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 1|INLEIDING

einig scholen hebben de afgelopen jaren zo in de belangstelling
gestaan als de scholen van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO).

Vanaf de opening van de eerste vestiging in 2010, in het Zeeuwse Kapelle-Biezelinge, 
werd er lovend geschreven over de kleinschaligheid, de kleine klassen en de grote 
aandacht van docenten voor hun leerlingen. Die lof bleef. Maar terwijl het aantal 
vestigingen gestaag groeide tot de huidige acht, de Onderwijsinspectie voldoendes 
gaf, de leerlingen vrijwel zonder uitzondering goed scoorden en er vanaf 2015 
leerlingen werden ‘afgeleverd’ die zonder moeite doorstroomden naar het hoger en 
universitair onderwijs, kwam er halverwege 2019 plots kritiek.

De Onderwijsinspectie bracht een negatief rapport uit over de SvPO-vestiging in 
Utrecht. De organisatie van de school zou niet goed zijn, het klimaat onveilig en 
de leskwaliteit van meerdere docenten onder de maat. Het was een donderslag bij 
heldere hemel. Schoolbestuur, schoolleiders, docenten, leerlingen en de meeste 
ouders herkenden zich absoluut niet in de kritiek. Het ging toch goed? Leerlingen 
haalden toch prima resultaten?

Dit witboek legt de uitgangspunten van SvPO scholen uit en probeert het succes 
en de populariteit van de scholen te verklaren. Uiteraard komt ook de kritiek ter 
sprake, en de bevindingen van de Onderwijsinspectie. Waar ging het fout? Of liever 
gezegd: ging er eigenlijk wel iets fout? Een stuk over vernieuwing in onderwijsland, 
eigenzinnige schoolbestuurders, blije leerlingen en de weerstand die succes kan 
oproepen bij de gevestigde orde.

 2|UITGANGSPUNTEN SVPO

‘Kinderen leren meer naarmate ze meer  
les en aandacht van de leraar krijgen’

Scholen kunnen allerlei uitgangspunten hebben. Geloofsovertuiging bijvoorbeeld, 
vanuit het idee dat het belangrijk is het protestantse geloof, de rooms-katholieke 
leer of het islamitische gedachtegoed in het merendeel van de lessen spelenderwijs 
aan de kinderen door te geven. Of, zoals bij de Middenschool, de opvatting dat 
kinderen met verschillende talenten elkaar kunnen inspireren en dat het daarom 
goed is om die verschillende kinderen zo lang mogelijk bij elkaar in de klas te laten 
zitten. Een ander bekend uitgangspunt is dat kinderen optimaal leren als ze zelf 
mogen bepalen waar ze zich in zullen verdiepen – eventueel subtiel bijgestuurd 
door docenten. 

De stichting School voor Persoonlijk Onderwijs, die inmiddels acht verschillende 
vestigingen in Nederland heeft, heeft een eigen, glashelder uitgangspunt: kinderen 
leren meer naarmate ze meer lescontact hebben met hun docenten. ‘Echte 
onderwijstijd blijkt nu eenmaal het effectiefst te zijn’, zegt SvPO-oprichter Misha 
van Denderen daarover. 

‘Echte onderwijstijd 
blijkt het meest  
effectief’
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‘Leerlingen ontwikkelen zich beter naarmate ze meer les en aandacht van hun 
docenten krijgen.’ Van Denderen baseert zich op een mede door hemzelf verricht 
onderzoek uit 2007, waarbij 1900 willekeurig gekozen leerlingen betrokken waren.  
Bij vakken met veel docentencontact scoorden leerlingen in tussentijdse toetsen  
en op hun eindexamen substantieel hoger.

