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‘Nut onderwijsmarkt is dat veel
scholen zich in het kort presenteren’
In het Oostwende College werd dinsdagavond
weer de jaarlijkse onderwijsmarkt gehouden. Voor
de onderwijsmarkt waren vijftien scholen uit de
directe omgeving uitgenodigd. Vertegenwoordigers van deze scholen boden kinderen en hun
ouders de gelegenheid om met hen van gedachten
te wisselen over de mogelijkheden van de verschillende studierichtingen, over het nieuwe leren,
over de toekomstmogelijkheden na het behalen
van het diploma enzovoorts.
Na afloop werd met enkele
scholen teruggeblikt op deze
avond. Op de vraag hoe groot
de rol van de basisschool in de
keuze voor het vervolgonderwijs is en hoe de directie daar
invulling aan geeft, antwoordde Roelien Reichardt, waarnemend directeur van openbare basisschool ’t Kruisrak:
,,Ouders en leerlingen worden
door ons vanaf het begin betrokken bij het traject naar
het voortgezet onderwijs.
Dit gebeurt in de vorm
van voorlichtingsavonden
en gesprekken. Basis voor
de schoolkeuze vormt het
schooladvies. Dit advies wordt
al gegeven vóór de uitslag van
de eind-CITO. Ons advies is
niet alleen op harde cijfers
gebaseerd, maar ook op factoren zoals karakter, motivatie

en werkhouding. Het geheel
wordt met ouders én leerling
besproken. We vinden het
belangrijk dat de leerling zelf
ook bij dit gesprek is.’’
Samen met ouders en leerling zoekt ‘t Kruisrak naar
een school die het beste bij
het kind past, geeft Reichardt
aan. ,,We putten hierbij uit de
grote ervaring die we hebben
opgebouwd. Onze leerlingen
stromen uit naar diverse VOscholen in de regio. Wij geven
informatie en adviseren om
zelf de scholen te bezoeken.
Ouders en hun kind maken
uiteindelijk zelf de definitieve
keuze, maar veelal in nauw
overleg met de leerkrachten.
De aanmelding gaat via de
basisschool: wij sturen alle
gegevens op naar de school in
het voortgezet onderwijs.’’

Basisscholieren worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden voor voortgezet onderwijs.
(foto: de Bunschoter)

Eén van de vijftien aanwezige
scholen was het Griftland
College uit Soest. Mariëtte
Matthijsen, afdelingsdirecteur
brugklassen, geeft antwoord
op de vragen: Hoe hebt u deze
avond ervaren? En wat is de

Participeren in samenleving
niet altijd eenvoudig
gemeenten is verstrekt, zal dit
nog wel de nodige tijd vergen.

Ondernemers
Gemeenten worden vanaf
2015 verantwoordelijk voor
jeugdzorg, werk en inkomen
en zorg aan langdurig zieken
en ouderen. Een deel van
deze taken hebben zij nu al,
een deel nemen zij over van
de Rijksoverheid. Namens de
SVP gaat Jan van Diermen nader op dit onderwerp in.
Decentralisatie/transitie is een
structurele verandering die het
resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende
ontwikkelingen op het gebied
van bijvoorbeeld economie,
cultuur, technologie, instituties
en natuur en milieu.
Een participatiesamenleving is
een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of
haar eigen leven en omgeving,
zonder hulp van de (landelijke)
overheid.
Met ingang van 2015 zullen
er met betrekking tot decentralisatie/transitie en participatiesamenleving nogal wat
extra taken naar gemeenten
worden overgeheveld, hetgeen
consequenties heeft op het gebied van personeel, maar ook
financiën.
Aangezien tot op heden nog
geen enkele noemenswaardige
informatie van het Rijk aan de

Ten aanzien van de participatiesamenleving kan niet van
iedereen verwacht worden dat
hij of zij zich op dat gebied
inzet. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het gegeven dat in
Bunschoten het aantal ondernemers en zelfstandigen tot één
van de hoogste in het land behoort. Het aantal uren dat deze
mensen in een week maken om
de kost te verdienen, is niet te
vergelijken met degenen die in
loondienst zijn.
Van hen is dus niet altijd te
verlangen dat zij in onze samenleving nu ineens gaan participeren. Ook in een gezinssituatie van tweeverdieners met
kinderen is het natuurlijk niet
altijd gemakkelijk om nog tijd
vrij te maken voor mantelzorg
en dergelijke.
Zo zijn er meerdere situaties
waarin het niet altijd eenvoudig
is te participeren. Om dan toch
de participatiesamenleving te
kunnen laten functioneren, zal
voor dergelijke gevallen van gemeentewege de nodige personele invulling moeten worden
gegeven.
Voor deze nieuwe taakstellingen zal ook de nodige financiering ingevuld moeten worden.
De vraag hierbij is of de Algemene Uitkering van het Rijk
wel voldoende zal zijn.
Gelet op de onzekerheidsfactor
hierin lijkt het de Spakenburgse

