
  LEERLINGEN 
OVER HUN EIGEN

droomschool
De Staat van de Leerling 2016



 De Staat van de Leerling 2016

droomschool

De leerling staat centraal
Dit jaar verschijnt voor het derde jaar op rij ‘De Staat van de Leerling’, 
ditmaal in de vorm van een flitsend magazine. 

De staat van de leerling 2016  -  32 - De staat van de leerling 2016

  LEERLINGEN 
OVER HUN EIGEN



Hoe ziet volgens de leerlingen hun 
droomschool eruit? En wat is er 

volgens hen nodig in het onderwijs 
om tot hun droomschool te komen?

‘De droomschool’

Hoe ziet een 
droomschooleruit?

Het zijn geen verhalen van voor naar achter. Blader het gewoon eens 
door. Hopelijk word je door de dromen geïnspireerd en laat het je 
nadenken over jouw dagelijkse bijdrage aan het onderwijs
 in Nederland. 

INTRODUCTIE

aar liefst vijftig 
leerlingen uit het 
basisonderwijs, 
speciaal onderwijs, 
voortgezet onder-
wijs en middelbaar 
beroepsonderwijs 

nemen je op een creatieve en 
uiteenlopende wijze mee in hun 
dromen over het onderwijs. Zij 

mochten zelf bepalen hoe ze dat 
deden, vanuit welke invalshoeken 
en op welke manier ze aan hun 
informatie wilden komen. Vanuit 
de Inspectie van het Onderwijs zijn 
de leerlingen (een beetje) begeleid 
en ondersteund.

Leerlingen zijn niet alleen met 
elkaar in gesprek gegaan, maar 

hebben ook met enquêtes en 
interviews informatie opgehaald. Zij 
geven daarmee niet alleen hun 
eigen ervaring, mening en beleving 
weer, maar ook van een bredere 
groep leerlingen en studenten, in 
totaal meer dan 650! Bijzonder is 
dat er naast de tekstuele inbreng 
ook leerlingen uit een cluster 4 
school hun droomschool in 
kunstwerken hebben vertaald. De 
foto’s daarvan zijn verwerkt in dit 
magazine. 

De enige indeling die is gemaakt is 
naar sector; eerst het basisonder-
wijs, daarna het voortgezet onder-
wijs en tenslotte het mbo. 

M

INHOUD
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1.
“We willen zelf ook
 graag onze school  

beter maken en het is 
leuk om met elkaar te 

ontdekken dat iedereen 
zo zijn eigen ideeën heeft 
over de school van onze 

dromen”

Meer dan dertig kinderen van drie verschillende basis-
scholen in Amsterdam, Rotterdam en Capelle aan de 
IJssel hebben de afgelopen maanden gedroomd over 
hun droomschool en hun ideale meester of juf. Om die 
dromen op papier te krijgen zijn twee begeleiders op 
verschillende manieren met de kinderen aan de slag 
gegaan en de uitkomsten van deze sessies, waar het 
plezier van afspatte, vind je in dit deel. 

BASISSCHOOL

e nodigen je uit om op de komende bladzijden door 
de bril van een groep basisschoolkinderen te 
kijken. Hun visies, ideeën en mogelijkheden zijn 
de moeite waard. Laat ze op je inwerken, en houd 

dan eens je eigen werk en school tegen het licht.

Wat opvalt is dat veel kinderen de wereld van school 
en die daarbuiten ervaren als zeer verschillend. Ze hebben 

duidelijk de behoefte om die werelden bij elkaar te brengen. 
De school is de wereld en de wereld is de school. De meester 
of juf is daarbij voor hen het allerbelangrijkst; hij of zij laat 
hen zich ontwikkelen en een goede leraar kent ieder van 
hen. Kinderen hebben duidelijk ook veel behoefte aan 

andere vakken naast taal en rekenen. Doen, als in dingen 
creëren en maken komt daarin veel terug. Ook wordt vaak 
gesproken over de natuur; als een fijne plek om in te zijn en als 
een wereld om van te leren. Er lijkt ook een flinke behoefte 
te zijn om nog meer te leren hoe je met elkaar samenleeft. 
Kinderen hechten veel belang aan een goede sfeer waarin 
verschillen er mogen zijn en geaccepteerd worden. Met 
ruimte voor ieders eigenheid. 

Opvallend is ook dat kinderen naast het inzetten van nieuwe 
technologie ook meer traditionele werkwijzen willen behou-
den. Er valt vast nog veel meer te ontdekken. We wensen je veel 
leesplezier en doe er vooral je voordeel mee!

W

Dromen over je 

BASISSCHOOL
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Pauze klas rekenen taal schrijven woordenschat 
etui geschiedenis natuur leren huiswerk pen le-
ren huiswerk eten toets meester sova schrijfgerei 
gum burgerschap aardrijkskunde vrienden gods-
dienst voetbal tekenen kleurpotloden potlood dra-
ma puntenslijper handvaardigheid sociaal zijn 
leerkracht uitleg proefwerk directeur.De bal en 
belangrijk in jouw droomschool Jezelf zijn, Sa-
menwerken, Vrede, Gezellig, Kanjertraining, Ver-
trouwen, Lol, Goed onderwijs, Vrienden.
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Mijn droomschool:

Meer 
meesters!

NADENKEN

Om de leerlingen 
op gang te helpen in het

nadenken over hun droom-
school zijn we tijdens de 
groepsgesprekken vaak 

begonnen met associatie-
spelletjes.

Is een leraar die oo
k met digitale 

middelen kan werken.

Een droomleraar hee
ft humor; door 

humor kun je kindere
n lekker in hun 

vel laten zitten.

Ik wil geen leraren 
die saai en 

monotoon zijn.

De sfeer 
op de droomschool: 

Naast de leraar 
wil ik wel eens les 
krijgen van mensen 
die inspirerend 
kunnen zijn: 
Barack Obama, een soldaat, een 
politieman, een voetballer, de koning, 
een dokter, andere kinderen uit een 
hogere groep, een beroemde turnster/
turner, een tv presentator, een beroemd-
heid, een journalist en een komiek. 

School

leraar
rekenen natuur rekentoets

sova

 kinderen he
bben       

     elkaar n
odig

plezier • leuk • geen pesten • geen ruzie • je eigen keuzes maken • 

aardig zijn •  lol • liefde • vrede • kanjertraining • gezelligheid • 

vriendschap • 0,00000% meelopers • vertrouwen • samenwerken 

vertrouwenspersoon • vrienden • helpen

Voor kinderen die meer kunnen is er het pluswerkboek. Meedenken in de leerlingenraad en speciale klassen met een specialistische juf voor kinderen die het moeilijk hebben.
Zelf kiezen wat we willen leren en welke juf/meester we willen. 
Meer praten tijdens de les. 

Daar hebben we een minder grote klas. 
Ballenbakken in de klas en een theater in school

lichtblauw behang, vriendelijk, 
vreedzame sfeer, cool zijn,   
voor elkaar, filosoferen, 

leuk praten en elkaar niet uitschelden,
les krijgen op het dak als het zonnig is, 

samen sporten en activiteiten doen,
elkaar respecteren, samen werken aan 

goede ideeën, samen lezen.

knuffels voor kinderen die heel gevoelig zijn

schooldieren

Lief zijn!

aardrijkskunde

Soms wil ik geen leraar maar wil  
ik zelf de leraar zijn.
Ik zou dan graag 1x in de week zelf de leraar zijn, 
zodat we onze kennis goed kunnen delen.
Ik wil zelf kiezen wie mijn leraar is.
Ik wil ook werken met robot leraren. 

Is slim en leuk, niet te streng, moet soms straf geven, moet niet 
discrimineren, een leraar die scheikunde geeft en natuurkunde, 
een leraar die over WO1 en WO2 vertelt, geen irritante leraar, 
geen smerige leraar, een leraar die met I-pads werkt.

WAT VIEL OP?
OP HUN DROOMBASISSCHOOL:

is spelen en leren voor kinderen 
vaak hetzelfde

zijn veel lieve leraren 
en klasgenoten

zijn er weinig grenzen, alles 
moet kunnen

wordt veel bewogen
creëren en maken

kinderen veel en kunnen 
zij creatief zijn

is de toekomst nog ver weg
komt de buitenwereld van alle kanten 

binnen
zijn er juffen én meesters

De droom leraar:—

—
—
—
——
—

Is grappig en cool en is van deze tijd, niet een 
te oude leraar, biedt hulp, doet spelletjes, heeft levenservaring, 
iemand met humor, schenkt kopjes thee, heeft geduld, een 
‘digileraar’, een ontdekker.

Mijn droomleraar:
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Heeft een slaapplek om even uit te 

rusten en stoelen die lekker zitten 

Heeft 3D-schermen waardoor 

kinderen leren interessanter vinden.

Heeft een chocolademelkmachine.

e-ma
il lezen

notities

spelling
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e n is

scheikunde engels
spaans samenwerken nederland
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spiegels

snoepautomaat

netjes

mooi

grote lokalen en groot schoolplein

wetenschapszaal turnzaal

chillruimte

Prikborden

computers

i-pads

betere 
stoelen 
en tafels

schone w.c. fietsenstalling

mooie kleuren

hang out

bubbelbad

Heeft een bioscoop om speciale 

leerzame films te bekijken en een 

kantine/restaurant waar we lekker 

kunnen eten.

Heeft ingebouwde tablets in de tafels.

e vroegen de kinderen 
ook of ze tips voor de 
Minister hebben. Sommi-
gen wisten niet precies 
wat zij deed, anderen 
dachten dat ze alles kon 
regelen. De leukste en 
grappigste tips vind je 
hieronder. 

JEZELF ZIJN 
-  zorg dat er scholen komen die passen bij 

alle verschillende kinderen
-  je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. 

Het is belangrijk dat daarvoor ruimte is

SAMENWERKEN 
-  is heel belangrijk zodat je beter met 

elkaar leert omgaan
-  meer lessen waarin we samenwerken

VREDE
-  meer veiligheid op scholen. We willen 

leren hoe je vredig met elkaar moet 
omgaan

GEZELLIGHEID
-  het is heel fijn als het heel erg gezellig is
-  beste minister, wilt u zorgen dat de 

scholen echt gezellig zijn. Dat er 
chillplekken in de school komen en 
leuke speeltuinen

VERTROUWEN
-  iedereen op een school moet je kunnen 

vertrouwen
-  er zou op elke school een leerlingenraad 

moeten zijn. Dat geeft ook vertrouwen.