Het klinkt logisch, ‘meer leren door meer lessen’, maar het is een uitgangspunt dat 
lang niet door iedereen wordt gedeeld. Econoom en filosoof Van Denderen, die een 
achtergrond heeft in de zakelijke ict-wereld, huldigt het eenvoudige standpunt 
‘Meten is weten’. Daarop is de basisgedachte achter SvPO dan ook gebaseerd. Maar 
een van de Inspecteurs Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW liet 
onlangs op de website Verus voor katholiek en christelijk onderwijs weten daar níet 
in te geloven. ‘Het gaat in het onderwijs namelijk niet alleen om cijfers, getallen en 
feiten, maar vooral ook om de verhalen daarachter’, zo parafraseert Verus de visie 
van de inspecteur. Van Denderen ziet dat anders.

Het feit dat het volgens de Inspectie niet om getallen en feiten gaat, heeft er mede 
toe geleid dat er teveel gekeken wordt naar procedures en protocollen, en te weinig 
naar meetbare resultaten. Maar leidraad zou moeten zijn dat leerlingen zich goed 
ontwikkelen en een zo hoog mogelijke opleiding behalen. Daarvoor zijn leerlingen 
gebaat bij lescontact, en dat kunnen docenten alleen geven als ze weinig tijd kwijt 
zijn aan gedwongen overleg, verplichte administratie en te volgen protocollen. In 
het voortgezet onderwijs wordt echter steeds minder les gegeven. Gaf een voltijds 
docent twintig jaar geleden nog 860 uur les per jaar, dat is nu gedaald naar 720, en 
het wordt mogelijk nog minder. Dat gaat ten koste van de leerlingen. 

 3|UITWERKING

MaxiMaal lescontact op alle vlakken doorgevoerd

SvPO heeft het uitgangspunt dat leerlingen gebaat zijn bij zoveel mogelijk 
lescontact, tot het uiterste doorgevoerd. Dat begint met kleinere klassen en langere 
lesuren. Op de SvPO-scholen tellen klassen gemiddeld nooit meer dan zestien 
leerlingen. In plaats van de gebruikelijke 50 minuten duren lesuren er 85 minuten. 
En leerlingen maken lange dagen. Een schooldag begint op 9.00 uur en eindigt 
om 17.00 uur. Zelfs bij de vierdaagse schoolweek die SvPO voor leerlingen heeft 
ingevoerd, resulteert dat tot pakweg 20% meer lestijd dan bij andere middelbare 
scholen. Leerlingen kunnen de vrije dag in de week gebruiken voor hobby’s en 
huiswerk. Iedere vier weken geeft de school op deze dag een sportdag.

Om dezelfde reden kiest SvPO ook voor zo min mogelijk ‘kleine vakken’, vakken 
die leerlingen maar één of twee uur per week hebben. Het vakkenpakket per jaar 
is bewust klein gehouden om te voorkomen dat sommige leraren een leerling 
maar één keer per week zien. Een van de consequenties daarvan is dat leerlingen 
bijvoorbeeld veel biologie krijgen in het eerste jaar, maar geen geschiedenis. In het 
tweede jaar is het precies omgekeerd. 
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De SvPO-scholen geven alle onderbouw-lesstof van biologie in dat eerste jaar en 
daarvoor is meer lestijd in dat ene jaar gereserveerd dan op andere scholen in twee 
jaar. Docenten hebben daardoor met minder leerlingen te maken, wat voor beter 
contact zorgt. En leerlingen kunnen zich beter concentreren omdat ze hun aandacht 
over minder vakken hoeven te verdelen. Voor kinderen die na een jaar overstappen 
naar een andere school, kan dat wel een nadeel zijn. Ze lopen ver voor met biologie, 
maar zullen geschiedenis moeten inhalen.

