a  Wat gaf de doorslag?
,,ik had een goed gevoel bij 
Maris College Bohemen. ik 
hou van grote scholen met 
veel ruimte.’’
a  Tips voor de huidige 
groep-achters?
,,neem vooral je eigen 
 beslissingen. niemand hoeft 
voor jou te kiezen. je moet 
niet doen wat anderen zeg-
gen. Het mag wel natuurlijk, 
maar alleen als je dezelfde 
mening hebt.’’

Elena Djedjo (13)
Woont in Zoetermeer. Zit 
daar op ONC Clauslaan, 
klas 1 vmbo-bk

a  Wie heeft in groep 8  
besloten dat je naar deze 
school zou gaan?
,,ik sprak er met mijn ouders 
over, maar ik mocht zelf 
 kiezen.’’
a  Wat gaf de doorslag?
,,je kon hier zingen, ik zit nu 
in de zanggroep. na het 
tweede jaar heb je veel 
keuze. ik zou graag Zorg en 
Welzijn doen. dan word ik 
later een zingende ver-
pleegkundige.’’
a  Tips voor de huidige 
groep-achters?
,,Kies een school die bij je 
past, want je moet er vier of 
vijf jaar naartoe. Kijk er niet 
te hoog tegenop. ik dacht 
dat alles moeilijk zou zijn, 
maar dat valt echt mee.’’

Mini-interviews

Deze brugklassers weten al hoe hun 
schoolkeuze heeft uitgepakt. Ze kijken terug  

op hun afwegingen en hebben tips.

TEKST & FOTO’S THEO PAIJMANS

Elijah Lens (13)
Woont in Pijnacker. Zit op ONC Clauslaan in Zoetermeer, klas 1 vmbo-bk 

Stijn Verleije (12)
Woont in Den Haag en  
zit daar op het Maris  
College Belgisch Park,  
klas 1 havo/vwo

a  Wie heeft in groep 8  
besloten dat je naar deze 
school zou gaan?
,,Mijn zus en ik. ik besloot 
het vooral zelf, mijn zus, die 
in havo-4 zit, heeft gehol-
pen. ik ben ook naar de 
open dagen geweest.’’
a  Welke redenen gaven  
de doorslag?
,,ik zou eerst naar een vwo-
school gaan. dat lukte niet 
met mijn havo/vwo-advies. 
Maar dat maakt niet uit, 
blijkt nu wel. Hier is iedereen 
aardig en er zijn veel leuke 
activiteiten.’’
a  Tips voor de huidige 
groep-achters?
,,Verwacht niet te veel als je 
een eerste keuze maakt, 
misschien word je uitgeloot. 
Verder moet jij kiezen wat je 
zelf wilt en niet wat iemand 
anders wil. en doe ook iets 
wat niet te ver fietsen is.’’

Boris Dubbel (12)
Woont in Den Haag en zit 
daar op het Maris College 
Bohemen, klas1 vmbo-k

a  Wie heeft in groep 8  
besloten dat je naar deze 
school zou gaan?
,,dat heb ik helemaal zelf 
besloten. ik vond Maris 
 College Bohemen wel een 
leuke school.’’
a  Welke redenen gaven  
de doorslag?
,,Het schoolgebouw zelf, dat 
vond ik er heel mooi uitzien. 
en de school is ook heel 
groot. ik had het gevoel dat 
er ook wel aardige kinderen 
op die school zouden zit-
ten.’’
a  Tips voor de huidige 
groep-achters?
,,Wees gewoon aardig tegen 
iedereen die je tegenkomt 
op school en ga niet onno-
dig stoer lopen doen.’’

‘Ik word  
zingende  

verpleeg- 
kundige’