LOL
-  als je zonder lol naar school gaat is het 

niet leuk
-  meer uitjes organiseren en daar ruimte 

voor krijgen

ONDERWIJS
-  goed gestudeerde mensen en leraren

VRIENDEN
-  zonder vrienden heb je geen leven
- leren met verschillen om te gaan

ONTDEKKEN
- juffen en meesters moeten elke dag 

dingen verstoppen die je kunt 
ontdekken

Wtips 
voor de 

Minister

ed
uca

tie
f

veel na
tuur

 

en plante
n 

in sc
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Het ideale gebouw:
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Rekenen
Respectvol 
Robots

Skatebaan
Snack automaat
Stoppen met geweld

Technische dingen
Telefoons 
Timmeren 

Vreedzaam

Winkelcentrum

IJs 

Zaalvoetbal
Zachtere stoelen

Vreedzaam
maken

noedels eten
nieuwsgierig

geweldig aardige 

leraar robo
tmee

ster

rui
mte

sch
ip

Droomvakken:  Op onze 
droomschool

Experimenteren
Andere talen leren
Piano leren spelen
Auto’s repareren en auto leren rijden
Bouwlessen
Leren koken
Rekenen
Over Anne Frank
Technologie
Zelf boeken schrijven
Leren speelgoed te maken
Hoe je een motor maakt
Hoe je een usb stick maakt 
Waar de stroom vandaan komt
Ontwerpen van kleding en kleding maken
Borduren
Dansen
Zelfverdediging
EHBO
Karate en judo
Handvaardigheid
Toneelspelen
Lessen om te overleven/survivallen
vooral veel les buiten
Nieuwe technologie
We werken zonder en met boeken
Er zijn robots en hologrammen in de klas
We werken met i-pads
tablets en mac-books
We mogen telefoons in de klas
Hier wordt leren leuker van

Voor alle vakken een app 

Daar hebben we geen toetsen 

Daar hebben we meer gymles 

Daar hebben we minder lessen

en mogen we meer spelen

Daar hebben we meer uitstapjes 

We doen veel 

samenwerkingsopdrachten 

Daar geven we veel presentaties

Daar mag ik zelf kiezen welke

 dingen ik leer 

Daar krijgen we meer 

drama en musical les

I-pad 

Jaccuzi

Koptelefoon
Kantine 

Lift
Leren computers 
te maken

Mooie lampen
Mooie klassen
Meer leren

Nieuwe school
Ninja les

Operatiekamer

Prive school
Playstation 

Allerbeste school
aardig zijn

Bmx baan

Computers
 
Dierenverzorging

Eetzaal
Een rustige school

Fietsbaan
Feestzaal

Grotere klas
Geld meenemen
Geen irritante kinderen

Handel leren

VAN DE DROOMSCHOOL 

Leren
Leren koken
Leren over ontwerpen 
Om modeshows te 
lopen
Leren

Elfje

Leren
Leren hacken
Rekenen voor CitoWerken met een computer

Leren

Elfje

Leren
Sprekende computer

Nooit meer schrijven

Reis maken voor 

aardrijkskunde

Leren

Elfje

Veiligheid
Niet pesten
Opkomen zonder geweld

Juist een ander helpenVeiligheid

Elfje

Technologie

Nieuwe dingen

Een robot assistent

Hologrammen in de 

klas 

Technologie

Elfje

Elfje
Schoolgebouw
Nieuwe technologie

Een ingebouwd 
zwembad
Een school naar keuze

Schoolgebouw

GEEN SAAIE 
VAKKEN

Sfeer

Lief zijn

Elkaar niet pesten

Ballenbak in de 

klas
Sfeer

Leraar 
Lief leuk
Aardig raar behulpzaam

Interesse in jouw 
lessen 
Leraar

Elfje

Juf
Samen lezen
Sporten cool samen
Samen dansen en 
muziek
Juf

Elfje
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VOORTGEZET ONDERW

IJS

Conclusie: Het blijkt eigenlijk wel goed te gaan met ons onderwijs! 

eze bijdrage voor de Staat van Leerling hebben wij met 
een groepje van zes leerlingen (drie onderbouw en drie 
bovenbouw) van twee verschillende scholen gemaakt. De 
kern vormt de resultaten van de enquête die wij hebben 
opgesteld over het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland. 
Deze enquête hebben wij verspreid door middel van 
onder andere social media. 
In totaal hebben 445 leerlingen de enquête ingevuld. Zij 
komen van verschillende scholen en niveaus, van vmbo-b 

tot het gymnasium. Het verschil tussen het aantal leerlingen uit de  onder - 
bouw en bovenbouw was niet heel groot, 52% zit in de bovenbouw en 48% 
in de onderbouw. Hoewel we veel reacties hebben gehad, geeft dit 
natuurlijk nog niet een representatief beeld over het vo. 

Aanvullend op de enquête hebben wij op een school een debat gevoerd met 
dertien leerlingen over een aantal onderwerpen die in de enquête staan.
De resultaten van de enquête en het debat hebben we uitgewerkt naar de 
hierboven genoemde onderwerpen.

D
DE PERFECTE LERAAR, DOOR DE OGEN VAN DE LEERLINGEN

KAN IK LEREN WAT IK WIL? 

SCHOOLOMGEVING

VOORBEREID OP DE MAATSCHAPPIJ?

M
ijn D

roomdocent

*ENQUÊTE
VAN VMBO-B TOT HET GYMNASIUM
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mooie resultaten. Daarbij komt dat de perfecte 
leraar zelfverzekerd is, makkelijk moet kunnen praten, een fijne stem heeft en sociaal is. Niet alleen de 
kennis van het vak is dus belangrijk maar ook goede sociale vaardigheden zijn voor een leraar onmisbaar.
Natuurlijk is dit niet het enige dat belangrijk is. Uit de enquête wordt duidelijk dat het vermogen rust te 
scheppen in de klas, veel tijd geven voor het stellen van vragen en het inlevingsvermogen van de do-
cent ook erg belangrijk zijn. Het overgrote deel van de leerlingen laat doorschemeren het belangrijk te 
vinden dat een leraar naast aardig, geduldig en vriendelijk ook streng maar rechtvaardig is. Alleen op 
deze manier blijft de werksfeer in de klas optimaal en zullen de condities van de les uitstekend zijn. 

Ook moeten de lessen zo georganiseerd zijn dat de leerlingen zowel theorie en klassikale uit-
leg krijgen als tijd voor zelfstandige studie. De meeste leerlingen geven 

aan dat ze het belangrijk vinden om tijdens de les de 
mogelijkheid te hebben om zelf-
standig te werken zodat ze indivi-

duele vragen aan de leraar kunnen 
stellen. Dit vraagt natuurlijk het 

nodige geduld van een leraar, wat 
de leerlingen ook weer erg belang-

rijk vinden in dé perfecte docent.

Naast dit alles vinden leerlingen hu-
mor en gezelligheid erg belangrijk. 

Eén leerling omschrijft dit met de 
woorden: ‘Een dolletje op z’n tijd.’ 

En zo is het maar net! Het overgrote 
deel vindt dat de leraar op deze ma-

nier een positieve sfeer kan creëren 
waardoor dit ook zijn uitwerking zal 

hebben op de les en het leerproces 
van de leerlingen. Onder het mom ‘leraren zijn ook maar mensen’, zien 

leerlingen in dat leraren er niet zijn om hen tegen te werken, maar juist hun goede leerpresta-
ties vooropstellen. Het is dus erg belangrijk dat een leraar de leerlingen begrijpt en zich kan 

verplaatsen in hun denkwijze en zich kan inleven in hun gevoelens. Een leraar moet dus empa-
thisch zijn en zien wie wat nodig heeft. Je hebt op scholen te maken met een enorme variëteit 

aan leerlingen, een ieder met zijn eigen karakter, leerwijze en manier waarop de lesstof goed 
binnenkomt. Een leraar moet dan ook verder kijken dan de klas als geheel, hij moet juist zien 

wanneer een leerling extra aandacht nodig heeft of wanneer de leer-
stof voor deze leerling net op een 

meer passende manier moet worden 
uitgelegd. Kortom: een leraar van en 

voor de leerlingen. 

Een combinatie van al deze eigen-
schappen maakt een leraar dus per-

fect. Maar wij begrijpen ook dat een 
leraar geen robot is en niet volledig 

volgens deze eigenschappen gepro-
grammeerd kan worden. Perfectie is 

misschien ietwat te hoog gegrepen, 
maar laat dit een streven zijn voor het 

Nederlandse onderwijs. Natuurlijk zul-
len wij leerlingen volgens de leraren 

ook niet altijd beschikken over de juiste 
eigenschappen, maar als we beiden een 

beetje geven en nemen zal dit alleen 
maar zorgen voor een optimale werk- 

situatie op school.

ovenstaande uitspraak 
zal voor velen bekend 
voorkomen en wellicht 
als muziek in de oren 
klinken. Veel leerlingen 
zullen met ons beamen 
dat een goede leraar 
niet alleen essentieel is 

voor de schoolprestaties, maar ook voor de 
mate waarin leerlingen met plezier naar 
school gaan. Toch is de beleving van de 
perfecte leraar voor iedere leerling weer 
anders en dat maakt het lastig om een 
allesomvattende definitie voor het begrip 
te vinden (als deze er überhaupt is). 

Door middel van de enquête die wij voor 
De Staat Van De Leerling in Nederland 
hebben verspreid, hebben wij toch 
geprobeerd om inzicht te krijgen in wat dé 
ideale leraar voor de gemiddelde leerling 
betekent. Moet de leraar streng zijn? Of 
juist heel grappig? Begripvol, ouder of 
jonger, gericht op de hele klas of juist op 
het individu? Om een duidelijk beeld te 
krijgen van wat leerlingen nu bedoelen 
met een goede leraar hebben wij de 
volgende vraag gesteld: Welke drie 
eigenschappen moet een perfecte docent 
volgens jou hebben? Voor wie nu wel 
nieuwsgierig is geworden naar dé perfecte 

docent moet zeker even blijven lezen want 
wij zullen proberen om wat orde in de 
chaos te creëren.

BELANGRIJK IN EEN DOCENT
Tijdens het analyseren van de vraag werd al 
snel duidelijk dat leerlingen over het 
algemeen veel dezelfde eigenschappen 
belangrijk vinden in een docent. Als de 
meningen niet erg verdeeld zijn, maakt dat 
het natuurlijk makkelijker om een beeld te 
vormen van dé perfecte docent. Orde 
hebbend, aardig zijn, vertrouwen gevend, 
eigentijds zijn, motiverend, humoristisch, 
geordend en geduld zijn veelvoorkomende 
antwoorden op de vraag. De leerlingen 
geven aan dat ze het erg belangrijk vinden 
dat een leraar boven de stof staat en plezier 
heeft in het vak en het lesgeven. Een 
enthousiaste leraar motiveert de leerlingen 
extra om zich in te zetten voor het vak 
waarin zij lesgeven, wat natuurlijk leidt tot 

‘Op mijn ideale school staat dé  
perfecte leraar voor de klas’

B

De perfecte leraar, door de 
ogen van de leerlingen

De beste leraar is hij 
die het meest van zijn 
leerlingen opsteekt

ZEVEN

HET OVERGROTE DEEL VAN DE LEER-

LINGEN LAAT DOORSCHEMEREN HET 

BELANGRIJK TE VINDEN DAT EEN 

LERAAR NAAST AARDIG, GEDULDIG EN 

VRIENDELIJK OOK STRENG MAAR 

RECHTVAARDIG IS.
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Tenslotte vonden wij een quote die erg goed aansluit bij dit 
onderwerp. Deze luidt als volgt: ‘Een middelmatige leraar 
vertelt, een goede leraar legt uit, de betere leraar demon-
streert en de perfecte leraar inspireert.’ Dat moet bij een 
leraar vooropstaan. Een perfecte leraar inspireert de 
leerlingen door middel van hetgeen hij vertelt, hij motiveert 
de leerlingen om datgene wat zij aan talent in zichzelf 
ontdekken te gebruiken in hun toekomstige leven.