het rooster zit elke dag vol

Waar andere scholen zich nogal eens gedwongen voelen om ‘tussenuren’ in te 
roosteren, waarbij leerlingen in meerderheid met andere dingen dan schoolwerk 
bezig zijn of zelfs over straat zwerven, is het begrip ‘tussenuur’ bij SvPO volstrekt 
taboe. De roosters zijn zo gemaakt dat leerlingen de hele dag in de klas bezig zijn, 
ochtend-, lunch- en middagpauzes uitgezonderd. Als er eens een les uitvalt, wordt 
deze overgenomen door een docent uit dezelfde discipline, door een docent die 
een ander vak geeft, of desnoods door een invalkracht. Doordat een deel van de 
lesstof vastligt in een systeem dat ‘Workbook’ heet, een elektronische variant van 
een papieren werkboek, kunnen leerlingen verder werken als de vakdocent tijdelijk 
vervangen moet worden. 

Via Workbook worden de vorderingen van de leerlingen automatisch bijgehouden. 
‘Dat is handig’, legt SvPO-bestuurder Hank van Dijk uit. ‘Tijdens de eerste lockdown 
konden leerlingen relatief gemakkelijk doorwerken. Dat zagen we ook. Maar toen 
de Inspectie voor de zomer bij ons kwam kijken, constateerden ze dat leerlingen 
achterliepen.’ Van Dijk heft zijn handen ten hemel. ‘Logisch! Tijdens de lockdown 
liepen leerlingen overal achterstand op! Wij waren de enigen die dat konden zien. 
Andere scholen konden er helemaal niets concreets over zeggen.’

Leerlingen hebben ook het idee dat hun school tijdens de lockdown-periode min 
of meer doordraaide. ‘We deden veel met online les en videobellen. Ik heb zelfs 
toetsen gemaakt. Toen we weer naar school mochten, was ik goed bij’, vertelt 
Senna Joziassen, 5havo-leerlinge in Kapelle-Biezelinge. Quang Ngoc Nguyen (4vwo, 
Amsterdam) noemt die periode ‘best wel chill’. ‘Mijn cijfers gingen zelfs omhoog.’

Om discussie te voorkomen of leerlingen om de één of andere reden wel of niet vrij 
mogen hebben, heeft SvPO ervoor gekozen alle leerlingen gewoon zes roostervrije 
snipperdagen te geven. Wie onverwacht naar de tandarts moet of familie wil 
bezoeken, kan dat zelf beslissen. Dat werkt volgens SvPO prima, en ouders en 
leerlingen die ernaar wordt gevraagd, bevestigen dat volmondig. In de meeste 
gevallen worden de snipperdagen niet eens allemaal opgenomen.
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docenten werken in de aula

Ervan uitgaande dat contact tussen leerlingen en docenten niet ophoudt in de 
klas, heeft SvPO er ook heel bewust voor gekozen om géén aparte docentenkamers 
in te richten. Docenten werken, net als de schoolleider, gewoon aan een aparte 
tafel in de aula. Daardoor zijn ze zichtbaarder voor leerlingen. Van docenten wordt 
ook verwacht dat ze de tijd dat ze geen les geven, op school aanwezig zijn. Lessen 
voorbereiden of huiswerk nakijken kunnen ze in die tijd in de aula doen.

Om het intensieve contact tussen leerlingen en docenten te kunnen bekostigen 
binnen de reguliere financiering, heeft SvPO er alles aan gedaan om de kosten 
zo laag mogelijk te houden. Er zijn bijvoorbeeld standaard roosters, waardoor er 
geen dure roostermaker nodig is. Ook wordt er gewerkt met eigen software voor 
administratie en lesmethoden omdat die goedkoper is dan de commerciële ict.

