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Ronde van Nederland
Samen met docenten, schoolleiders,
leerlingen, ouders en bestuurders wil
het ministerie van Onderwijs Cultuur
en Wetenschap (OCW) werken aan
goed onderwijs. Het ministerie hecht
belang aan regelmatige contacten
en samenwerking met de mensen in

de praktijk. Zo werd onder meer via
schooldebatten, conferenties en Ronde
tafelgesprekken invulling gegeven aan de
kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs,
met als belangrijkste doel: Zichtbaar beter
voortgezet onderwijs.



Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs

Ook na vaststelling van dit beleidsdocument, houden de 
gesprekken niet op. Juist ook nu is het debat op scholen over de 
vertaling van deze beleidsprioriteiten inspirerend en nodig. Het 
uitwisselen van kennis en ervaring tussen beleidsmakers van 
het ministerie en mensen uit de onderwijspraktijk, is blijvend van 
belang.

De focus ligt op zes beleidsprioriteiten:

1.  Rekenen en Taal:  Basiskwaliteit op orde: aantoonbare
  verbetering taal- en rekenprestaties
2.  Uitblinken:  Uitblinken op alle niveaus en een   

	 passende	kwalificatie	voor	alle	leerlingen
3.  Burgerschap:  Burgerschapsvorming voor alle   

 leerlingen onder andere door   
 maatschappelijke stages

4.  Professionele ruimte:  Ruimte voor de leraar
5.  Examens:  Goede en betrouwbare examens
6.  Verbetercultuur:  (Zeer) zwakke scholen weer goed, 
  goede scholen nog beter



Olympus College
Op maandagmiddag 9 maart 2009 staat 
voor staatssecretaris Van Bijsterveldt en 
haar beleidsmedewerkers een bezoek 
aan het Olympus College op de agenda. 
Ze worden hartelijk welkom geheten 
door John Schreijer (voorzitter centrale 
directie) en Anita O’Connor (lid centrale 
directie).

Het Arnhemse Olympus College is een 
interconfessionele scholengemeenschap 

voor vmbo-t, havo, vwo en gymnasium. 
Per augustus 2008 is er ook een aparte 
afdeling voor hoogbegaafde leerlingen. 
De	school	profileert	zich	op	het	gebied	
van kunst & cultuur en bèta-onderwijs. 

Op het Olympus College zitten 1481 
leerlingen, waarvan 30% van niet 
westerse afkomst is. De school vormt 
samen met twaalf andere VO-scholen de 
Gelderse Onderwijs Groep Quadraam. 



Op weg naar het Home van de hoogbegaafde leerlingen
enige comfortabele stoelen van de hele 
school waren. Dat was het startsein 
voor een complete make-over van het 
Olympus College.”

jaar geleden tot stand kwam: “Twee 
leerlingen hadden plaatsgenomen in de 
bezoekersstoelen bij mijn kantoor. Toen 
ik vroeg waarom ze nu juist daar waren 
gaan zitten, antwoordden ze dat dit de 

en op diverse plekken staan bankstellen 
en gemakkelijke stoelen waar leerlingen 
in de pauze op hun gemak kunnen 
bijkletsen. Directeur John Schreijer legt 
uit hoe deze restyling tweeëneenhalf 

Vanuit de directiekamer vertrekt 
het gezelschap richting de 
hoogbegaafdenafdeling. Het interieur van 
de school springt in het oog. Veel vrolijke 
kleuren, kunst van leerlingen aan de muur 





Hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs voor 
hoogbegaafden
Het Olympus College wil hoogbegaafden 
een goede vorm van onderwijs bieden. 
Hier wordt al jaren aan gewerkt in 
de vorm van projecten waarbij de 
hoogbegaafde leerlingen een paar uur 
per week uit de reguliere schoolbanken 
werden gehaald. Nu zijn deze kinderen 
natuurlijk niet twee uur per week 
hoogbegaafd, maar 24 uur per dag. En in 
het reguliere systeem zagen ook niet alle 
docenten in dat deze groep leerlingen een 
andere aanpak vereiste. Het Olympus 
College kwam via counsellor Marieke 
Dekens	in	aanraking	met	een	filosofie	die	
in Amerika al vijftig jaar werkt: het Roeper 
onderwijsconcept.