Mocht het zweet bij menig leraar tijdens het lezen van dit 
artikel zijn uitgebroken: geen paniek. Uit onze enquête is 
gebleken dat de gemiddelde Nederlandse leraar eigenlijk 
heel goed bezig is. Een groot deel van de leerlingen (maar 
liefst 71%) geeft zijn leraren een zeven of hoger. Met deze 
ruim voldoende kunnen we concluderen dat de leerlingen 
eigenlijk heel tevreden zijn met hun docenten en dat is 
natuurlijk erg fijn. Desalniettemin geeft 12% de leraren 
een onvoldoende. Hoewel de gemiddelde leerling af en 
toe flink kan zeuren over de school, vakken en toetsen, zit 

het met de meeste leraren wel goed. Hoe kan het ook 
anders? Ze zijn nu eenmaal dé draaiende motor achter de 
intensieve lessen en het brein achter de vele kennis die de 
leerlingen op zich krijgen afgevuurd. Wel moeten we de 

kleine aantekening maken dat een zeven nog geen tien is, 
en niet alle leraren dus perfect zijn. Ook geeft 44% van de 
leerlingen aan dat de aandacht voor het individu maar 
‘een beetje’ is. En 7% geeft aan dat er niet genoeg aandacht 
is voor hen als individu. Werk aan de winkel dus. Of we de 
perfectie ooit bereiken, blijft natuurlijk de grote vraag, 
maar als we de komende jaren op deze manier verder 
gaan zal het cijfer steeds hoger worden. Zolang een leraar 
met de hersenen van zijn leerlingen probeert te denken, 
zal er vanzelf een hoop beter gaan. Perfect? Nog niet. 
Goed op weg? Dat zeker!

Uit het debat.
Docenten moeten experimenteren met manieren van 
lesgeven.  Hier waren tien leerlingen het mee eens. 
Maar ook onder hen waren er een aantal bij wie het 
woord ‘experimenteren’ niet goed in de oren klonk. ‘Het 
onderwijs is geen experiment .’ zegt Wesley. Wel waren 
zij het ermee eens dat er verschillende manieren van 
lesgeven mogelijk moeten zijn, omdat het anders 
misschien saai wordt . ‘De docenten moeten er dan wel 
mee om kunnen gaan, bijvoorbeeld een powerpoint 
kunnen starten.’

Kan ik leren wat ik wil?

PROFIELKEUZE
Van de profielkeuze vinden veel leerlingen dat die te vroeg 
moet worden gemaakt. Het is een belangrijke beslissing die 
veel betekent voor hun toekomst, op hun leeftijd. Het is 
een moeilijke beslissing waar ze vaak niet uitkomen.
Er is ook een aantal leerlingen dat vindt dat de profielkeuze 
juist wel eerder mag. Zo geeft iemand aan: ‘Als je de vakken 
die je krijgt zelf mag kiezen, is de kans op overgaan groter 
omdat je dan het nut van het vak inziet; je hebt het 
immers zelf uitgekozen.’ Ook bleken leerlingen het 
belangrijk te vinden dat zij wel gewoon examen konden 
doen in een vak dat ze leuk vonden, maar waar ze niet 
goed in waren. Bijvoorbeeld: je doet havo en je bent goed 
in wiskunde, maar niet in Frans, terwijl je dat wel leuk 
vindt. Dan moet er de mogelijkheid zijn om examen te 
doen in Frans, alleen dan op een lager niveau. Hier bleken 
veel leerlingen dezelfde mening over te hebben. 

Uit het debat.
Tien leerlingen vinden dat het mogelijk zou moeten zijn om 
een meer vrije profielkeuze te maken. ‘Een profielkeuze is 
beperkt in de keuze. Sommige vakken kun je niet samen in een 
profiel doen, tenzij je het als extra vak kiest. En om dan één 
bepaalde richting te kiezen op deze jonge leeftijd, is een 
behoorlijke verantwoordelijkheid. Als ik later toch nog een 
ander vak in mijn profiel wil, is dit geen optie. Het is beter als 
het in stapjes zou gaan’, zegt Maarten. Een mening waar de 
meeste leerlingen het mee eens zijn. Het moet alleen niet 
helemaal vrij zijn. Er zijn wel voorwaardes nodig. ’Anders kies 
je alleen maar pretvakken’, concludeert Loes. Maar niet 
iedereen was het eens met de stelling. Drie leerlingen vinden 
het onverstandig. Zij vinden dat de profielen nu aangepast 

zijn op één bepaalde richting, waarin je het meeste succes kunt 
behalen. ‘Als je je profiel zelf mag aanpassen, heb je straks 
misschien een profiel waar je later niet veel mee kan.’

Uit het debat.
Een vak doen op een hoger niveau dan dat je nu doet, 
omdat je er goed in bent? Of juist een vak doen op een 
lager niveau, omdat je het niet kan, maar misschien wel 
leuk vindt? Moet dat kunnen? 
Er werden twee situaties geschetst. De eerste situatie is als je 
heel goed bent in een vak en het niveau waarop je het nu volgt 
te laag ligt. Leerlingen vinden dat je het vak dan op een hóger 
niveau moet kunnen doen. ‘Als je havo doet, maar je wilt op 
wo niveau geschiedenis studeren, dan moet het juist mogelijk 
zijn om geschiedenis op vwo-niveau te doen.’

De tweede situatie is als je een vak leuk vindt en er later 
misschien mee verder wil, maar het niveau waarop je het nu 
volgt te hoog ligt. Leerlingen vinden dat er dan de mogelijk-
heid moet zijn om het op een lager niveau te volgen en dan 
ook op dat niveau examen te doen. Dit kan later misschien 
helpen bij een baan die je wil hebben. 

MODERNE VREEMDE TALEN
Op onze vraag of er meer keus moet zijn op het gebied van 
vreemde talen viel ons op dat de antwoorden erg uiteen-
liepen. 38% was het hier niet mee eens, en 42% vond dat 
er wél meer keus moest zijn. Geen duidelijk antwoord dus. 
Wel was er een verschil tussen jongens en meisjes. 
Jongens vinden het minder belangrijk. Een derde van de 
jongens gaf een 1, en was het dus helemaal oneens met de 
stelling. Bij de meiden was slechts 14% het helemaal 
oneens.

CREATIVITEIT EN TALENT
Vinden leerlingen dat er genoeg aandacht uitgaat naar 
hun creativiteit en talenten? Vinden zij dit eigenlijk wel 
belangrijk? Je creatieve geest de vrije loop kunnen laten 
blijkt voor de meesten toch wel belangrijk te zijn. Op een 
schaal van 1 tot 5, waarbij 5 als ‘heel belangrijk’, gaf bijna 
een derde een 4 en een kleine 30% een 5. 

Uit het debat.
Op één iemand na, was iedereen het eens dat het belangrijk is 
om ruimte te hebben op school om je talenten te 
ontwikkelen.  Mart, die het niet eens was met de stelling, 
reageert hierop: ‘Talenten kan je op school vinden tijdens een 
bepaalde les of als je een opdracht krijgt, maar dat talent kan je 
ook gewoon buiten school ontwikkelen.’ 
De rest van de leerlingen vindt dat school wel leuk moet blijven en 

als je je talenten niet op school kan uiten, is de motivatie toch wel 
wat minder. De leerlingen vonden het belangrijk dat je je talenten 
kan ontwikkelen, aangezien je later misschien met dat talent 
verder gaat. 

Veel scholieren vinden dat een school meer talentgericht 
dan prestatiegericht moet zijn. 39% is het hiermee eens en 
25% oneens. Wij hadden een groter percentage verwacht 
van de leerlingen die het eens waren met de stelling. Het 
beste zou dus zijn dat scholen een balans vinden tussen 
talent- en prestatiegericht. 

Uit het debat.
De meeste leerlingen vinden dat prestatiegericht werken 
een soort van druk op je schouders legt. Je moet voldoen 
aan verwachtingen en niet iedereen kan tegen de druk die 
daarbij komt kijken. 

Uit het debat.
Het is belangrijk dat er een rustige plek is op school, 
waar leerlingen goed kunnen werken. 
Hier was iedereen het mee eens. Een rustige plek is belangrijk 
voor de leerlingen, omdat ze zich daar beter kunnen concen-
treren op het werk. Ook als leerlingen een moeilijke thuis- 
situatie hebben of een groot en druk gezin hebben, is het fijn 
als zij hun werk, in plaats van thuis te doen, op school kunnen 
maken. Ook vinden ze het fijn als ze in de pauze of in een 
tussenuur alvast aan hun huiswerk kunnen beginnen. Dat 
gaat makkelijker in een rustige omgeving.

SCHOOLORGANISATIE
15% geeft aan dat de school een grotere chaos is dan hun 
kamer en 27% vindt dat alles perfect is en soepel loopt. 
Het merendeel vindt dat de school wél goed georganiseerd 
is en dat alles gewoon goed loopt. Over het algemeen is 
het meest gegeven cijfer een keurige zeven op een schaal 
van 1 t/m 10. 

STUDIEDRUK
Wij vroegen ook of leerlingen studiedruk ervaren. Het 
blijkt dat 36% de studiedruk als zwaar tot zeer zwaar 
ervaart, maar 20% ervaart het als licht. Wel blijkt dat 
meisjes meer studiedruk ervaren dan jongens. Bij meisjes 
ervaart 39% de studiedruk als zwaar tot zeer zwaar en bij 
jongens is dat minder, namelijk 32%. Havisten en vwo-ers 
ervaren duidelijk meer studiedruk dan vmbo-leerlingen. 
Tussen onder- en bovenbouw is er ook een verschil. De 
meeste onderbouwers ervaren de studie als niet zo zwaar, 
wat ook best logisch is. In de bovenbouw daarentegen 
ervaren de leerlingen meer studiedruk.

VEILIGHEID
Voelen leerlingen zich wel veilig op school? Je zou zeggen 
dat een groot deel van de leerlingen zich veilig voelt op 
school, want een school hoort toch ook een plek te zijn 
waar zowel leerlingen als docenten zich fijn voelen. Dit 
blijkt in veel gevallen ook zo te zijn (78%), maar ook een 
redelijk groot deel, namelijk 12% voelt zich niet tot totaal 

“EEN MIDDELMATIGE LERAAR VERTELT, EEN GOEDE 

LERAAR LEGT UIT, DE BETERE LERAAR DEMONSTREERT 

EN DE PERFECTE LERAAR INSPIREERT.” 