Om te zorgen dat docenten voldoende tijd hebben om les te geven, zijn 
vergaderingen tot het uiterste beperkt. Het wekelijkse mentorenoverleg is daarop 
een uitzondering. Vrijwel alle docenten zijn mentor van een klas. Op één ochtend 
in de week komen zij bij elkaar om de gang van zaken door te spreken, waarbij 
alle relevante zaken aan de orde komen. ‘Omdat we een relatief kleine school zijn, 
ken ik vrijwel alle leerlingen, de jongsten van gezicht, de ouderen vrijwel altijd ook 
van naam. Daardoor ontsnapt er vrijwel niets aan onze aandacht. Als een leerling 
een paar keer achter elkaar alleen in een hoekje zit te eten, wordt dat gezien 
en besproken’, zegt Sander Bussink, schoolleider in Kapelle-Biezelinge. ‘Voor de 
leerlingen zijn de mentoren het eerste aanspreekpunt, maar omdat ik altijd in de 
kantine werk komen ze ook vaak naar mij toe. Dat doen ouders ook vaak, trouwens.’

Jonah Aafjes, een oud-leerling van de school in Kapelle-Biezelinge die inmiddels 
alweer drie jaar wiskunde in het eerste leerjaar op zijn oude school geeft, vindt het 
fijn om in de aula te werken. ‘Tijdens pauzes is het vanwege het rumoer misschien 
wat lastig werken, maar je ziet je leerlingen.’ Over het mentoraat zegt hij: ‘Omdat 
alle docenten die in het eerste jaar lesgeven ook mentor zijn van een eerste klas, 
vorm je een hecht team. We weten alles van onze leerlingen.’

door autoMatisering houden docenten vorderingen van leerlingen bij

De leerlingen maken hun huiswerk, met name in de onderbouw, voor het overgrote 
deel in de klas. Dat doen ze onder meer in het reeds genoemde Workbook, dat het 
huiswerk geautomatiseerd nakijkt. ‘In het begin was dat wel eens frustrerend’, legt 
Ruben Wasia uit, schoolleider van de vestiging in Amsterdam en jarenlang docent 
geschiedenis op een van de andere SvPO-scholen. Hij geeft een voorbeeld: ‘Omdat 
Workbook echt tot op woord-niveau nakeek, werden dingen fout gerekend die 
goed waren. “Kwam Columbus per boot naar Amerika? Fout, hij kwam per schip!” 
Gelukkig zijn dat soort kinderziekten eruit gehaald. Omdat Workbook docenten 
werk uit handen neemt, kunnen zij langer voor de klas staan.’
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Volgens Wasia zijn vrijwel alle docenten tevreden over het systeem. Zijn collega’s 
Sander Bussink en Lars Engelse, schoolleiders in Kapelle-Biezelinge en Utrecht, 
zijn dat volmondig met hem eens. ‘Het systeem moet bij je passen, maar dat je 
in een afgebakend kader werkt, gaf mij rust. Ik kon me helemaal op de leerlingen 
concentreren’, zegt Bussink. Engelse spreekt van ‘een verademing’. ‘Je kunt als 
docent lesstof overigens wel aanpassen, maar dat moet dan in overeenstemming 
met de vakdocenten op de andere vestigingen.’

Ook volgens de jonge wiskundedocent Jonah Aafjes geeft het een beginnend docent 
rust om te weten dat het systeem al jaren werkt. ‘De eerste jaren krijg je namelijk al 
best veel op je bordje, heel veel les geven en mentoraat. Je weet echter dat je je kunt 
concentreren op je leerlingen en je niet druk hoeft te maken over het curriculum.’

SvPO is, in de woorden van bestuurder Van Dijk ‘eigenlijk gewoon een heel schoolse 
school’. Er is weinig tijd voor projecten, buitenschoolse activiteiten of andere ‘leuke 
dingen’. Op één grote uitzondering na: de taal- en cultuurreizen. In de eerste klas 
gaan leerlingen een week naar Amsterdam, daarna gaan ze jaarlijks twee keer een 
week naar het buitenland. De bestemmingen zijn bijvoorbeeld Vichy, Parijs, Londen, 
Cambridge, Berlijn, Rouen en Valencia. De gymnasiumklassen gaan ook naar Rome. 
Dat is goed voor hun taalvaardigheid en het saamhorigheidsgevoel.

