
verslag

Doorlopende leerlijn – aansluiting PO-VO

Vorm: Gesprek, plenair met panelleden
Datum: 20 september 2019
Tijd: 12:30-13:30
Zaal: 2C
Locatie: De Fabrique, Utrecht
Zaalgrootte: 50 personen
Gespreksleider: Bartel Geleijnse
Doel: In dit programma gaan we in gesprek rondom het thema 

Doorlopende Leerlijn en de overgang van PO naar VO.



Programma

– Opmaat Bartel Geleijnse (rector Vrijeschool Zutphen VO), die vanuit 'historisch en 
internationaal (antroposofisch) perspectief' iets vertelt over het vrijeschoolleerplan en de 
doorlopende leerlijn op Waldorfscholen wereldwijd

– ‘Pitch’ Wiebe Brouwer (bestuurder Vrijescholen Noord-Holland VO) die uit de doeken doet 
wat de huidige belemmeringen zijn, maar eventueel ook wat de mogelijkheden zijn.

– ‘Pitch’ Leon de Wit, Kwartiermakers 10-14 om uit te leggen wat er vanuit de overheid nu 
gebeurt en welke mogelijkheden/stimuleringsregelingen er zijn.



Aansluitend zaal- en panelgesprek

– Hoe ziet het huidige onderwijsstelsel eruit, op het gebied van de overgang PO-VO, wat zijn 
de voor- en nadelen?

– Hoe zou het idealiter geregeld zijn met de doorstroom van PO naar VO: wat is de wens voor 
de toekomst? 

– Wat zijn de mogelijkheden, waar liggen de kansen?



Met als achtergrond de centrale vraagstellingen 
van het Waldorf100 festival 

– Hoe ontwikkelt de samenleving en wat is daarbij de rol (de opdracht) van het onderwijs?

– Waarin zit dan de kracht van de vrijeschool? 

– Waarin mag de vrijeschool zich ontwikkelen/vernieuwen? 



Context

Het Nederlandse onderwijssysteem hanteert een overgang van PO naar VO rond de leeftijd van 
12 jaar. Dat is vaak een behoorlijk ingrijpende overgang voor de leerlingen, met veel aspecten:

– een overgang naar een andere, vaak veel grotere school
– een school-oriëntatie en -keuze fase (met name in de grote steden), waarbij veel scholen 

moeten worden bezocht en al soms een lotingssysteem wordt toegepast.
– geen vaste klassenleerkracht meer, die het grootste deel van de dag in hetzelfde lokaal 

lesgeeft, maar dagen die gevuld zijn met vaklessen van verschillende docenten in 
verschillende lokalen

– indeling op cognitief niveau, gebaseerd op toetsniveau en schooladviezen (die afgenomen 
zijn rond het 11e jaar), waardoor leerlingen met een verschillend cognitief niveau elkaar niet 
meer ontmoeten in hun dagelijks leven



Beknopt verslag van de bijeenkomst over ‘doorlopende leerlijnen’ 

Er waren circa 50 belangstellenden.

Bartel opende met een historisch perspectief van de vrijeschool in het algemeen en in het 
bijzonder van de veranderingen na 1997. De overheid greep toen in door de 7e klas van het PO 
weg te halen en onder te brengen in het VO. Voorts werden er in het land VO-scholen gesticht 
van klas 7 tm 12. De middenbouw (klas 7 en 8) ging onderdeel uit maken van de bovenbouw.

De vrijescholen hanteerden oorspronkelijk niet dit 
onderscheid tussen Po en VO, maar er was sprake van 
een doorlopende leerlijn vanaf de kleuters t/m klas 12 
(dus vanaf 4-jarige leeftijd tot en met het 18e jaar van 
een leerling). Overal ter wereld wordt het Waldorf
Curriculum nog steeds zo aangeboden: een doorlopend 
curriculum dat geheel is afgestemd op de leeftijdsfasen 
van het opgroeiende kind. 



Leon de Wit stond stil bij de status van het 10 -14 
onderwijs. De overheid heeft nu belangstelling voor 
het overbruggen van de kloof tussen PO en VO en 
stimuleert initiatieven om een aparte school in het 
leven te roepen voor onderwijs van leerlingen van 
10 tot 14 jaar. De afgelopen twee jaar is de groep 
tienercolleges flink in aantal gestegen. Mensen van 
het ministerie participeren in de landelijke 
werkgroep. Bestaande regelgeving kan een 
tienercollege flink in de weg zitten. Zo is het 
bijvoorbeeld principieel verboden om VO-geld in te 
zetten in het PO. 

Interessant is het fenomeen dat sommige van die 
initiatieven inmiddels uitgroeien tot scholen van 10 
– 18 onderwijs. Leerlingen blijven na klas 2 bijeen 
en gaan op voor afsluitend onderwijs op het 
tienercollege. 



Wiebe Brouwer schetste de doelen voor de vrijeschool met een tienercollege: herstel van 
de middenbouw bij de onderbouw en daarmee van onderwijs dat recht doet aan de 
levensfasen van 7 jaar. Tegelijkertijd is het tienercollege ook een voertuig voor mogelijke 
groei van de VO-school. Een nieuwe bovenbouw wordt niet geaccepteerd door andere 
besturen, maar een tienercollege wel. Het motto van het vrijeschool tienercollege in 
Haarlem is ‘zwaluwstaarten’: expertise van de bovenbouw wordt ingezet in de onderbouw 
en vice versa. Serieuze uitdagingen zijn er ook: wat te doen met een uittocht uit de 6e klas, 
na de determinatie? Hoe richten we de middenbouw in van het college, waarin als gevolg 
van een tienercollege minder onderbouw leerlingen zich aanmelden?

Gerard Vrijhoeven, docent onderbouw Haarlem, tevens werkzaam in de bovenbouw RSC 
schoof aan bij het panel en gaf concrete voorbeelden van ‘zwaluwstaarten’. Het 
panelgesprek was levendig, de discussie geanimeerd. Veel aanwezigen bleken niet op de 
hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond het tienercollege en zagen zeker mogelijkheden 
voor de vrijeschool.

Door Wiebe Brouwer, bestuurslid Vereniging van vrijescholen