Schoolomgeving
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niet veilig op school. Waar ligt dit aan en is dit te verhel-
pen? Het zou niet moeten mogen dat leerlingen vinden 
dat hun school een onveilige omgeving voor hen is. 

GEZONDE SCHOOL

Uit het debat.
Eten in de kantine. Móet dat nou gezond zijn? Onze 
verwachtingen waren dat iedereen het niet eens zou zijn 
met deze stelling. En onze verwachtingen klopten. Zo 
zegt Mart: ‘waarom zouden we wel de verantwoordelijk-
heid krijgen over onze profielkeuze, die ons hele leven 
zal beïnvloeden, en niet de verantwoordelijkheid krijgen 
over wat we in onze mond proppen? ’

Grote brede scholen of kleine smalle scholen, openbare 
scholen of scholen gebaseerd op godsdienst?

Uit het debat.
Er zouden aparte scholen moeten zijn voor elk niveau. 
Een stelling waar iedereen sterk tegen was. Van overal 

kwamen vragen, zoals ‘Hoe zit het met vrienden die een 
ander niveau doen?’, ‘Ontstaat er dan niet een kloof ? Een 
scheiding? Dat proberen we toch te voorkomen in deze 
maatschappij?’. Maar er werd ook vanuit andere perspec-
tieven gekeken. Zo maakt Wesley de opmerking: ‘ Veel 
kleine scholen is geen financieel voordeel’. Hier vult Demi 
op aan ‘En een aantal grote scholen is ook niet gunstig in 
verband met reistijd. De kans op een school in de buurt is 
dan kleiner.’

Uit het debat.
Bij de stelling ’Ik vind het belangrijk dat er scholen 
zijn gebasseerd op godsdienst en dat er niet alleen 
openbare scholen zijn’, ontstond een hevige discussie. 
Tien leerlingen waren het hier niet mee eens. Zo zegt Collin: 
‘Er zijn verschillende godsdiensten en dat hebben we te 
accepteren. Anders ontstaat er een kloof tussen de verschillen-
de groepen.’ Denise is één van de drie leerlingen die het echter 
niet eens is met de stelling. Zij zegt: ‘Streng gelovigen hebben 
bijvoorbeel bepaalde tijden waarop ze bidden. Als er alleen 
openbare scholen zijn, kunnen ze niet midden in de les bidden. 
Zij willen wel gewoon dat dit mogelijk is.’ 

Voorbereid op 
de maatschappij?
Het examenjaar is aangebroken en na bloed, zweet en 
tranen heb je als vo-leerling eindelijk je felbegeerde 
diploma in je hand. Wat nu? Heeft je schoolcarrière ervoor 
gezorgd dat jij goed bent voorbereid op de maatschappij? 
Wanneer is het onderwijs nu succesvol voor de leerlingen? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst 
weten wat het uiteindelijke doel is van het voortgezet 
onderwijs. Wat willen wij als samenleving bereiken door 
middel van onderwijs? Na enig onderzoek en vanuit onze 
ervaring weten we dat onderwijs er is om kennis over te 

brengen en de leerling klaar te stomen voor een respectabe-
le positie in de maatschappij. Het doel is om de leerlingen 
handvatten te bieden in het ontdekken van hun talenten 
en ze hierin te begeleiden. Ook in het besluit van de 
vervolgstudie hebben scholen een cruciale rol, op school 
maak je namelijk voor het eerst kennis met alle vakken en 
wordt je interesse (hopelijk) gewekt voor een specifieke 
richting. Vinden de leerlingen vandaag de dag dat school 
hun voldoende voorbereidt op de samenleving? Wij doken 

weer met ons neus in de enquêtes en kwamen tot 
bijzondere ontdekkingen...

VERANDEREN AAN ONDERWIJS
Op de vraag wat leerlingen aan het Nederlandse onderwijs 
zouden willen veranderen, werd er door de leerlingen 
vaak geantwoord dat zij meer praktijklessen willen. Vooral 
de leerlingen van het vwo en havo hebben dit aangegeven, 
ondanks het feit dat zij meer theoretisch gericht zijn dan 
het vmbo. Ook geven ze aan dat ze meer lessen willen over 
de praktische zaken van de maatschappij en concrete tips 
willen over het volwassen worden en de zelfstandigheid 
die na de middelbare school van hen verwacht wordt. 
Naast de theorie die je uiteraard op school moet leren, 
willen veel leerlingen praktijkgerichte vakken. Dit gaat van 
studiezaken, boekhouden, koken, je huis op orde houden 
tot verzekeringen. Dit is volgens de leerlingen een goede 
manier om hen te begeleiden in hun overgang van de 
middelbare school naar het volwassen leven.

Vervolgens zien wij in de antwoorden van de enquêtevraag 
dat veel leerlingen het moeilijk vinden om hun profiel-
keuze op zo’n jonge leeftijd te moeten maken. De leerlingen 
kijken over het algemeen positief aan tegen het hebben 
van meer keuzevrijheid en het volgen van vakken op 
verschillende niveaus. Dit lijkt ook een nieuwe trend te 
worden en wie weet wordt dit de komende jaren steeds 

ER WERD DOOR DE VWO EN HAVO 

LEERLINGEN VAAK GEANTWOORD DAT ZIJ 

MEER PRAKTIJKLESSEN WILLEN.

Mijn school bereidt mij goed voor 
op een plek in de maatschappij

Niet goed: 1. 16 3.6%
  2. 28 6.3%
  3. 183 41.1%
  4. 171 38.4%
zeer goed: 5. 47 10.6%

SCHOLEN ZIJN ONTZETTEND BELANGRIJK 

VOOR ONZE ONTWIKKELING EN SPELEN 

EEN CRUCIALE ROL IN HET LEVEN VAN 

DE LEERLINGEN. 

meer doorgevoerd. Hierdoor wordt het onderwijs volgens 
ons voor een ieder steeds persoonlijker en zal een 
motivatiepiek het gevolg zijn.

In de staafdiagram kunt u zien dat 49% van de leerlingen 
vindt dat zij goed tot zeer goed voorbereid worden op een 
plek in de maatschappij. Slechts 10% vindt dat zij niet goed 
voorbereid worden. Op het gebied van de voorbereiding op 
de maatschappij doen de scholen het dus redelijk goed. 

Scholen zijn ontzettend belangrijk voor onze ontwikkeling 
en spelen een cruciale rol in het leven van de leerlingen. 
Een goede school bereidt ons voor op een mooie plaats in 
de maatschappij en leert ons hoe we onze talenten in de 
toekomst moeten inzetten. We krijgen op deze manier 
ontzettend veel kennis mee, sociale vaardigheden en 
inzichten. In het grote avontuur dat ‘de maatschappij’ 
heet, zullen we na de middelbare school allicht overspoeld 
worden met nieuwigheden. Niet alles is op school te 

leren, uiteindelijk zal een ieder vanuit zijn eigen ervaringen 
en met zijn eigen talenten zich een slag slaan door dit 
nieuwe tijdperk. Laat het als leerling ook vooral over je 
heenkomen en vergeet alles wat je hebt geleerd op school 
niet. ;) Je kijkt vast over een paar jaar terug naar het 
vo-onderwijs met de gedachte: ‘Was ik nog maar eventjes 
een brugpieper op de grote middelbare school.’

De staat van de leerling 2016  -  2120 - De staat van de leerling 2016 



‘N KIJKJE IN DE

Schooltas

"Een ideale school moet
een ruime aula hebben 

met comfortabele banken
 zodat de pauzes in ieder 

geval een feestje zijn"

1. WAAROM HEB JE VOOR DEZE SCHOOLTAS 
GEKOZEN? EN WAAR MOET VOLGENS JOU DE 
IDEALE SCHOOLTAS AAN VOLDOEN?
Ik heb meerdere tassen omdat ik hou van 
afwisselen. Vandaag heb ik toevallig mijn 
grijze rugtas mee, maar morgen kan ik 
zomaar een handtas mee hebben. Nu heb ik 
voor deze gekozen omdat die vandaag, heel 
belangrijk, het beste bij mijn outfit past 
haha. Een ideale schooltas moet voor mij 
een praktisch formaat hebben zodat ik 
genoeg mee kan nemen, maar niet dat de 
tas te zwaar wordt. Ook is een rugtas fijn 
met reizen naar school, maar als ik met de 
fiets ga stop ik mijn tas toch op mijn 
transportrekje.

2. WELK ITEM KAN EN MAG NIET ONTBREKEN 
IN JOUW SCHOOLTAS?
Ik zou liegen als ik zou zeggen dat mijn 
agenda of rekenmachine onmisbaar is, 
want dat zijn niet mijn essentiële items 
helaas. Eigenlijk zijn mijn make-upremo-
verdoekjes het belangrijkste. Zo kan ik altijd 
mijn lipstick of make-up eraf halen aange-
zien ik op de fiets naar school meestal nat 
regen. Deze doekjes zorgen ervoor dat ik de 
schooldag nét wat beter doorkom,onmis-
baar dus!

3. HOE ZORG JIJ ERVOOR DAT JE HET BESTE 
VOORBEREID BENT OP EEN DRUKKE SCHOOLDAG?
Ik probeer ervoor te zorgen om de juiste 
boeken de avond van tevoren in mijn tas te 
doen. Ook moet ik mijn telefoon echt mee 
hebben, zodat ik belangrijke notities of 
afspraken kan opslaan en deze niet vergeet. 
Ook al ben ik een tikkeltje chaotisch, ik 
probeer wel om orde te creëren zodat ik 

voorbereid de les in kan gaan. Natuurlijk 
mogen mijn examenbundels niet ontbre-
ken, ik wil namelijk voorbereid zijn voor de 
lessen en natuurlijk het aankomende 
examen. Gelukkig heb ik hier wel vertrou-
wen in, maar spannend blijft het wel hoor.

4. WAT HEB JE MEE ALS 
TUSSENDOORTJE / LUNCH?
Ik heb meestal als tussendoortje koekjes 
mee en als lunch vier boterhammen met 
kaas, worst of hagelslag want ik hou erg van 
zoet, haha. Ik probeer genoeg eten mee te 
nemen maar vaak heb ik halverwege de dag 
alles al op en kan ik gerust drie broodjes 
kipcorn of Unox worst in de smulhoek van 
de aula kopen. Ook jat ik de nodige koekjes 
van mijn vriendinnen in de pauze, dus door 
de dag heen heb ik wel genoeg te eten. 
Verder probeer ik wél altijd water te 
drinken.

5. VOOR WELK VAK VERGEET JE VAAK 
(PER ONGELUK ;)) JE BOEKEN?
Ik vergeet standaard mijn boeken voor 
Engels omdat deze boeken verspreid zijn 
over al mijn tassen. Vanzelfsprekend heb ik 
altijd nét de verkeerde tas mee als we Engels 
hebben en kom ik er op school achter dat 
mijn boeken nog thuis in de andere tas 
liggen. Gelukkig mag ik altijd meekijken 
met een klasgenootje, wat moet ik toch 
zonder ze?!