Oud-leerling Jim van der Scheppen, die in 2020 zijn havo-opleiding afrondde 
in Kapelle-Biezelinge, wil dat graag bevestigen. ‘Het eerste jaar ging ik naar 
Amsterdam, daarna naar Engeland en Frankrijk. En in de vierde, toen we weer naar 
Frankrijk gingen, moest alles in het Frans. Dat was echt werken, hoor. Maar ik heb 
het elke keer heel leuk gevonden.’

Heleen Kapteijn, wier drie kinderen op de vwo-opleiding in Kapelle-Biezelinge zitten, 
noemt de taalreizen ‘een groot pluspunt’. ‘Onze kinderen hebben ervan genoten 
om met een of twee vrienden uit de klas in een gastgezin te verblijven. Op school 
volgden ze dan taallessen, ’s middags was er ruimte om cultuur te snuiven.’

één verplicht extra vak leidt tot dubbel profiel

De overtuiging dat leerlingen meer kunnen bereiken als ze goed les krijgen, ligt ook 
ten grondslag aan de keuze om leerlingen in de bovenbouw niet één, maar twéé 
profielen te laten kiezen. Het werkt simpel. Een leerling kiest één van de profielen 
zoals de overheid die heeft vastgesteld. Aan het vakkenpakket van het gekozen 
profiel voegt de school echter een vak toe. Door dat ene extra vak haalt de leerling 
vanzelf een tweede profiel. Als een leerling bijvoorbeeld het profiel ‘Natuur en 
techniek’ kiest, dan wordt daar het vak biologie aan toegevoegd. Daardoor kan de 
leerling ook het profiel ‘Natuur en gezondheid’ halen. In feite heeft de SvPO hiermee 
het oude idee van hbs-A of -B en gymnasium-alfa of -bèta teruggebracht. 

Deze opzet geeft leerlingen om te beginnen meer keuze bij hun vervolgopleidingen. 
Maar omdat ze vaker hetzelfde vakkenpakket volgen, zien ze elkaar ook vaker, 
wat de sociale cohesie bevordert. Voor vakdocenten is het prettig dat de hele klas 

‘Geen Zorgen over 
curriculum, alle 
aandacht voor 
leerlingen’

‘We zijn eigenlijk een 
heel schoolse school’
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dezelfde achtergrondkennis heeft - zoals de docent scheikunde die ervan uit kan 
gaan dat iedereen ook biologie volgt. En met minder variatie in profielen is het voor 
de school gemakkelijker om tussenuren uit het rooster te bannen.

Om ze beter te kunnen begeleiden, worden leerlingen met eenzelfde 
basisschooladvies in het eerste jaar zoveel mogelijk bij elkaar in één klas gezet. 
Vanaf het tweede jaar wordt geprobeerd leerlingen met hetzelfde niveau bij elkaar 
te zetten. De gedacht daarachter is dat het docenten in staat stelt de lesstof en de 
manier van lesgeven aan te passen aan het niveau van de klas. In de ene klas kan 
de stof worden uitgediept en verrijkt, terwijl de docent in de andere klas meer tijd 
heeft om de stof nog een keertje extra uit te leggen, klassikaal, in kleine groepjes of 
desnoods individueel. 

Heleen Kapteijn, wier drie kinderen in Kapelle-Biezelinge op het vwo zitten, is er 
blij mee. ‘Onze oudste zoon had er baat bij. Hij wist niet goed hoe te leren, was niet 
sterk in plannen en liever met andere zaken bezig. Wel advies vwo, dus dacht ik dat 
een gedegen begeleiding goed voor hem zou zijn. Dat was het ook’, zegt ze.  Haar 
andere kinderen kozen later zelf voor dezelfde school. Loes en Matthijs Ruitenbeek, 
ouders met drie hoogbegaafde dochters op de SvPO-vestiging in Kapelle-Biezelinge, 
zijn ook zo blij met de aandacht waar de SvPO-aanpak ruimte voor biedt. ‘In een 
ander systeem zouden onze dochters zich vervelen en niet goed tot hun recht 
kunnen komen.’ En passant vertellen ze dat SvPO’s keuze om leerlingen twee 
profielen aan te bieden, hun dochters ook erg bevalt.