Roeper onderwijsconcept
Hoogbegaafde leerlingen functioneren 
vaak niet goed in het reguliere onderwijs, 
veelal veroorzaakt door stoornissen in 
het autistisch spectrum. “Het Roeper 
onderwijsconcept is afgestemd op het 
kind”, aldus Marieke Dekens. “Je kunt 
deze	filosofie	samenvatten	in	de	woorden	
‘selfactualization’ en ‘interdependance’. 
Vrij vertaald is dat ‘zelfontwikkeling’ en 
‘wederzijdse afhankelijkheid’. Roeper 

zorgt voor een positieve ontwikkeling en 
voorkomt daarmee dat hoogbegaafden 
het contact met de maatschappij 
verliezen.” Het Olympus College wil de 
hoogbegaafde leerlingen niet alleen 
een cognitieve uitdaging bieden, maar 
hen ook op sociaal-emotioneel gebied 
begeleiden. 

Op hun plek
De hoogbegaafdenafdeling is in 
schooljaar 2008-2009 gestart en bestaat 
uit een onderbouwgroep met leerlingen 
tussen de tien en de veertien jaar. Het 
merendeel heeft al een problematische 
PO- en VO-tijd achter de rug. Een ouder 
vertelt dat haar zoon op een andere 
school depressief was geworden: “De 
docenten hadden steeds minder contact 
met hem. ‘Hij zat er’, dat was het zo’n 
beetje. Ook thuis kon hij uren roerloos 
op de bank zitten. Niets doen. Op het 
Olympus College hebben we hem zien 
transformeren. Hij is nog steeds introvert 
en verlegen, maar hij doet aan sport en 
neemt deel aan allerlei sociale activiteiten. 
Hij voelt zich prettig op school en daar 
heeft hij vier uur reizen per dag graag 
voor over!”



Welke kenmerken maken het verschil?
Vanuit het perspectief van de leerlingen:
• Het onderwijs wordt aangepast aan 

het kind;
• Opgedeeld in kleine groepjes, 

maatwerk;
• Leraren zijn ook heel slim.

Vanuit het perspectief van de docenten:
• Individueel maatwerk, openstaan voor 

wat leerlingen willen;
• Mentorschap;
• Samenwerking met ouders is 

essentieel. 

Vanuit het perspectief van de ouders:
• Openheid;
• Docenten met passie;
• Mening ouders telt.

(Tijds)Investering in kinderen
Bij het Roeper onderwijsconcept wordt 
gebruikgemaakt van mentoren. Deze 
docent of coach houdt zich intensief 
individueel met het kind bezig. “Dan kom 
je te weten hoe oma de pannenkoeken 
bakt, maar ook op welke manier ze 
leren”, licht een docent toe. “Daar kun 
je het onderwijs voor dat kind weer 
op aanpassen.” “Komen jullie met de 
bekostiging uit?”, wil de staatssecretaris 
weten. Omdat dit niet het geval is, vraagt 
het Olympus College aan de ouders een 



bijdrage	van	€	1000,-	extra	per	jaar	én	
een hoge inzet als bijvoorbeeld ‘home’-
ouder. 

Passie en geloof
De ouders zijn enorm betrokken 
bij de hoogbegaafdenafdeling. Bij 
bijeenkomsten is de opkomst honderd 
procent. Aan deze pioniergroep wordt 
regelmatig advies gevraagd. “De ouders 
zijn ervaringsdeskundigen. Samen 
kunnen we naar oplossingen zoeken”, 
zegt Anita O’Connor. Ook de docenten 
zetten zich met ziel en zaligheid in. Zij 
willen uit de hoogbegaafde leerlingen 
halen wat erin zit. Landelijk gezien 
stroomt maar een heel klein percentage 
van deze groep door naar de universiteit. 
De docenten zien de noodzaak om 
iets te doen en geloven in het Roeper 
onderwijsconcept.

Slotwoord staatssecretaris
Marja van Bijsterveldt heeft een goede 
indruk van de hoogbegaafdenafdeling 
van het Olympus College gekregen: 
“We houden ons veel bezig met taal en 
rekenen, of voortijdig schoolverlaters. Dat 
speelt zich meer af aan de onderkant en 
voor je het weet ligt vooral daar de focus. 
We moeten niet vergeten dat er nog 
een groep is die zich aan de bovenkant 
bevindt. Ik wil u in ieder geval hartelijk 
danken voor uw aanwezigheid vanmiddag 
en natuurlijk uw openheid.”





Op weg naar het tweede fase gebouw
Het tweede gesprek – over de menselijke maat met schoolleiding, docenten, leerlingen 
en ouders – vindt plaats in het tweede fase gebouw. De route daarheen voert langs 
het ‘Museum in de School’. Dankzij een samenwerkingsverband met het Museum voor 
Moderne Kunsten Arnhem wordt hier regelmatig kunst tentoongesteld. Maar ook de 
leerlingen laten zich niet onbetuigd: op dit moment sieren werken van de laatstejaars 
de muren.