6. WAT IS JOUW GOUDEN TIP OM FLUITEND 
EEN SCHOOLDAG DOOR TE KOMEN?
Blijven lachen, en ademen. School kan veel 
van je vragen en soms zie je de grote 
hoeveelheden werk even niet meer zitten. 
De nodige humor en een goedlachs 

humeur zorgt er dan voor dat ik alles wat 
meer kan relativeren. Ook zorgen mijn 
vrienden ervoor dat hoe mijn pet die dag 
ook staat, ik er wel doorheen kom.

7. TENSLOTTE; BEN JIJ TEVREDEN MET JE SCHOOL EN 
HET ONDERWIJS IN HET ALGEMEEN? EN WAT MOET 
EEN IDEALE SCHOOL VOLGENS JOU HEBBEN?
Ik ben over het algemeen tevreden met mijn 
school en het onderwijs. De school zorgt 
ervoor dat ik straks na mijn examen een plek 
in de maatschappij kan innemen en het 
beroep kan uitoefenen wat ik graag wil. Ik 
ben blij dat wij onderwijs kunnen genieten 
want dat is niet overal op de wereld vanzelf-
sprekend. Een ideale school moet naar mijn 
mening een ruime aula hebben met 
comfortabele banken, zodat de pauzes in 
ieder geval een feestje kunnen zijn.

STEL JEZELF EVENTJES VOOR;

IK BEN LIZA VAN VULPEN  
17 JAAR OUD EN ZIT IN HET 
EXAMENJAAR 5 HAVO VAN DE 
PASSIE IN UTRECHT.

“Ook jat ik de nodige koekjes van 
mijn vriendinnen in de pauze”
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et tweede uur moest 
ik gelijk beginnen 
met wiskunde, mijn 
slechtste vak. Onze 
docent geeft ons de 
keus om te luisteren 
naar de uitleg of niet, 
ik doe dat meestal 
niet… Ik denk dat het 
toch handig was 

geweest, want vandaag ging het fout. Ik 
snapte vrij weinig van die formules en op 
een gegeven moment dansten alle cijfertjes 
door mijn hoofd. Mijn docent probeerde 
mij nog uitleg te geven door middel van 
voorbeelden maar dat maakte het alleen 
maar lastiger. Goed bedoeld… Maar nee. 

Ik vroeg het daarna aan een klasgenoot, en 
toen werd het ietsjes duidelijker. Ik slaakte een 
opgeluchte zucht toen eindelijk die bel ging. 

Ik had een toets Frans het uur daarna en die 
was eigenlijk best lastig. Maar toch denk ik 
dat ik de meeste antwoorden wel goed heb. 
Het ging over onregelmatige werkwoorden, 
dus dat was puur gokken. Maar ineens 
verschenen er ook werkwoorden die we nog 
nooit gehad hadden, onze docent had ons 
dus niet goed voorbereid, maar dat doet ze 
nooit… Ze is zó chaotisch, en geeft geen goede 
aandacht, ‘’Als je het niet weet, laat het dan 
gewoon zitten.’’ Wat heb ik daaraan? 
Daarna kon ik rustig aan doen, want ik had 

geschiedenis, waar we een film over de Twee-
de Wereldoorlog keken. Die beelden waren 
wel echt heel erg heftig. Ik kan er nog steeds 
niet helemaal bij dat mensen zo’n kronkel in 
hun gedachtegang hebben, om elkaar zo uit 
te moorden. De film maakte een grote 
indruk op mij. Sommige delen waren best 
vaag en moeilijk te begrijpen, maar gelukkig 
werd het ons duidelijk gemaakt, doordat de 
film gepauzeerd werd door de leraar en hij 
ons uitleg gaf. Dit hielp heel erg. 

Het vijfde uur had ik economie, en daar 
moesten we een poster maken over 
economie en ‘’M&O’’ (Management & 
Organisatie) in de bovenbouw. Ik zat in 
een erg leuk groepje, en we hadden zó veel 
goede ideeën, dat we gewoon niet konden 
kiezen! Het was een hele leuke opdracht, 
maar aan de leraar hadden we vrij weinig. 
Hij zat aan zijn bureau en deed niks, wij 
moesten alles zelf verzinnen. Hij gaf ons 
alleen de opdracht, that’s it. Maar gelukkig 
kwamen we er samen uit. 

Het zesde uur had ik tekenen. Daar kan ik 
me echt lekker ontspannen. Ik verlies me 
helemaal in het gevoel van het potlood 
tegen het papier. Ik kan mijn gedachtes en 
fantasieën uiten op papier. De opdracht 
was om een superheld te tekenen, met iets 
van architectuur eromheen. En ik moet 
zeggen, als ik even niet bescheiden hoef te 
zijn, hij was best goed gelukt.

En nu had ik het hoor, mentoruur. Waar we 
het hadden over de profielkeus. Ik vind het 
nog steeds heel erg lastig hoor, welke keus 
ik moet maken. Ik zit nu in drie gymnasium, 
en hoe moet ik nu al een keuze maken die 
bepalend is voor de rest van mijn leven? Ik 
moet nu een richting kunnen kiezen, waar 
ik in wil gaan studeren en later in wil gaan 
werken. Maar ik weet echt nog niet wat ik 
wil! Hoe kunnen ze dat nu al van mij vragen? 
Hoe moet ik dat weten?! Ik weet waar mijn 
talenten en interesses liggen, maar die 
liggen juist heel verspreid. Mijn mentor zei 
dat we nog een aantal gesprekken krijgen 
en een paar testen afnemen om meer 
duidelijkheid te krijgen. Ik hoop dat daar 
wat uit komt… 

Toen ik thuiskwam, moest ik meteen aan 
mijn huiswerk, want ik heb morgen een 
proefwerk Duits en ik moet twee verslagen 
inleveren. Ik heb het al bijna af maar ik 
moet er nog wel wat tijd in steken. Ik vind 
het eigenlijk wel irritant, dat de schooldagen 
zo lang zijn, en dat ik dan ook nog eens veel 
tijd in mijn huiswerk moet steken. Ik word 
er doodmoe van. 

Tijdens het eten vertelde ik mijn ouders 
over mijn dag en over de nieuwe cijfers die 
ik binnen had. Een 7.6 voor Engels en een 
6.4 voor wiskunde. Ik was tevreden met 
mijn cijfer voor Engels, omdat ik een goed 
gevoel over de toets had. 

Na het eten ging ik verder aan mijn huiswerk, 
nam een douche, las mijn Duits nog even 
door en nu schrijf ik dit. Dit was dus 
ongeveer een gemiddeld normale dag uit 
het leven van een middelbare scholier, 
onderbouw VWO.

Woensdag 20 januari 2016. School. Alweer. 
Gelukkig was ik het eerste uur vrij, dus  
dat was lekker uitslapen! 

EEN DAG IN HET LEVEN VAN

   Een V W O student

H

Manuela Blankestijn

"Onze docent geeft 
ons de keus om te 
luisteren naar de 

uitleg of niet 
Ik denk dat het toch 
handig was geweest "
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EEN DAG IN HET LEVEN VAN   Een V W O student

aandagochtend vroeg, 
de zoemer laat me 
keihard weer beseffen 
dat het weekend nu echt 
over is. Hoogste tijd om 
op te staan en in alle 
vroegte mijn hondje uit 
te laten. Met lichte vorst 
nog in het donker loop 

ik een rondje door mijn buurt, een moment 
van gedachtes over de dag. Hoe zal deze dag 
weer gaan lopen en welke nieuwe dingen ga ik 
leren? De dag is van start gegaan…
Na een kwartiertje gelopen te hebben komen 
we thuis en spring ik onder de douche, kleed 
ik me aan en ontbijt ik. Het schijnt handig te 
zijn om je kleren de avond van tevoren neer te 
leggen zodat je geen tijd verliest met uren voor 
je kast te staan. Laat ik daar nou geen proble-
men mee hebben en ’s ochtends iets aantrek 
wat bij mijn stemming past. Mijn schooltas 
met de benodigde boeken staat altijd wel al 
standaard klaar om gelijk mee genomen te 
worden, zo hoef ik in alle ochtenddrukte geen 
zorgen te maken of ik wat vergeten ben! 
Vandaag staat ook mijn gymtas klaar want die 
moet ook meegenomen worden. Qua ontbijt 
stop ik vaak een boterham naar binnen met 
een kopje thee. Tijdens het ontbijt check ik 
nog even mijn telefoon op eventuele wijzigin-
gen in mijn rooster en of er berichtjes zijn van 
mensen waarmee ik fiets.

Kwart voor acht, tijd om te gaan, op de fiets 
naar Utrecht Lunetten. Een klein halfuurtje 
fietsen wat vaak een gezellige tocht is met 
vriendinnen. Een gouden tip voor het op tijd 
komen is ruim van tevoren vertrekken zodat je 
nog tijd hebt om rustig aan te doen op school. 
Als ik op school aankom is het eerste wat ik 
doe naar mijn kluis gaan. De boeken die ik 
nodig heb voor de eerste 2 lesuur doe ik in 
mijn tas of laat ik in mijn tas zitten. De boeken 
die tot de eerste pauze niet nodig zijn zet ik in 
mijn kluis. Zo voorkom je dat je onnodig met 

je boeken aan het zeulen bent. Het is maandag 
en vandaag begin ik met het vak aardrijkskunde. 
Onderweg naar mijn lokaal kom ik allemaal 
bekenden tegen, maar ik moet nog opschieten 
want gelijk de eerste les te laat is ook niet slim. 
Van half 9 tot kwart over 9 een aardrijkskunde 
les. Door middel van de atlas en ons lesboek 
komen we steeds meer te weten over hoe 
Nederland in elkaar zit, het onderwerp wat we 
nu behandelen. De les wordt afgewisseld met 
externe artikelen en een paar maakopgaves uit 
het lesboek. Aan het begin een klassikale 
uitleg waarna we zelfstandig moeten werken. 
Het zelfstandig werken vinden we zelfs in 
5VWO nog lastig, en al snel ontstaat er dan ook 
geklets hier en daar. De docent doet zijn best 
om het nog even stil te houden, maarja de 
verhalen van het weekend willen graag verteld 
worden. Na aardrijkskunde is het tijd voor de 
gymles. Ik stop mijn boeken weer in mijn kluis 
en ruil mijn tas in voor mijn gymtas. In de 
sporthal sluiten we vandaag een aantal 
handelingsdelen af. De verschillende onderde-
len worden langsgegaan door als groepen te 
rouleren. De handelingsdelen worden als een 
oplopende trap opgebouwd, klein beginnen 
en dan steeds meer de vaardigheid in de sport 
krijgen zodat als je het afsluit de basis van de 
sport onder de knie hebt. Om half 11 stoppen 
we de gymles en ruimen we met z’n allen op. 
Bij mij op school heb je dagelijks om 10 uur 
een mentorkwartier waarin je je mentor 
spreekt, kritiekpunten en vragen kunnen 
worden aangegeven en wordt er een stukje uit 
de bijbel gelezen, dat houden we vandaag in 
de sporthal. Tot half 12 hebben we pauze, tijd 
om naar het centrum gaan of om lekker in de 
aula te zitten met deze kou;). Volgens mijn 
rooster heb ik nu van half 12 tot kwart over 12 
een tussenuur. Wij hebben hier op school 
KWT-uren, keuze werktijd-uren, wat inhoudt 
dat je in deze uren je huiswerk, verslagen enz. 
kan doen. Vandaag werk ik in dit uur aan 
scheikunde waar ik vrijdag een toets van heb. 
Ik lees samenvattingen door en bekijk 