 4|GROEI

het aantal svpo-scholen neeMt gestaag toe

De eerste SvPO-school, de Isaac Beeckman Academie, werd in 2010 geopend in 
het Zeeuwse Kapelle-Biezelinge. Dat was geen toeval. De stichting wilde dat de 
nieuwe school de normale overheidsfinanciering zou krijgen. Een nieuwe school zou 
daarvoor echter alleen in aanmerking komen als leerlingen in een bepaalde regio 
anders te ver zouden moeten reizen om naar een vergelijkbare school te kunnen. 
Met andere woorden: een nieuwe school zou alleen voor financiering in aanmerking 
komen als er geen alternatieven aanwezig waren.
Kapelle-Biezelinge was zo’n ‘witte plek’ – Van Denderen had eigenhandig een 
rekenmodel gemaakt om die plekken in kaart te brengen. Omdat de plaatselijke 
wethouder een echte onderwijsman was en de uitgangspunten van SvPO 
interessant vond, ging de opening van een leien dakje. Het bleek geen probleem 
te zijn om voldoende leerlingen voor het eerste leerjaar te vinden. De jaren erna 
groeide de school gestaag verder tot de gerespecteerde school die het nu is. Sinds 
2015 behalen jaarlijks tientallen leerlingen hun eindexamen, en zetten ze hun 
opleiding voort aan de Zeeuwse Hogeschool in Vlissingen of aan hogescholen en 
universiteiten elders in het land.
Een jaar na de start in Kapelle-Biezelinge werd het Tjalling Koopmans College 
geopend in het Friese Hurdegaryp, ook weer zo’n witte plek op de onderwijskaart. 
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Net zoals in Zeeland sloeg het concept aan en groeide het aantal leerlingen met 
de jaren. Ook daar zijn inmiddels enkele honderden leerlingen geslaagd. De derde 
vestiging werd geopend in Geldermalsen, de Ida Gerhardt Academie. Daarna volgden 
Amsterdam en Utrecht. Twee jaar later gevolgd door Hoorn, Deventer en Hengelo.

groei Mede veroorzaakt door Misverstanden 
over ‘aangepast onderwijs’

Een deel van de groei kan worden verklaard door het unieke karakter van SvPO, 
de kleine klassen, de kleinschaligheid, de vele lesuren en het vooruitzicht weinig 
huiswerk thuis te hoeven maken. Die kenmerken hebben in het verleden overigens 
ook tot een veel gehoord misverstand geleid, namelijk dat de SvPO-scholen 
‘aangepast’, ‘speciaal’ of ‘gepersonaliseerd’ onderwijs zouden geven. Een organisatie 
als de stichting AutiPassend Onderwijs uit Utrecht, opgericht om kinderen met 
autisme geschikte scholen aan te bevelen, ging zelfs reclame maken voor SvPO.

‘Onze aanpak kan ook geschikt zijn voor kinderen met autisme, dat klopt’, legt 
Van Denderen uit. ‘Dat komt onder meer omdat de roosters vastliggen, er minder 
leswisselingen zijn, en omdat we leerlingen in de lessen veel aandacht kunnen 
geven. Maar bij gepersonaliseerd onderwijs wordt de lesstof aangepast aan de 
leerling. Dat is iets dat wij nou juist níet doen. Het programma blijft hetzelfde. De 
flexibiliteit zit hem vooral in de aandacht die een docent kan geven.’

