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VWO LEERLING

‘Het eerste woord dat in me opkomt als ik

stimuleert. Zo vind ik het bijvoorbeeld leuk

aan het Nederlandse onderwijssysteem denk,

om te leren speechen. Om te leren hoe ik

is “kansen”. Als leerling mag je zelf kiezen

overtuigend een verhaal op een publiek kan

naar wat voor type school je gaat en je krijgt

overbrengen. Gelukkig waren er op mijn

daarbij ook de kans om binnen die school door

school extra lessen retorica beschikbaar.

te stromen naar andere niveaus. Zo zat ik in

Deze kon ik in mijn vrije uren volgen om mijn

mijn eerste jaar nog op de mavo en studeer

interessegebieden te verdiepen. Ik vind dat dat

ik dadelijk af aan het vwo. Dat zou nooit

op elke school mogelijk moet zijn!’

mogelijk zijn geweest, als het Nederlandse
onderwijssysteem geen gelijke kansen voor

HET IDEALE TOEKOMSTBEELD

iedereen aanbood.’

‘Ik zou de samenwerking tussen leerling en

"Naast het leren van
lesstof is het net zo
belangrijk persoonlijk
talent te stimuleren."

leraar, maar ook tussen leerlingen onderling,
meer willen zien in de toekomst. Elke leerling
moet de kans hebben zijn stem in het klaslokaal
te laten horen. Het lijkt me dan ook geweldig
als er, in plaats van met een traditioneel
vakkenrooster en vakkenpakket, meer flexibel
gewerkt kan worden. Want stel, je hebt
interesse in geschiedenis én scheikunde: dan

RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

zou je die vakken toch allebei moeten kunnen

‘Door middel van hard werken en een goede

belangrijk. In klassen van 25 leerlingen heb

motivatie, krijg je alle kansen. Je zit niet vast

je die nauwelijks. Toen ik – als voorbereiding

aan of op een bepaald niveau en dat vind ik

op de examentraining – in een klas van tien

heel belangrijk. Dit zorgt ervoor dat je als
leerling je eigen plek kunt vinden of creëren
tijdens je schoolcarrière. Natuurlijk is er altijd

‘O OK LE E R L I N GE N M O E TE N E E N ACTI E V E
R O L IN H E T O N D E R W I J S HE B B E N’

ruimte voor verbeteren. Persoonlijk zou ik
bijvoorbeeld talentontwikkeling nog beter
terug willen zien in het schoolbeleid.
Het onderwijs is er nu namelijk vooral op

kiezen? Persoonlijke aandacht is daarbij ook

"Elke leerling moet de
kans hebben zijn stem
in het klaslokaal te
laten horen."

In Nederland vragen steeds meer scholen initiatief vanuit leerlingen. Vwo-

gericht je dingen te leren, zoals wiskunde

scholiere Isabella Biney is daar een levend bewijs van: ze geeft Engelse bijles aan

en biologie. Maar een school is ook de plek

leerlingen zat, merkte ik dat de persoonlijke

de onderbouw én zit in de medezeggenschapsraad van haar school. ‘Ik vind dat

waar je als leerling de meeste uren per week

aandacht vele malen groter was en dat ik dus

niet alleen leraren een actieve rol in het onderwijs moeten hebben, maar ook de

doorbrengt. Het is daarom net zo belangrijk

ook veel meer aan het opletten was dan tijdens

leerlingen zelf!’

dat het onderwijs de persoonlijke ontwikkeling

mijn normale lessen!’
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