Menselijke maat

Gekend worden
Het Olympus College is met bijna 
vijftienhonderd leerlingen een grote 
school. De staatssecretaris vindt de 
menselijke maat belangrijk: “De meeste 
leerlingen komen het best tot hun recht in 
een omgeving waar ze mensen kennen 
en waar ze gekend worden. Waar ze 
mensen waarderen en gewaardeerd 
worden. Dat stimuleert je om nog meer 
uit jezelf te halen.” De leerlingen zijn het 
hiermee eens. Zij ervaren het Olympus 
College echter niet als een grote school, 
omdat ze altijd les krijgen in dezelfde 
groep in een bepaald deel van het 
gebouw. En daar zijn dezelfde conciërges, 
teamleiders, docenten enzovoort. Voor 
de ouders was de grootte van de school 
niet bepalend in hun keuze: “Ik vind het 
een heel vriendelijk gebouw dat intimiteit 
uitstraalt. Ja, de school is groot maar de 
kinderen merken het niet.” 

Grootschalig bestuur
Onder de Gelderse Onderwijs Groep 
Quadraam vallen dertien VO-scholen. 
Het Olympus College heeft door de fusie 
een professioneler bestuur gekregen en 
ruggesteun voor met name de secondaire 
processen. Voor de ouders is de 
grootschaligheid geen probleem: “Ik heb 
niets met die andere scholen te maken. 
Quadraam is dan wel een overkoepelend 
bestuur, maar elke school is toch 



autonoom.” Ook voor de docenten speelt 
het geen rol, al bemerken ze wel meer 
bureaucratie. Konden ze voorheen bij 
een ICT-probleem gewoon bij een collega 
binnenlopen, nu moeten ze iemand bellen 
of mailen. De lijnen zijn langer.

Teamteaching
Een	docente	geeft	een	éénuursvak	
waardoor ze veel verschillende leerlingen 
en klassen heeft. Voor haar is hier 
geen sprake van de menselijke maat. 
Die ervaart ze echter wel volop bij 
teamteaching: leerlingen zitten hierbij 
per leerjaar in een gemeenschappelijke 
werkruimte waarbij ze de beschikking 
hebben over een computer. Per vak 
werkt	er	één	docent	om	de	leerlingen	te	
begeleiden bij het zelfstandig werken en 
leren. “We werken in een kleiner team van 
mentoren en docenten. Dat is een andere 
organisatie waarbij iedereen – docenten 
en leerlingen – elkaar goed kent”, stelt de 
docente.

Ouderbetrokkenheid
Om de ouderbetrokkenheid te vergroten 
wilde het Olympus College per klas een 
ouder als vertegenwoordiger benoemen 
die zo voor inbreng in de ouderraad kon 
zorgen. Dat is door gebrek aan interesse 
niet gelukt. Op het vmbo-t zijn vooral de 
allochtone ouders moeilijk bereikbaar. 
Door thema-avonden werd getracht deze 



ouders de school in te krijgen. Hoewel 
ze allemaal een persoonlijke uitnodiging 
kregen, was er toch bijna geen opkomst. 
Dit was anders bij een speciale 
ouderavond van teamteaching. Ouders 
zijn toen gebeld met de mededeling dat 
de avond werd georganiseerd in verband 
met de werkhouding van de leerlingen. 
Door het directe belang voor de ouders 
was de opkomst hoog. 

Slotwoord staatssecretaris
“Dank u voor het gesprek en het kijkje 
in de keuken van het Olympus College. 
We hebben veel besproken. Ik neem 
een aantal punten mee. Bijvoorbeeld 
de omvang van de klas. Ik zou die het 
liefst klein houden, maar ik wil er ook 
niet diffuus over zijn: er zijn ook geluiden 
voor grotere klassen. Daarnaast wil ik 
scherper kijken naar fusies. Wanneer 

de lijnen langer worden, worden de 
beslissingen steeds verder weg van de 
werkvloer genomen. We moeten daar een 
evenwicht in vinden. Ik dank u in ieder 
geval voor alle informatie. Dat voedt ons. 
Zo kunnen we in Den Haag vanuit de 
praktijk aan de slag. Het was een zeer 
zinvol gesprek.”

Gespreksleider Alma Boender-Feenstra [abantu.nl] 

Tekst Annelies Kant [kantekst.nl] 

Fotografie	en	lay	out	Rolf Resink [hetismooiwerk.nl]