Om misverstanden en daardoor teleurstellingen bij kinderen en ouders te 
voorkomen, heeft SvPO sinds enige tijd een ‘disclaimer’ op de website staan. 
Daarin staat onder meer dat de scholen behalve kleine klassen, geen bijzondere 
zorgvoorzieningen kent en ook geen ‘gepersonaliseerd onderwijs’ geeft: ‘Bij SvPO 
wordt wel de uitleg, maar niet de lesstof aangepast aan de leerling.’

5|RESULTATEN

veel leerlingen presteren beter dan het advies van de basisschool

Belangrijker dan het succes op basis van het aantal vestigingen en leerlingen is 
natuurlijk het succes van de leerlingen en hun schoolresultaten. En die liegen er niet 
om. Leerlingen presteren goed en in heel veel gevallen zelfs boven het advies dat de 
basisscholen voor hun komst op een SvPO-vestiging aangaven.

‘Opstromen’ heet het in onderwijsland, als leerlingen beter presteren dan het 
oorspronkelijke schooladvies aangaf. Terwijl SvPO stevig vasthoudt aan zijn 
uitgangspunten, neemt elke vestiging elk jaar zestien leerlingen aan met een mavo-
advies en laat hen havo doen. De school is ervan overtuigd dat mavo-leerlingen door 
de specifieke aanpak, de manier van lesgeven en de intensieve begeleiding kunnen 
doorstromen naar havo-niveau, net zoals leerlingen met havo-advies op vwo-niveau 
kunnen komen.

Misverstand over 
‘speciaal’, ‘passend’ 
of ‘gepersonaliseerd’ 
onderwijs

‘Flexibiliteit zit hem 
in aandacht die 
docent kan geven’
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Dat blijkt ook uit de cijfers die in maart 2020 werden gepubliceerd door de 
Onderwijsinspectie. Van de 346 leerlingen die in dat jaar in klas 3 zaten, zaten er 223 
op een hoger niveau dan het aanvankelijke advies, ze waren duidelijk ‘opgestroomd’. 
Minstens zo opvallend is dat er maar weinig leerlingen ‘afstromen’, dus onder het 
niveau van het aanvankelijke advies komen.

In Utrecht, de school die het jaar ervoor negatief in de publiciteit kwam en volgens 
de Onderwijsinspectie op allerlei terreinen ‘zeer zwak’ was, scoorde in het schooljaar 
2019/’20 geen enkele van de 64 leerlingen onder zijn of haar schooladvies. 
Integendeel. Van dat leerjaar eindigden liefst 44 leerlingen hoger: 17 vmbo-t-
leerlingen presteerden op havo-niveau, en 27 havo-leerlingen op vwo-niveau. ‘We 
hebben het rapport van de Onderwijsinspectie over die school heel serieus genomen 
en aanpassingen doorgevoerd, maar we zijn het absoluut niet eens met hun 
eindoordeel’, zegt Van Denderen.

er stappen relatief weinig leerlingen over naar een andere school 

Je zou kunnen denken dat de SvPO-scholen goed presteren omdat zwakkere 
leerlingen de school in de eerste jaren vroegtijdig verlaten. Dat blijkt echter niet het 
geval te zijn. In het schooljaar 2019/’20 bijvoorbeeld gingen volgens cijfers van SvPO 
slechts 77 leerlingen van de school af. Dat is niet veel, op de 1468 leerlingen van alle 
acht scholen. 

Bij SvPO verwachtte men aanvankelijk dat de uitstroom wel hoger zou zijn dan bij 
andere scholen. Niet alle mavo-leerlingen die de scholen aannamen, zouden immers 
het havo-niveau halen en moeten overstappen naar een andere school omdat 
SvPO alleen havo- en vwo-eindexamens biedt. Ook zouden sommige leerlingen 
waarschijnlijk terugschrikken van SvPO’s relatief zware bovenbouwprogramma, en 
na onderbouw naar een andere school uitwijken. Dat bleek echter allemaal niet het 
geval te zijn. De SvPO-scholen doen het uitstekend.

