
Bevorderen van kansengelijkheid in onze VO scholen, verslag van de gedachtewisseling in de 

cooperatie VO op 16 november 2016. 

Besproken per stelling: 

1. Elke school moet een groter aantal ouders meer bij het onderwijs en de school betrekken dan alleen 

bij ouderavonden en tafeltjesavonden 

Daar is iedereen het wel mee eens. Hierbij wordt opgemerkt dat er vooral gefocust moet worden op 

ouders uit minder kansrijke milieus. Een ander oppert de mogelijkheid van huisbezoeken, wat 

drempelverlagend kan werken en waarvan het rendement hoog kan zijn, maar met de kanttekening 

dat het veel tijd kost. Daarnaast worden andere manieren van 10-minutengesprekken houden als idee 

aangedragen: juist de leerling nodigt de ouders en leraar/lerares uit om verslag te doen van zijn/haar 

vorderingen.  

 

2. Elke school moet met haar leraren spreken over gedragingen die tot het vergroten of verkleinen van 

kansenongelijkheid bij leerlingen leiden. 

Eens, maar hoe? Hoe krijg je de gekleurde blik in beeld en ongekleurd? Hier is in elk geval input van 

buiten nodig. Er is een  andere mindset nodig.  

Suggestie boek: Hans van Dijk – ‘’ze kunnen het, omdat wij dat denken’’. 

 

3. Elke school moet kansarme leerlingen begeleiden en ondersteunen, zoals (gratis) 

huiswerkbegeleiding, bijles, zaterdagschool etc. eventueel samen met maatschappelijke organisaties 

en bedrijven. 

Ja, maar niet alleen focussen op kansarme kinderen. Bovendien: kansenarm bestaat op elk niveau.  

Het risico is wel dat leerlingen zich apart/afwijkend etc. gaan voelen?  

En hoe krijg je de potentie van leerlingen goed in beeld? 

Ook vindt iedereen het van belang dat er niet gestapeld wordt op het huidige curriculum. In plaats 

daarvan kunnen leerlingen beter wat langer doen over datzelfde curriculum.  

 

4. Elke school moet een meer individuele leerweg aan haar leerlingen aanbieden zodat leerlingen 

vakken op meer dan 1 niveau kunnen volgen. 

De organisatie hiervan is een grote uitdaging. Hiervan is het handig dat men de koppen bij elkaar steekt 

en kennis deelt over hoe dit het beste aangepakt kan worden, in plaats van dat iedereen apart het wiel 

uitvindt. Er zijn al 40 scholen die iets dergelijks doen.  

Eerst zorgen dat de opleidingen van gelijke lengte zijn : op naar een 6 jarig VO! Ipv (4/5/6 jaar) 

 

5. Elke school moet leerlingen in het vo laten proefdraaien en de eigen leerlingen in het 

vervolgonderwijs.  

Hier was niet iedereen het roerend mee eens. Gerommel in de marge werd opgemerkt. 

 

6. Elke school moet met basisscholen bespreken hoe ze het schoolniveau bepalen en evalueren hoe dit 

uitpakt in de praktijk. 

Evalueren/terugkoppelen is een must, zeker nu adviezen belangrijker worden.  

Intensiveren met betrekking tot hoe. Daarnaast moet er meer bewustzijn worden gecreëerd over hoe 

er door het vo naar het po wordt gekeken en met welke waardering.  

 

7. Elke school moet met basisscholen werken aan een doorlopende leerlijn (bij bepaalde vakken). 

Bij elkaar kijken/uitwisselen is prima, maar de leerlijn is een utopie.  



Bij kernvakken moeten we kunnen uitgaan van een kerncurriculum  dan differentiëren , ook in 

onderwijstijd/contacttijd ; ene leerling heeft veel meer tijd en aandacht nodig dan andere. Of leert op 

eigen wijze , ook buiten school. 

 

 

8. Elke school moet leerlingen tussentijds laten doorstromen naar een hoger niveau en laten stapelen. 

Ja absoluut! Vanuit het denken over kansengelijkheid is het vormen van brede brugklassen een 

aanrader, maar: 

- Maatschappelijke druk 

- Opbrengstgerichtheid 

 

9. Elke school moet kansarme leerlingen (laten) begeleiden en ondersteunen eventueel samen met 

maatschappelijke organisaties en bedrijven 

Zeker. Let wel: kansarm is ook de leerling die op HAVO zit, maar eigenlijk VWO kan. Kijk verder uit voor 

stigmatisering en handelen vanuit vooroordelen. Ook hier: niet extra belastend maken door niet 

bovenop het huidige curriculum te stapelen. 

Ruimte voor alle leerlingen kan alleen in combinatie met ruimte voor docenten  ‘waardevol 

klungelen of prutsen’. 

 

10. Elke school moet afspraken maken over het toelatingsbeleid in de regio/gemeente 

Het gesprek moet gaan over de kwaliteit van de advisering: 

- Goed onderbouwde adviezen (OPP)  ‘warmte’ 

- Ook vooral wat betreft gewenste/noodzakelijke begeleiding 

 

 

 


