
 
 
AAN IEDEREEN DIE HET LELYSTADS VOORTGEZET ONDERWIJS EEN WARM HART TOEDRAAGT 
 
 
De Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad kiest voor een nieuw conderwijsconcept. Dit concept betekent dat 
in plaats van drie brede scholengemeenschappen er twee smalle scholengemeenschappen zullen ontstaan, 
namelijk een vmbo- en een havo/vwo school. 
 
Dat besluit heeft veel gevolgen voor het voortgezet onderwijs in de stad. Eén van die gevolgen heeft 
betrekking op huisvesting. Immers één schoolgebouw wordt door de keus overbodig, de andere twee 
bestaande gebouwen te klein. Het huisvestingsvraagstuk ligt nu bij de gemeenteraad. 
 
De raadsbetrokkenheid gaat echter verder dan huisvesting. Het stadsbestuur, en dus ook de gemeenteraad, 
wordt door inwoners verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit van de belangrijke voorzieningen in de stad. En 
wij zijn doordrongen van het besef dat het voortgezet onderwijs een zéér belangrijke voorziening is. 
 
De keus voor twee smalle scholengemeenschappen is geen garantie voor het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. Er zijn in ons land voorbeelden van zowel excellente smalle als brede 
schoolgemeenschappen. Lelystad heeft sterk behoefte aan uitstekend onderwijs. Wij willen daar waar mogelijk 
aan bijdragen. Met stenen als dat moet, maar ook op inhoud. 
 
Wij hebben oog voor het enthousiasme van de leerkrachten en ouders, zoals ook bleek uit de advertorial in de 
Flevopost van 22 februari. We hebben alle begrip voor het daarin verwoorde urgentiegevoel. Maar we zien ook 
dat het nieuwe concept voor een deel al in uitvoering is en niet volledig afhankelijk hoeft te zijn van 
nieuwbouw. 
 
Daar staat tegenover dat de beslissing waar de raad voor staat verregaande consequenties heeft voor 
minstens 7 generaties leerlingen. Maar ook voor de Lelystadse samenleving als geheel. Wij willen zo’n besluit 
dus niet lichtvaardig en overhaast nemen. 
 
De gevolgen van de te maken keuzes zijn groot. Een voorbeeld: door het nieuwe concept (met de scheiding in 
twee onderwijsniveaus) wordt de schoolkeuze voortaan bepaald door het basisschooladvies - en niet door de 
ouders. Dat advies (op jonge leeftijd) is in het nieuwe concept dus heel bepalend voor de toekomst van een 
leerling. 
 
Daar komt bij dat kinderen met verschillende talenten - van verschillende pluimage - elkaar in een cruciale 
ontwikkelingsfase niet meer dreigen te ontmoeten. Als we niet oppassen, trekt deze splitsing in leerniveau de 
komende generaties ook de samenleving in onze stad uiteen. 
 
Kortom: wij hebben specifieke zorgen bij het nieuwe voortgezet onderwijs concept. Leerkrachten en ouders 
maken zich zorgen over hoe snel de nieuwe huisvesting beschikbaar zal komen. Maar we hebben allemaal 
gemeen dat we het Lelystadse voortgezet onderwijs een warm hart toedragen. Vanuit die betrokkenheid 
hebben wij geprobeerd onze zorgen te verwoorden in een manifest. Maar dat niet alleen: vanuit die zorgen 
schetsen we ook een realistische route om tot een goed raadsbesluit te komen. Zodat we hopelijk snel de 
broodnodige volgende stappen vooruit zetten. 
 
Namens de raadsfractie van de Partij van de Arbeid, 
Nelly den Os. 



Goed onderwijs in goede gebouwen 
Inleiding 
De gemeenteraad staat voor een belangrijke beslissing over nieuwe schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs. Het 
gezamenlijk schoolbestuur voor het voortgezet onderwijs (SVOL) is van plan om de huidige drie (brede) 
scholengemeenschappen om te vormen naar twee nieuwe (smalle) scholengemeenschappen: één voor vmbo en één voor 
havo/vwo. Waarbij iedere school dan weer thematisch is opgedeeld in kleinere deelscholen van enkele honderden leerlingen
. 1

 
Het College van B & W heeft de raad voorgesteld om voor de nieuwe scholen nieuwe huisvesting te ontwikkeling nabij de 
huidige Rietlanden. Op verzoek van de gemeenteraad wordt daarbij gestuurd op een onderwijscampus . Over dit voorstel 
heeft in de gemeenteraad een eerste overleg plaatsgevonden. En het verloop van dat overleg was voor een groep leraren 
aanleiding om via de Flevopost de gemeenteraad op te roepen daadkracht te tonen . 2

 
In formele zin is het zo dat de de gemeenteraad alleen over de schoolgebouwen gaat, en de scholen zelf gaan over de 
manier waarop onderwijs wordt georganiseerd. De SVOL kan met grote delen van het plan dan ook al prima van start nog 
voordat er nieuwe gebouwen zijn. 
 