YouTube filmpjes voor verdere uitleg. Na het 
uur ben ik al verder opgeschoten met het werk 
wat ik nu thuis niet meer hoef te doen. Mijn 
volgende les, de laatste voor de ‘grote’ pauze is 
vandaag Nederlands. Deze periode hebben we 
elke les een debat van een groepje. Door dit te 
behandelen in de Nederlands lessen leren we 
hoe we volgens een officieel schema een 
goede discussie/een goed debat kunnen 
voeren. En dan... is het eindelijk pauze. Met 
mijn vrienden van allerlei verschillende 
klassen en niveaus komen we in de aula bij 
elkaar en brengen we zo etend en pratend de 
pauze door. Om half 2 is de pauze alweer 
voorbij. Het is tijd om onze boeken voor de 
volgende lessen te pakken. Aan het eind van 
de pauze is het een drukte van belang in de 
gangen en dus ook bij de kluisjes. Ik pak zo 
snel mogelijk m’n boeken, spreek hier en daar 
nog snel wat mensen, kijk op mijn rooster 
waar ik heen moet en ga naar mijn les. Ik heb 
godsdienst, een les waarin, vind ik zelf, 
eigenlijk niks doe. De docent is continue aan 
het woord. Leerzamer vind ik als we met elkaar 
ervaringen vanuit het geloof uitwisselen of 
een discussie hebben. Als laatste les voor 
vandaag, ja vroege dag voor mij, heb ik 
economie. De toets over hoofdstuk 1 en 2 is 
pas na de voorjaarsvakantie dus maken we 
vandaag een start met hoofdstuk 3. De docent 
begint met klassikaal een intro te geven en 
uitleg over het nieuwe onderwerp. Dit doet hij 
aan de hand van een PowerPoint en filmpjes. 
Door verschillende lesmanieren af te wisselen 
kan ik mijn aandacht er veel beter bijhouden 
dan een eentonig verhaal te moeten aanho-
ren. Laatste kwartier van de les kunnen we zelf 
aan de slag met ons huiswerk. Ook hier geldt 
weer, zelfstandig werken, de verantwoordelijk-
heid ligt bij je zelf. Wil je je werk afhebben, of 
al je werk thuis nog moeten doen…

3 uur, tijd om naar huis te gaan! Ik kijk welke 
boeken ik nodig heb voor huiswerk maar voor-
al voor mijn leerwerk. Scheikunde wat ik in 
mijn KWT-uur heb gedaan moet dus zeker 
weer mee naar huis. Na een halfuur ben ik 
weer thuis. Drinkend een kopje thee vertel ik 
de dag aan mijn moeder. Ook zit ik even met 
mijn telefoon op social media, even relaxen… 
Voor het eten probeer ik altijd al wat te doen 
voor school. Vandaag eerst mijn maakwerk, ik 
kijk in mijn agenda en doe de dingen die ik 
moet doen. Tussendoor avondeten maar 
daarna wel weer aan het werk. Vandaag neem 
ik scheikunde samenvattingen door en schrijf 
ik de vragen die ik over de stof heb op een 
blaadje zodat ik die morgen kan stellen in het 
vragenuur van scheikunde. Rond 9 uur à half 
10 probeer ik nog even een kopje thee voor het 
slapengaan te drinken en om 10 uur naar 
boven te gaan. Vlak voor het slapen check ik 
mijn telefoon, wat eigenlijk heel slecht schijnt 
te zijn net zo voor het slapen maar ach, en zet 
ik als allerlaatst mijn wekker voor de volgende 
dag… Zzz

Aniek ten Hove

"Vlak voor het 
slapen check ik 
mijn telefoon 

wat eigenlijk heel 
slecht schijnt te zijn 
net voor het slapen 

maar ach"

Ik, een leerling uit 5VWO, wil jullie graag 
meenemen in een van mijn schooldagen als 
scholier. Om zo een beeld te krijgen hoe ik 
mijn schooldag beleef en hoe ik de drukte 
ervaar in combinatie met mijn sociale con-
tacten. We beginnen maandagochtend om 
6.45 uur als mijn wekker gaat…
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WAAR HEEFT U OP SCHOOL GEZETEN?
Ik ben begonnen op de basisschool de 
Kerckeboschschool in Zeist. Hier deden de 
veranderingen van de jaren 60/70 voorzich-
tig intrede. Zo werd bijvoorbeeld het 
zingen op Koninginnedag afgeschaft. 
Hierna heb ik het vwo gedaan op het  
christelijk lyceum in Zeist. 

IN WELK JAAR ZAT U OP HET VO?
Van 1972 tot 1978, 6 jaar dus.

WELK VAKKENPAKKET HAD U?
Goede vraag, je had a en b pakketten. Ik 
had het b pakket gekozen met geschiedenis 
en economie. Later heb ik natuurkunde 
laten vallen. Je kunt dit pakket vergelijken 
met natuur en gezondheid nu.

WELK VAK VOND U HET LEUKST EN 
WELK VAK HET MINST?
Geschiedenis en economie vond ik hele 
leuke vakken. Verder ging het vooral om de 
docenten die leuk waren. Het minst leuke 
vak vond ik Engels, dit heeft me lang 
moeite gekost. Ook biologie vond ik erg 
saai.

WAT HEEFT U IN UW TIJD OP SCHOOL ALS 
POSITIEF EN WAT ALS NEGATIEF ERVAREN?
Wat ik als positief ervaren heb is dat we veel 
vrijheid hadden. Zo hoefden we niet veel 
werkstukken te maken. En we hadden 

docenten waar je mee kon discussieren, die 
prikkelden om een mening te vormen. Een 
zekere diversiteit zodat je in de wereld je 
weg kan vinden. Als negatief heb ik ervaren 
dat ik binnen de school niet echt duidelijke 
identificatiefiguren had. Dus geen 
geestelijk/ideologische leiders. Na het VO 
ben ik naar de evangelische hogeschool 
gegaan. Hier heb ik wel zulke mensen 
ontmoet.

WAT ZOU U WILLEN ZIEN OP UW 
‘’DROOMSCHOOL’’?
Ruimte om te kunnen denken. Dat je 
kennis maakt met verschillende meningen 
en tradities. Dit wel vanuit een vaste 
christelijke basis. 

WAT IS DE MEEST OPMERKELIJKE 
REACTIE DIE U VERWACHT DOOR DE 
DIGITALE REVOLUTIE?
Ik denk dat de mens niet vervangbaar is 
door een computer. Wat ik wel wil noemen 
is dat door al de informatica de beheer-
singsdrang toeneemt. Wat een hulpmiddel 
is wordt een hoofddoel/doel op zichzelf. 
Wij worden dienaar van de computer. 
Terwijl deze ons zou moeten dienen. Ook 
denk ik dat mensen verzuipen in losse 
feitjes en impulsen. Je hebt niet meer een 
overzicht over levensbeschouwingen en 
beschavingen. Het gaat veel meer over 
emoties, vlugge dingen.

DENK U DAT ER NU BETER WORDT 
GELEERD OMDAT LEERLINGEN MEER 
VRIJHEID HEBBEN EN ER MINDER STRENG 
WORDT OPGETREDEN?
Ik heb mijn middelbare school nooit als 
streng ervaren. We hebben wel eens de 
beest uitgehangen als klas. Door de geest 
van de jaren 60/70 vond ik mijn tijd niet 
streng. Volgens mij heeft slimmer niet te 
maken met meer of minder vrijheid. 

EN ZIJN DIE PUNTEN VOOR ZOVER U 
WEET OOK VERBETERD?
De vraag is eerst of er iets verbeterd is.  
Ik denk dat het wel goed is dat er meer 
aandacht wordt gegeven aan spreek- en 
luistervaardigheid in vreemde talen. 
Vanuit mijn blik als leerling zie ik niet 
heel veel verbeteringen. 

HOE KIJKT U NAAR SCHOLEN DIE EEN 
TWEETALIG ONDERWIJS AANBIEDEN?
In mijn eigen biografie heb ik een afkeer 
van Engels gehad. Tegenwoordig groeien 
we op in een wereld waar Engels heel 
belangrijk is. Mijn zorg is dat het 
tweetalig onderwijs ten koste gaat van de 
Nederlandse taal. Ik denk dat er ook andere 
mogelijkheden zijn om Engels beter aan 
te leren. Tweetalig onderwijs vind ik een 
hype van nu. 

Interview met een leraar
    Geïnterviewde: 

MENEER DE W
IT

Leeftijd: 55 jaar

Beroep: 

docent geschiedenis en maat-

schappijleer en tevens mentor 

op een christelijke school voor 

voortgezet onderwijs.

Door leerlingen omschreven als: 

een docent die gebeurtenissen luchtig 
overbrengt gemixt met een beetje humor. 
Eén van de weinige docenten die leerlingen 
op de gang gedag zegt en even een 
praatje met leerlingen maakt. 

*
"

"
Ik denk

DAT MENSENverzuipen 
IN LOSSE FEITJES 

EN IMPULSEN

(Meneer de Wit)
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Op weg naar mijn 
droombaan

3.MBOWij willen met deze bijdrage laten zien wat de mening is 
van de studenten over het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo), en wat zij belangrijk vinden in het mbo. 

Ik ben 18 jaar en zit in mijn derde en laatste jaar 
van de opleiding onderwijsassistent niveau 4. 

Met veel plezier loop ik stage op het speciaal 
onderwijs en vind ik hier mijn uitdaging in. 
Gedurende mijn opleiding ben ik tegen veel 
dingen aangelopen en is er voor mij onvoldoende 
uitdaging geweest. Door de Staat van de leerling 
hoop ik samen met mijn mede studenten over 
heel Nederland onze stem te laten horen!

Met veel plezier volg ik de creatieve opleiding 
Allround-DTP. 

Op het moment van schrijven zit ik in het derde en 
laatste leerjaar en loop ik stage. Ik houd me vooral 
bezig met het ontwerpen van huisstijlen, logo’s, 
posters, visitekaartjes enzovoorts. Ik doe mee aan 
Staat van de Leerling omdat het me leuk leek om 
naast mijn studie met andere dingen bezig te zijn, 
een nieuwe uitdaging.

Tobias van de KaaSanne van Kampen

WAT BETEKENT HET MBO VOOR ONS 
EN WAT WILLEN WE OVER HET MBO VERTELLEN?
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215 studenten zijn er evengoed wel veel. We 
denken daarom dat we wel een beeld kunnen 
geven van wat er leeft in het mbo en wat de 
wensen zijn van studenten.

