
» 14 VBS - Verbindend voor diversiteit in onderwijs

Het Kandinsky College in Nijmegen biedt gezakte leerlingen maatwerk. Ze 

hoeven hun laatste jaar niet helemaal over te doen. En soms zelfs helemaal 

niet. Klaas Huijsman, afdelingsleider vwo: ‘We zochten een oplossing voor 

het probleem van leerlingen die zich tegen heug en meug opnieuw door de 

examenstof heen moeten werken. Nu kunnen we leerlingen gemotiveerd 

houden en aan een diploma helpen.’

Wat nou: geen diploma?!

De tweede mogelijkheid is de deelcertificaten-

route, niet via het volwassenenonderwijs maar 

het Kandinsky zelf. Hierbij gaat het om leerlin-

gen met drie onvoldoendes op hun eindlijst. 

Deze vakken zullen ze tijdens het volgende 

schooljaar opnieuw moeten doen, aangevuld met 

een of twee andere vakken (omdat ze anders 

wel érg weinig op hun bord hebben liggen). 

‘Roostertechnisch hebben ze dan een licht 

jaar’, zegt Huijsman. ‘Vakken waarvoor ze een 

voldoende hadden, hebben ze bijna niet meer. 

Ze houden dus tijd over en dat is winst. We zien 

leerlingen die tijd vullen met een bijbaantje. Of 

met een cursus aan de Radboud Universiteit. 

Of ze hebben gewoon een rustig jaar, dat kan 

natuurlijk ook.’

Regelluwe scholen
Het Kandinsky College, dat lid is van VBS, kan de 

september- en de deelcertificatenroute aanbieden 

doordat het als excellente school deelneemt aan 

het experiment Regelluwe scholen. Hierbij mogen 

scholen afwijken van bepaalde wet- en regelge-

ving, wat meer ruimte geeft voor eigen initiatie-

ven. De hamvraag bij al deze eigen initiatieven 

is: leidt de extra ruimte tot verbetering van het 

onderwijs? Afgelopen januari heeft minister van 

Onderwijs Arie Slob aangekondigd het experi-

ment te gaan uitbreiden. Deze uitbreiding komt 

erop neer dat een beperkt aantal scholen zich 

bij bestaande initiatieven kan aansluiten. Deze 

scholen hoeven niet per se het predicaat excellent 

te hebben. Huijsman: ‘De reden dat wij aan het 

Op de meeste scholen hebben ze maar twee 

opties voor leerlingen die – ook na een eventuele 

herkansing – gezakt zijn voor hun eindexamen: 

óf ze doen het hele jaar over óf ze gaan deelcer-

tificaten halen, bijvoorbeeld via het volwassenen-

onderwijs (vavo). Het Kandinsky College biedt 

sinds twee jaar daarnaast nóg twee mogelijkhe-

den aan, al hangt het van de omstandigheden 

af voor welke van deze twee mogelijkheden 

leerlingen in aanmerking komen.

De eerste optie wordt de septemberroute ge-

noemd. Deze route is weggelegd voor leerlingen 

die nét niet zijn geslaagd en die alsnog hun 

diploma kunnen halen door van één vak het 

cijfer op te hogen. Daarbij gaat het om vakken 

die buiten het centraal schriftelijk examen vallen. 

Soms lukt het met het combinatiecijfer, door het 

profielwerkstuk te herzien. Soms lukt het met 

een vak zoals maatschappijleer. Het voordeel 

van de septemberroute is dat gezakte leerlingen 

geen vertraging oplopen. Na de zomervakantie 

kunnen ze alsnog aan hun studie beginnen.
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project Regelluwe scholen meedoen is, omdat 

we maatwerk een groot goed vinden. Geen twee 

leerlingen zijn tenslotte hetzelfde. We hebben 

geprobeerd een oplossing te zoeken voor het 

probleem van leerlingen die het hele examenjaar 

tegen heug en meug opnieuw moeten doen. Met 

de september- en de deelcertificatenroute kunnen 

we leerlingen gemotiveerd houden en aan een 

diploma helpen.’ 

Zelfstandigheid
De september- en deelcertificatenroute worden 

nu voor het tweede jaar aangeboden. In het 

eerste jaar was het slagingspercentage op het 

Kandinsky met 86 procent veel lager dan nor-

maal. Uiteindelijk volgden acht havo-leerlingen 

en twaalf vwo-leerlingen de septemberroute, en 

twintig leerlingen het deelcertificatenjaar. In het 

tweede jaar was 93 procent geslaagd, ging maar 

één leerling de septemberroute doen en tien 

leerlingen het deelcertificatenjaar. Mavo-leerlin-

gen hebben tot nog toe niet deelgenomen aan 

deze alternatieve routes. ‘Die zijn jonger dan 

havo- en vwo-leerlingen. Voor hen is het vaak iets 

te hoog gegrepen qua zelfstandigheid. In hun 

geval is het beter in een klassensituatie te blijven 

en te doubleren.’ Slechts één leerling slaagde er 

niet in zijn diploma alsnog te halen. Hij nam deel 

aan de septemberroute. ‘Terugkijkend hadden we 

hem direct naar de vavo moeten laten gaan. Voor 

sommige leerlingen is een nieuwe start beter. 

Maar op school blijven heeft voordelen. Soms kun 

je bij ons bijvoorbeeld toetscijfers laten staan. Bij 

de vavo is dat niet zo. Het gaat nu gelukkig goed 

met deze leerling.’

Gatenkaasrooster
Intussen heeft ook het Kandinsky Collega 

bijgeleerd. Evaluaties leverden een paar ver-

beterpunten op. Die punten zijn in het tweede 

jaar aangepakt. Zo wordt een profielwerkstuk in 

de septemberroute niet meer door één docent 

beoordeeld, maar standaard door twee docenten. 

‘Voor een docent kan het heel onprettig zijn 

om helemaal alleen te moeten beslissen of een 

leerling doorgaat of niet. Dat is ook nogal een 

verantwoordelijkheid. Zeker als een leerling 

duidelijk hard heeft gewerkt, maar het niveau van 

het werkstuk nog steeds twijfelachtig is.’ 

Een tweede verandering betreft de mentoren. 

In het eerste jaar mochten de leerlingen van de 

deelcertificatenroute hun eigen mentor kiezen. 

Vaak bleven ze bij de mentor die hen in hun 

laatste jaar had begeleid. ‘Het gevolg was dat 

een hele zwik aan mentoren zich moest inwer-

ken. Wanneer mag een leerling bijvoorbeeld 

een toets overslaan? Ook lag het gevaar op de 

loer leerlingen uit het oog te verliezen. Want al 

deze leerlingen hebben een gatenkaasrooster 

van jewelste, met het risico dat ze lessen gaan 

skippen.’ Daarom is er in het tweede jaar 

gekozen voor één mentor voor alle deelcer-

tificatenleerlingen. Zij houdt de regels in de 

gaten en zorgt ervoor dat de leerlingen contact 

houden met de school. Huijsman: ‘Het heeft de 

nodige tijd gekost om de kaders goed neer te 

zetten. Maatwerk is een hoop gedoe. Je komt 

allerlei uitzonderingen tegen. Tegelijkertijd is 

maatwerk goud waard. We zijn blij dat we het 

onze leerlingen kunnen bieden.’ n