Maar het is natuurlijk niet zo dat de inhoud van het onderwijs de gemeenteraad dan ook niks kan schelen. Er is weinig 
belangrijker voor de toekomst van onze stad dan goed onderwijs. En ook al gaan we er dan eigenlijk niet over - we zijn er 
wel van. De raad wordt door de burger verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit van de belangrijke voorzieningen in de 
stad. En is daar dan dus ook wel degelijk verantwoordelijk voor. 
 
Wat en hoe je bouwt kun je niet los zien van je visie op onderwijs. Voor de PvdA is goed onderwijs een van de bepalende 
factoren om mensen in staat te stellen zelfstandig deel uit te kunnen maken van onze samenleving, zich daarin te 
ontwikkelen, en bij te dragen aan het functioneren van onze maatschappij. Onderwijs is dus ook cruciaal in het tegengaan 
van de groeiende tweedeling in onze samenleving. 

Zorgen 
Als de investering in een nieuwe scholencampus daadwerkelijk leidt tot sterk verbeterd onderwijs voor alle  leerlingen, dan 
zal een meerderheid van de gemeenteraad die investering er graag voor over hebben. Maar dan moet het onderwijs wel zo 
ingericht worden dat de plannen voor alle  leerlingen betere kansen opleveren. 

A. Sociale segregatie 
Uit recente nationale en internationale onderzoeken blijkt dat kinderen van laagopgeleide ouders in het Nederlandse 
onderwijs systeem minder kansen hebben dan leeftijdgenoten met dezelfde intelligentie en hogeropgeleide ouders. De 
voorselectie op twaalfjarige leeftijd tussen bijvoorbeeld vmbo en havo is de afgelopen jaren steeds bepalender geworden. 
Het is moeilijk doordringen naar andere niveaus, en kinderen - burgers van de toekomst - komen nauwelijks met elkaar in 
contact. 
 
We zoeken dus naar een schoolsysteem dat het doordringen naar andere niveaus bevordert. Een systeem waarin iedereen 
een gelijke kans krijgt op het verwerven van (zelf)respect. Goed presteren in basis- of keuzevakken en tijdens toetsen is dan 
slechts een van de manieren om dat (zelf)respect te verwerven. Zelfrespect is immers een van de meest basale 
bestaansvoorwaarden. 
 
De cultuurkloof tussen laag- en hoogopgeleiden kan groter worden door onderwijs alleen maar in “smalle” scholen te 
organiseren. Bijvoorbeeld doordat leerlingen van de verschillende leerniveaus elkaar niet meer ontmoeten en nergens meer 
met elkaar omgaan. 
 
De gemeenteraad heeft om deze reden al (eerder) gekozen voor nabije huisvesting: de scholencampus. Maar die gaat niet 
het gewenste effect sorteren als er intussen twee compleet separate gemeenschappen worden opgericht. De plannen van 

1 http://www.svol.nl/adviesnotas/ 
2 http://www.svol.nl/leraren-kunnen-niet-wachten-op-nieuwe-scholen-voor-voortgezet-onderwijs/ 
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de SVOL bieden via de kleinere deelscholen mogelijkheden voor menging, maar dat moet dan wel in de uitwerking meer 
gestalte krijgen. 

B. Uitwijkblokkade 
Het kan voor leerlingen soms nodig zijn om een overstap te maken naar een andere school. Daar kunnen verschillende 
redenen voor zijn. Een kind kan minder goed passen in de schoolcultuur, of vanaf de basisschool nog een “pestverleden” 
met zich meedragen, of zich soms ook onacceptabel misdragen op school. 
 
In de bestaande situatie zijn er dan nog minimaal twee andere Lelystadse scholen waar zo’n leerling de schoolcarrière 
hopelijk succesvoller kan voortzetten. In de nieuwe opzet lijkt zo’n alternatief er niet te zijn. Dus wordt de kans groter dat 
leerlingen gedwongen uit moeten wijken naar scholen buiten Lelystad. Dit probleem blijft in de plannen van de SVOL 
onderbelicht. 

C. Zwakke school 
Het Lelystadse voortgezet onderwijs vertoont in de afgelopen jaren een wisselende kwaliteit. Verschillende malen heeft de 
onderwijsinspectie vanwege zwakke kwaliteit afdelingen onder intensief toezicht geplaatst. Daarnaast zien we structureel dat 
in een aantal belangrijke kengetallen het Lelystads onderwijs onder het landelijk gemiddelde presteert. 
 
Het nieuwe onderwijsconcept en het nieuwe elan moeten er aan bijdragen dat dit verleden tijd is. Graag zien we het 
voortgezet onderwijs “schoon door de poort” gaan. Dat betekent sterke scholen - ook naar het oordeel van de inspectie. Op 
weg naar de nieuwe huisvesting verwachten we daarbij ook tussentijdse, zichtbare resultaten. 

D. Opstroomdrempel 
Het basisschooladvies is leidend voor de gang naar het voortgezet onderwijs. Dat advies wordt bepaald wanneer het kind 10 
tot 12 jaar is, binnen een specifieke basisschool omgeving. 
 