BELANGRIJK OM 
VOORAF TE WETEN
Er is nóg een ding dat belangrijk is en wat je 
moet weten voor je dit stuk over het mbo 
gaat lezen. Veel studenten antwoorden met 
‘geen mening’, of dat ze het er ‘zowel eens 
als mee oneens’ zijn. Dit geldt voor ongeveer 
een derde van alle studenten bij bijna elke 
vraag. Wat betekent dit nu? Bijvoorbeeld: 
een derde zit er tussen in, die zegt soms wel, 
soms niet, of bij die docent wel, en bij die 
niet, of bij die les wel en bij die niet. Maar we 
weten niet precies wat ze bedoelen.
 
EN DAN KOMEN WE NU BIJ DE RESULTATEN VAN DE 
ENQUÊTE: WAT VINDEN STUDENTEN?

Is het lesprogramma 
voldoende als voorbereiding 
op de uitoefening van je  
toekomstig beroep?

Bijna de helft van de studenten vindt dat de 
lessen goed aansluiten. Maar, een op de vijf 
studenten - en dat is toch aardig veel - vindt 
dat ze niet op de juiste en passende wijze 
klaar worden gestoomd voor het werkveld. 

De helft van de studenten zegt dat ze de 
lessen niet interessant vinden. Ze zijn vaak 
niet uitdagend genoeg. Studenten geven als 
verbeterpunten aan dat de lessen meer 
diepgang zouden kunnen hebben. De theorie 
zou meer aan moeten sluiten bij het beroep. 
Er zouden meer vakinhoudelijke lessen 
gegeven moeten worden, met vakken die 
nuttig zijn. Er moet goed lesmateriaal gebruikt 
worden als ondersteuning en als hulp voor 
ons om de lesstof goed op te kunnen nemen 
in onze hersenen. En de lessen zouden over 
de opleiding in de breedste zin moeten gaan.

Volgens ons tweeën zou de opbouw van een 
opleiding in grote lijnen als volgt moeten zijn: 
in het eerste leerjaar is het leren van de 
basiskennis nodig om een starter te zijn in je 
vak. In de daarop volgende jaren zou deze 
basiskennis uitgebreid moeten worden en is 
het belangrijk om specifiekere en meer 
vakinhoudelijke lessen te krijgen zodat de 
kennis maximaal uitgebreid is wanneer je je 
examen doet en kan bewijzen dat je het vak 
beheerst.

Voldoen de gegeven  
lessen en de leraren aan  
de verwachtingen?

Wanneer wij van de middelbare school af 
komen en kiezen voor een vakgerichte 
opleiding, verwachten wij lessen te krijgen die 
aansluiten bij ons beroep straks. We hebben 
daarvoor professionele, ervaringsdeskundige 
en goed geschoolde leraren nodig op het mbo. 

WAT ZEGGEN DE STUDENTEN IN DE ENQUÊTE 
OVER DE LESSEN EN HUN LERAREN?
Studenten vinden het belangrijk dat zij les 
krijgen van een leraar die ervaring heeft 
opgedaan in het werkveld en die dit ook 
meeneemt in de lessen. Dit is lang niet altijd 
het geval. Zo schrijven studenten bijvoor-
beeld: ‘er zijn veel lesopdrachten die totaal 
niet belangrijk zijn voor je werk’ en ‘de 
ervaring van docenten is niet voldoende’. 

Een specifieke vraag over de ervaring van 
docenten in het werkveld waartoe wordt 
opgeleid hebben we niet gesteld in de enquête, 
maar uit de reacties blijkt dat dit wel een 
onderwerp is dat studenten belangrijk vinden.

De meeste studenten zijn positief over hun 
leraren. Wat vooral gewaardeerd wordt is 
het contact tussen de leraar en ons als 
studenten. Iemand schreef de mooie 
opmerking: ‘Een hart voor de student’ en 
anderen dat de docenten ‘behulpzaam’, 
‘vriendelijk’ en ‘betrokken’ zijn. Er is veel 
persoonlijke aandacht, gezelligheid en 
betrokkenheid naar de studenten toe. 

Bijna de helft van de studenten is wel tevreden 
over de kwaliteit van de lessen in de generieke 
vakken (Nederlands, Engels en Rekenen). De 
uitleg in de les is voldoende duidelijk voor hen. 
De lessen zijn niet altijd even interessant, dat 
moet er bij gezegd worden. Een verbeterpunt 
voor de leraren is het gebruik van lestijd. Dat 
geldt niet alleen voor de generieke, maar voor 
alle vakken. Een kwart van de studenten vindt 
dat de lestijd efficiënter kan worden gebruikt. 
Zij zeggen bijvoorbeeld ‘lessen moeten beter 
worden opgebouwd’, ‘docenten moeten 
beter voorbereid zijn op hun lessen’ en ‘soms 
zitten we een half uur niks te doen’. 

Wat vinden studenten van 
de studiebegeleiding en 
-ondersteuning in het mbo?

Niet alleen de docent krijgt veel lof, ook de 
studieloopbaangeleider (SLB-er) en de 
mentor worden heel positief gewaardeerd. 
Het is fijn om terug te kunnen vallen op 
iemand die jou persoonlijk kent en waar je bij 
vragen en problemen bij terecht kunt. Enkele 
studenten benadrukken wel dat er voldoende 
overleg moet zijn tussen de docenten en de 
SLB-er.

De meeste scholen bieden extra ondersteuning 
aan voor studenten die problemen hebben 
met de lesstof of de opdrachten. Het is alleen 
niet duidelijk of dit aanbod altijd passend is. 
Studenten weten niet altijd welke mogelijk-
heden er zijn. Ongeveer een kwart van de 
studenten geeft aan dat de school onvol-
doende extra ondersteuning biedt als zij de 
lesstof niet kunnen bijhouden. Ook zegt een 
op zes van de studenten dat er niet of niet 
voldoende rekening wordt gehouden met 
dyslexie of dyscalculie. 

W

Het mbo is voor veel van ons een belangrijke 
stap: de laatste stap naar die eerste échte 
baan, of de opstap naar een gloednieuwe hbo 
studie. Vaak wordt er in de krant of het 
nieuws alleen gekeken naar de opleiding, of 
naar onze prestaties. Wordt er gesproken 
met schoolleiders of met docenten. En nu 
zijn wij aan de beurt…

ONS ONDERZOEK

Op weg naar mijn 
droombaan

e hebben verschil- 
lende dingen gedaan 

om de meningen van 
de mbo-studenten te 

verzamelen. We hebben een 
enquête gemaakt die we 

verspreid hebben onder studenten. 
Om zoveel mogelijk studenten te 

bereiken hebben we visitekaartjes ontwor-
pen met daarop een QR-code (quick 
response code) zodat studenten de vragen 
gemakkelijk via hun telefoon konden 
beantwoorden. De Inspectie heeft geholpen 
door de link naar de enquête te plaatsen op 
Facebook en twitter. En we hebben interviews 
afgenomen bij een aantal studenten. 
In totaal hebben 215 studenten de vragen-

lijst helemaal ingevuld. Toen konden we 
beginnen met het bekijken van de resultaten 
en het schrijven van ons artikel. We kwamen 
er achter dat het erg lastig is om conclusies 
te trekken! Door het interviewen van 
studenten werd ons duidelijk waarom: 
iedere opleiding is compleet anders, zowel 
qua opzet, werkwijze en kwaliteit. Hierdoor 
bestaan ook heel veel verschillende en 
uiteenlopende meningen. 

WIJ GEVEN DE MENINGEN VAN DE 
STUDENTEN WEER AAN DE HAND 
VAN DE VOLGENDE VRAGEN: 

-  Is het lesprogramma voldoende als 
voorbereiding op de uitoefening van 
je toekomstig beroep? 

-  Voldoen de gegeven lessen en de 
leraren aan de verwachtingen?

-  Wat vinden studenten van de 
studiebegeleiding en- ondersteuning 
in het mbo? 

-  Zijn studenten tevreden over de 
organisatie: computers en roosters?     

MAAR EERST WAT ALGEMENE INFORMATIE:

SCHRIJVEN WE UIT NAAM VAN 
ALLE STUDENTEN?
Dat zouden we graag willen, maar dat is 
niet zo. De enquête is 215 keer ingevuld. 
Dat is best veel, maar het is niet genoeg 
om dat te zeggen. Dat zie je al als je kijkt 
naar de volgende feiten over de groep die 
de enquête heeft ingevuld. 

-  Ongeveer 40% van de studenten 
studeert in Utrecht, en ook 
ongeveer 40% komt uit Gelder-
land. Het overige deel studeert 
ergens anders in Nederland 

-  De leeftijd van de studenten 
ligt tussen de 17 en 40 jaar

-  Bijna de helft van de studenten 
zit in het eerste leerjaar, 17% in 
het tweede. 34% in leerjaar 3 en 
er waren 7 studenten bij uit 
leerjaar 4 

-  40% gaat 5 dagen in de week naar 
school, de helft gaat twee of 
drie dagen in de week

‘ZE HEBBEN GOEDE LEERLIJNEN DIE PASSEN BIJ 

HET WERKVELD.’ ‘HET IS BETER ALS DE THEORIE 

DIE JE KRIJGT AANSLUIT OP DE STAGE.’
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BEWIJS 
WE HEBBEN STUDENTEN  
GEVRAAGD OF ZE WETEN DAT 
ZIJ BIJLESSEN KUNNEN VOLGEN 
VOOR GENERIEKE VAKKEN. 
PRECIES DE HELFT HEEFT GEANT-
WOORD MET: “WEET IK NIET.” DAT 
IS NIET AL TE BEST. ER LOPEN 
MISSCHIEN WEL STUDENTEN 
TUSSEN MET EEN LEERPROBLEEM 
DIE NIET EENS WETEN DAT ZE 
DAARMEE GEHOLPEN KUNNEN 
WORDEN. HET IS DUS WEL ECHT 
VAN BELANG DAT STUDENTEN 
HIER VANAF WETEN EN DAT ER 
GENOEG MANKRACHT IS OM DEZE 
STUDENTEN TE BEGELEIDEN. 

Sommige instellingen bieden de mogelijk-
heid om een opleiding versneld door te 
lopen. Soms kunnen studenten extra 
verdieping of verbreding krijgen bij een 
opleiding. Dit lijkt niet te gelden voor alle 
opleidingen, of de mogelijkheden zijn niet 
zo bekend bij de studenten. Dat zou wel 
een goede verbetering zijn. Wij kennen 
veel studenten die het allemaal te langzaam 
vinden gaan. Zij zouden bijvoorbeeld graag 
vervroegd uit willen stromen. Deze 
studenten zijn gedreven en kunnen meer 
aan op een hogere snelheid. Er is ook veel 
vraag naar verdieping bij een opleiding, 
bijvoorbeeld in de vorm van een plusklas. 