Vrijheidspartij verstandig om
een financiële buffer te creëren,
ten einde tegenvallers op te
vangen. In dat licht bezien lijkt
het de SVP geen slecht idee de
in de begroting voor 2014-2017
geplande rotondes te schrappen. Inclusief de rotonde Nijkerkerweg/Zevenhuizerstraat
kan hiermede een bedrag van
omstreeks anderhalf miljoen
euro gereserveerd worden.
De SVP heeft al eerder in de
raad deze bezuinigingsvoorstellen gedaan, maar deze werden
om politieke redenen van tafel
geveegd.
Nu deze voorstellen via de
werkgroep van de kerntakendiscussie opnieuw aan de raad
worden voorgelegd als voorstellen ter bezuiniging, krijgt de
raad een tweede kans kritisch
te kijken naar overbodige prestigieuze verkeersprojecten. In
de kerntakendiscussie komen
meer bezuinigingsvoorstellen van de SVP voor, maar dit
terzijde.
Mochten er onder de lezers
van dit artikel nog meer ideeën
bestaan om gelden voor de
nieuwe taakstellingen vrij te
kunnen maken, dan houdt de
SVP zich aanbevolen om daarover in kennis gesteld te worden, zodat dit in commissie- en
raadsvergaderingen aan de orde
kan worden gesteld.
Dit is het eerste deel van een
drieluik over decentralisatie/
transitie en participatiesamenleving, grondexploitatie projecten/complexen en financiën van
de Gemeente Bunschoten.

reden dat kinderen uit Bunschoten-Spakenburg voor het
Griftland College kiezen?
,,Het was afgelopen dinsdagavond weer prettig om te
ervaren hoe goed de scholenmarkt in Bunschoten wordt
bezocht. De stand van het
Griftland College werd bestookt met allerlei scherpe
vragen over onze brede scholengemeenschap.
Waarom zou je voor het
Griftland kiezen? Uiteraard
omdat wij goede lessen van
zestig minuten aanbieden. We
zijn sterk in de begeleiding en
hebben betrokken en enthousiaste mentoren. Ook het brede onderwijsaanbod van mavo
tot en met vwo-Xtra spreekt
de leerlingen aan. Voor elke
leerling en op elk niveau is er
uitdaging te vinden: bijvoorbeeld bij Latijn, science, ICT&
Media, Bèta-vakken, talen en
informatica. Tot slot hebben
wij een mooi sport- en cultuuraanbod voor iedereen!’’
Janny Visser, locatiedirecteur
Groenhorst Nijkerk, geeft
aan wat de reden was dat het
Groenhorst College aanwezig
was op deze onderwijsmarkt.
,,De reden dat wij op deze onderwijsmarkt aanwezig waren,
is vrij simpel: Ook wij zien de
leerlingen uit BunschotenSpakenburg graag onze kant
opkomen. Wij zijn een regionale school, dus onze leerlingen komen uit diverse plaatsen rond Nijkerk. Enerzijds
zijn wij een reguliere school
voor vmbo BL/KL/G(T)L,
net zoals alle andere scholen
die vmbo aanbieden. Toch
onderscheiden wij ons van de
andere scholen. Wij bieden,
naast de traditionele schoolvakken, groene praktijkvakken aan, zoals bloemschikken
en dierverzorging. Verder zijn
wij een kleine, veilige school,
waar aandacht voor de leerling centraal staat.
De avond was weer prima
georganiseerd door de commissie. De opkomst was ook

goed. We hebben een aantal
goede gesprekken kunnen
voeren met leerlingen en hun
ouders en hebben ze uitgenodigd voor onze open dag op
zaterdag 25 januari.’’
Henk Wietsma, locatiedirecteur Onderbouw van Guido
de Brès in Amersfoort, vat
samen hoe zijn school deze
avond heeft ervaren. ,,De
onderwijsmarkt heeft voor
onze school zeker waarde.
In Bunschoten-Spakenburg
woont een behoorlijk belangrijk deel van onze leerlingpopulatie. We kunnen ons
dan ook verheugen in een
grote belangstelling voor onze
school. Ouders krijgen de
kans op een ontspannen manier informatie in te winnen
over de school en de school
krijgt de mogelijkheid zichzelf
te profileren.’’
Tot slot Herman Kraak, directeur van het Oostwende
College. Hem werd het volgende voorgelegd: Wat is het
nut van zo’n onderwijsmarkt?
En zijn er kinderen die na het
bezoek aan deze markt pas
hun definitieve keuze voor het
vervolgonderwijs maken?
,,Wij denken dat de leerlingen
al wel een idee hebben welke
scholen ze willen bezoeken.
Ze verzamelen informatie van
één of twee scholen die op
de onderwijsmarkt aanwezig
zijn. Het kan voorkomen dat
ze een school ontdekken, waar
ze in eerste instantie niet aan
gedacht hebben. Bij thuiskomst lezen zowel de ouders
als de leerlingen de brochures
en maken ze aan de hand
daarvan een selectie voor de
informatieavonden en open
dagen. Na die dagen bezocht
te hebben, wordt een definitieve keuze gemaakt. Het nut
van de onderwijsmarkt is dat
veel scholen zich in het kort
presenteren. Dat ouders en
leerlingen voldoende informatie krijgen waar de school
voor staat en wanneer er
informatieavonden en open
dagen zijn.’’