Maar het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere, doordat talenten uiteenlopen maar ook doordat de 
sociaaleconomische achtergrond per kind verschilt. In het gehele onderwijs moeten we dan ook de hindernissen wegnemen 
voor kinderen die met een achterstand beginnen, en recht doen aan ‘laatbloeiers’ die in een ander tempo leren dan 
gemiddeld. We moeten voorkomen dat kinderen die eigenlijk meer in hun mars zouden hebben daar niet toe uitgedaagd 
worden. 
 
Met name in de eerste twee leerjaren is het belangrijk dat kinderen nog op kunnen stromen binnen hun eigen school of van 
vmbo naar havo. Het plan van de SVOL beschrijft dat laatste als een bijzonderheid: “een enkele leerling uitgezonderd die 
alsnog overstapt naar het hv cluster” . Dit doet vermoeden dat er een flinke drempel ligt in die route, en we zien graag juist 
dat die route zo drempelloos mogelijk is. Te denken valt bijvoorbeeld aan een opstroom-bijspijker-zomerschool na het eerste 
en/of tweede vmbo jaar. 

E. Trechtering in het vmbo 
Door de voorziene opzet van het vmbo dreigt de vroege selectie ook al heel snel onomkeerbaar te worden. De SVOL kiest 
er namelijk voor om al na het eerste vmbo jaar de specialisatie richting specifieke beroepen in te slaan. 
 
De SVOL schrijft daarover: “Dit betekent niet dat er geen vakken over en weer kunnen worden gevolgd of dat er niet kan 
worden opgestroomd, want optimaal presteren en op maat kwalificeren is onze opdracht.”  Dit vinden wij van het grootste 
belang, maar het wordt in de plannen niet verder uitgewerkt. 
 
Graag zien zien we verder uitgewerkt hoe de SVOL de (sociale) mobiliteit binnen het vmbo en tussen vmbo en havo/vwo 
gaat bevorderen. Concreet: regel de door- en opstroommogelijkheden en de mogelijkheden om examens op verschillende 
niveaus af te leggen. 

Hoe verder 
Wat ons betreft heeft het alleen zin om veel geld aan huisvesting uit te geven, als deze zorgen voor een groot deel 
weggenomen worden. Gezien het uitgesproken enthousiasme van de SVOL en leerkrachten voor de eigen 
onderwijsplannen, gaan we er van uit dat betrokkenen staan te trappelen om dat te doen. En als deze zorgen daadwerkelijk 



kunnen worden weggenomen, staan wij vervolgens vol enthousiasme klaar om de benodigde investering te doen voor een 
nieuwe scholencampus.  
 
Maar ook vanaf het moment dat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, duurt het nog een paar jaar voordat de nieuwe 
gebouwen staan. En die tijd mag niet verloren laten gaan. We nodigen de SVOL uit om te laten zien dat - in de geest van de 
eigen plannen - de schoolorganisatie werkendeweg zodanig aangepast wordt dat leerlingen en leerkrachten “klaar” zijn om 
de nieuwe gebouwen in gebruik te nemen. Dat belemmeringen opgeruimd zijn, kwaliteitsproblemen aangepakt, en dat - met 
de concrete stip op de horizon van de nieuwe gebouwen - het voortgezet onderwijs klaar is om “schoon door de poort” te 
gaan. 
 
We stellen daarom voor om de volgende afspraak te maken tussen gemeentebestuur en onderwijsveld: 

● Het onderwijsveld komt met een nadere onderbouwing, cq. een nadere uitwerking, cq. een nadere aanpassing van 
de onderwijsplannen, waarin concreet wordt beschreven dat en hoe: 

A. De nieuwe scholen de cultuurkloof tussen lager en hoger opgeleiden tegengaan, en 
B. Leerlingen die om wat voor reden ook niet meer naar hun eigen school kunnen toch in Lelystad goed en 

passend onderwijs kunnen blijven krijgen, en 
C. Lelystad in het voortgezet onderwijs geen zwakke scholen zal kennen, en 
D. Leerlingen die instromen op vmbo niveau maar havo aan zouden kunnen die overstap ook snel en 

eenvoudig kunnen maken, en 
E. Leerlingen op het vmbo zich ook na specialisatiekeuze flexibel en breed kunnen blijven ontwikkelen; 

● In de nadere uitwerking verwachten we ook een beschrijving van de concrete resultaten die met de uitvoering van 
het plan bereikt gaan worden, en het moment en de wijze waarop deze verantwoord gaan worden; 

● Mochten er aan die nadere uitwerking extra kosten zijn verbonden, dan is het gemeentebestuur bereid daarover het 
gesprek aan te gaan; 

● De gemeenteraad bevestigt nu de voorgestelde lokatiekeuze en stelt een voorbereidingsbudget beschikbaar, zodat 
de volgende fase van het ontwerp- en ontwikkelproces kan ingaan; 

● De gemeenteraad neemt het definitieve investeringsbesluit voor de nieuwe huisvesting na kennis te hebben 
genomen van de nadere uitwerking van het onderwijsplan op (in ieder geval) de genoemde zorgpunten; 

● De SVOL werkt intussen niet alleen haar plannen verder uit, maar zet ook al concrete stappen om later schoon door 
de poort te kunnen. 
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