Iets anders is nog de hulp en ondersteuning 
bij het vinden van een geschikte stage-
plaats. Een kwart van de studenten geeft 
aan meer hulp te willen krijgen. Ook 
hebben we gevraagd of er aandacht 
besteed wordt aan de mogelijkheid om 

in het buitenland stage te lopen. Dat is 
natuurlijk niet voor alle opleidingen van 
toepassing, maar hoewel dat zo is, lijkt er 
toch weinig aandacht voor te zijn. Wij zien 
hier kansen! De studenten zijn in hun 
reacties over het algemeen erg positief 
over de stages zelf.

ALS WE DIT SAMENVATTEN IN EEN 
STERKTE/ZWAKTE ANALYSE VAN DE 
(EXTRA) BEGELEIDING VAN STUDENTEN DAN 
GEEFT DAT EEN DUIDELIJK BEELD VAN WAT 
GOED GAAT EN WAT NOG BETER MOET  :)

SWOT: (EXTRA) BEGELEIDING VAN STUDENTEN

MEER GERICHTE ONDERSTEUNING:

‘MEER BEGELEIDING VOOR MENSEN 

DIE HET MINDER SNEL SNAPPEN 

ALS DE REST’

‘MEER HULP OF BIJLES BIJ 

GENERIEKE VAKKEN’ ‘BETERE 

BEGELEIDING DOOR DOCENTEN’ 

MEER OVERLEG: ‘MENTOREN/SLB’ERS 

MOETEN MEER MET ELKAAR OVER-

LEGGEN HOE DE ENE IETS AAN PAKT 

EN DE ANDER’

TE WEINIG AANDACHT 
VOOR DYSLEXIE 
EN DYSCALCULIE 

ZORGEN DAT IEDEREEN 

WEET DAT JE EXTRA 

BEGELEIDING KAN KRIJGEN

BEGELEIDING IS PERSOONLIJK:

‘TOP SLB’ER !!!’

‘SLB’ER HELPT GOED EN 

KIJKT NAAR

 MOGELIJKHEDEN’

‘DE PERSOONLIJKE 

BEGELEIDING’

ZORGEN DAT IEDEREEN WEET 

OF JE VERSNELD KAN 

DOORSTROMEN 

ZORGEN DAT IEDEREEN HET 

WEET ALS JE DE OP
LEIDING 

KAN UITBREIDEN, BIJVOORBEELD 

EXTRA VAKKEN OF OPDRACHTEN

(W
EAKNESSES)

(THREATS)

(STRENGTHS)
(OPPORTUNITIES)

G

WEETJES
1. ER ZIJN 42 ROC’S, 12 AOC’S, 13 VAKIN-

STELLINGEN EN 110 PARTICULIERE IN-

STELLINGEN DIE MBO-OPLEIDINGEN 

AANBIEDEN.

2. IN TOTAAL VOLGEN ONGEVEER 480.000 

STUDENTEN EEN MBO-OPLEIDING

3. EEN MBO-OPLEIDING KAN JE VOLGEN 

OP 4 NIVEAUS

4. 20 % VAN DE MBO-STUDENTEN DOET 

EEN BBL-OPLEIDING: HIJ/ZIJ WERKT VIER 

DAGEN IN DE WEEK EN GAAT EEN DAG 

IN DE WEEK NAAR SCHOOL.

5. 80 % DOET EEN BOL-OPLEIDING, GAAT 

HET GROOTSTE DEEL VAN DE TIJD NAAR 

SCHOOL EN LOOPT STAGES

6. ER ZIJN ONGEVEER 246.000 ERKENDE  

LEERBEDRIJVEN

7. 75 % VAN DE MBO-OPLEIDINGEN GEEFT 

VOLDOENDE KANS OP HET VINDEN VAN 

WERK. DE KANS OP WERK IS HET 

GROOTST VOOR STUDENTEN DIE EEN 

MBO-OPLEIDING DIPLOMA HEBBEN 
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ZIJN DE STUDENTEN
TEVREDEN OVER DE ORGANISATIE: 
COMPUTERS EN ROOSTER

oede lesstof en de juiste begeleiding zijn 
natuurlijk het allerbelangrijkste aan een mbo 

opleiding. Maar goed onderhouden voorzieningen 
zijn zeker geen overbodige luxe. We hebben het hier 

met name over de digitale voorzieningen en de roosters: 

Is het internet goed genoeg om de 
schoolopdrachten te maken? 

DE HELFT VINDT VAN WEL

Biedt de school voldoende mogelijkheid om 
gebruik te maken van computers? 

TWEE DERDE VINDT VAN WEL

Voor het plannen en organiseren van ons (school)werk 
- naast alle andere dingen die wij doen - is het belangrijk 
goed te weten wat we moeten doen en wanneer. Weten we 
dat? Meestal niet: niet eens de helft geeft een positief 
antwoord op de vraag “Ik weet wat er van mij verwacht 
wordt” . Veel studenten zouden graag meer duidelijkheid 
willen van de opleiding over de roosters en de lesplannen. 

ER IS HIER RUIMTE VOOR 
VERBETERING!

POSITIEF
Om het geheel positief af te sluiten: we 
vroegen ook in een open vraag naar de 
sterke punten van de opleiding of instelling. 
Een dergelijke open vraag kan een veelheid 
aan reacties oproepen over een enorme 
diversiteit van onderwerpen. Om toch een 
illustratie te maken van de grootste 
gemene delers in de antwoorden hebben 
we deze (soms) vertaald naar begrippen en 
ze in een woordwolk bij elkaar gezet. Voor 
wie het idee niet kent: naarmate een woord 
vaker genoemd wordt, wordt het groter en 
dikker gedrukt in de wolk weergegeven.



 Ik wil na een lange dag 
het gevoel hebben dat ik 

kennis rijker ben 
geworden en dat ik niet 

zomaar op school zit 

Silke
Mijn naam is Silke, ik ben 19 jaar en 
volg de opleiding Onderwijsassistent 
niveau 4.

Ik zou meer vrijheid willen. Op het mbo word je nog 
erg behandeld als een leerling van het vmbo. We 
zitten ondertussen op een opleiding en zijn 
studenten, dus zou ik ook graag willen dat we als 
studenten/jong volwassenen behandeld worden.
Ik zou graag meer tijd willen hebben voor het 
contact tussen mijn SLB-er en mij. Ook wanneer 
dingen worden georganiseerd moet dit ver van te 
voren aan worden gegeven.

De lessen moeten praktijkgericht zijn, waarin er 
situaties worden nagebootst. Ook de docenten 
moeten weten waar ze over praten en moeten meer 
geordend en didactisch vaardig worden. De 
mentaliteit van de school moet veranderen zodat 
de studenten meer vrijheid en vertrouwen krijgen.

Marieke
Mijn naam is Marieke, ik ben 18 jaar 
en volg de opleiding Mode maatkle-
ding niveau 2. 

Het zou een plek moeten zijn waar ik mij thuis 
voel. Leerzame en begrijpelijke lessen die ik zou 
kunnen volgen. Ik zou het erg fijn vinden als 
iedereen gelijk behandeld zou worden. Ook 
wanneer je een probleem hebt, dat je daarmee bij 
iemand terecht kan en je er bij geholpen wordt als 
dat nodig is.
Meer vrijheid en dat de leraren meer aandacht en 
uitleg geven wanneer je er moeite mee hebt.

Melanie
Mijn naam is Melanie, ik ben 18 jaar en 
ik volg de opleiding Persoonlijk bege-
leider maatschappelijke zorg specifieke 
doelgroepen niveau 4.

Mijn droomschool zou er uit moeten zien als een 
school die mij uitdaagt om het beste uit mezelf te 
halen. Een school die afwisselende en leerzame 
leerlijnen aanbiedt die veel verdieping hebben 
zodat ik goed voorbereid word op het werkveld. Ik 
wil na een lange dag het gevoel hebben dat ik 
kennis rijker ben geworden en dat ik niet zomaar  
op school zit.  
Ik zou het fijn vinden als de school mij wil helpen 
wanneer een stage zoeken in een bepaalde sector 
moeilijk is in verband met privacy en mijn leeftijd. 
Wanneer ik mijn diploma heb gehaald wil ik dat ik 
de school dankbaar kan zijn met wat het mij heeft 
gebracht en dat ik een professional ben.

Niroch
Mijn naam is Niroch. Ik ben 18 jaar en 
volg de opleiding Architectuur.

Er is op dit moment veel onduidelijkheid tussen de 
docenten. Ze spreken met elkaar af dat we volgende 
week lessen krijgen over wetten en regels over het 
aanbouwen van een huis. Vervolgens gebeurt dat 
niet, dat is best frustrerend. Hoe mijn droomschool 
er uit ziet? Tja...ik ben niet zo moeilijk. Het boeit me 
niet hoe het gebouw eruit ziet hoewel ze die wc’s 
wel moeten fixen. Alle zes die urinoirs trekken 
automatisch door, ook al is er niemand. Maar goed 
Het gaat mij er gewoon om dat de communicatie 
goed is.

Van nu naar 
   droomschoolINTERVIEWS

MIJN DROOMSCHOOL ZOU ER ZO UIT MOETEN ZIEN:
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WIE WERKTEN MEE?
Colofon

Leerlingen primair onderwijs
Anas Benamari, Sara Zahuan, Salma Majait,  

Nadia El Bouchtoubi, Zineb Moufaddal, Ebrar Cakir, 

Younes Hajjajou, Semih Kucuk, Manar Raqibi,  

Safouane Tahtah, Melih Turkdogan en Safouan Boual.

Gülten Alkis, Kevin Apoeroemi, Yaser Aydin,  

Tanischa Benjamin, Alexander van Bragt, Nassim Ekdiha, 

Saaib el Hassnaoui, Yassine Hocine, Zuheb Ishtiaq,  

Ismaila Jarju, Emirhan Kaldirim, Lucas Klaver,  

Tabitha Nicholson, Nihad Sebaiti en Keegan Wezer

Magali Kappuw, Isa Cuijpers, Eline Brenters, 

Sem Zeelenberg, Kaj van Dam, Yoära Latuny, 

Stefanique Wielzen, Cheyenne van Stuwe, 

Lisa Kalkman en Rojearo Martina.

Leerlingen voortgezet onderwijs
Aniek van Hove, Ingeborg van Putten, Matthias Alma,  

Merel van de Fliert, Manuela Blankenstijn en 

Dounia Bennar.

Studenten mbo
Sanne van Kampen en Tobias van der Kaa

Kunstwerken van De Kunstpiloot
Vincent Bunt (cover), Ziad el Ajimi, Jahir Baloche, 

Gabriël Tertoole, Daniël Nottelman, Karel Pardenilla, 

Ishairo Pinas, Tycho Broekhuize, Kyan de Ridder, 

Eline de Bruijn, Aidan Snoek, Shoalin Heezen, 

Luciano Aidema en Maico Hermans.

Met dank aan
Suzan Baldinger en Harriet Kollen (J&S Changemakers)

Henriette Vlessing-Koppen (De Kunstpiloot)

Jaager Creatie en Communicatie (Vormgeving)

Matthias

Manuela

Sanne

Tobias

Aniek

Merel

Dounia

Ingeborg
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

t-algemeen 088 6696000 

t-loket (voor vragen van ouders) 088 6696060