De uitstroom van de SvPO-scholen ligt 3,2% onder het landelijk gemiddelde. Als 
je de cijfers van de vestiging in Utrecht buiten beschouwing laat, waar sommige 
ouders hun kinderen na de negatieve publiciteit en het negatieve rapport van de 
Inspectie van school haalden, ligt het uitstroompercentage 9% onder het landelijk 
gemiddelde. En als je de mavo-leerlingen niet meerekent, die op andere scholen 
niet eens zouden worden aangenomen, ligt het uitstroompercentage van SvPO zelfs 
27,5% onder het gemiddelde.

leerlingen scoren hoog bij cito-toetsen

Een ander instrument waarmee de resultaten van de SvPO-scholen gemeten kan 
worden, zijn de Cito-toetsen die af en toe worden afgenomen om te kijken of de 
school en de leerlingen nog ‘on track’ zijn. Ook daaruit blijkt de basisgedachte van 
‘meters maken’ in de les goed te werken. Om de invloed van de eerste lockdown 
op de leerlingenprestaties in beeld te brengen, werden de vaardigheden van de 

Groot deel 
van leerlingen 
‘stroomt op’
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leerlingen in alle derde klassen van de acht SvPO-scholen vergeleken met die bij 
binnenkomst in het eerste leerjaar. De scores blijken uitstekend te zijn, keurig in lijn 
met de landelijke cijfers.

En hoe zit het met de eindexamenresultaten? Scoren SvPO-leerlingen ook hoger dan 
leerlingen van vergelijkbare scholen? Nee, dat niet. De scores van SvPO-leerlingen 
zijn precies in lijn met die van andere scholen. Van Denderen daarover: ‘Als ons 
gemiddelde hoger zou zijn, zouden we leerlingen te weinig kans hebben gegeven. 
Wie cum laude zijn of haar havo-diploma haalt, had beter met gewone cijfers het 
vwo-examen kunnen halen’, zegt hij. ‘Daar kiezen wij voor, omdat leerlingen met 
een hoger diploma betere kansen hebben om verder te komen.’

Merendeel van de ouders is tevreden 

De meeste ouders zijn erg te spreken over de school. De kleinschaligheid van de 
school, de omvang van de klassen en de vaak persoonlijke aandacht van docenten 
leiden volgens hen tot goede schoolprestaties en blije kinderen. Michiel Croon, die 
een zoon en een dochter op de vestiging in Utrecht heeft, zegt ‘heel bewust’ voor 
SvPO gekozen te hebben. ‘Mijn kinderen moeten hard werken, maar hun cijfers zijn 
heel behoorlijk. Ik heb prettige gesprekken met de mentor van mijn zoon gehad. 
Voor mijn dochter, die snel vermoeid is, hebben we aanvullende afspraken kunnen 
maken’, zegt hij.

Loes en Matthijs Ruitenbeek zijn erg te spreken over de school in Kapelle. ‘De 
basisschool zei destijds al dat de SvPO-school heel geschikt zou zijn voor onze 
oudste dochter. Maar we woonden toen in Terneuzen, en vonden Kapelle iets te 
ver weg. Omdat onze dochter niet tot haar recht kwam bij andere middelbare 
scholen, zijn we uiteindelijk verhuisd naar Middelburg zodat ze toch gemakkelijk 
naar Kapelle kon. Ze stroomde in in de derde klas, en is daar goed geland. Onze 
twee andere dochters hebben daarna voor dezelfde school gekozen. We hebben een 
aantal scholen meegemaakt, maar dit was echt een verademing.’

Hans Tichelaar, wiens dochter in Utrecht in 4vwo zit, zegt dat zijn dochter in een 
leuke klas zit en samen met de andere kinderen in haar leerjaar een hechte groep 
vormt. ‘Ze doet het goed, al zie ik wel dat het huiswerk maken en het stampwerk 
niet beperkt blijft tot de schooluren. Ze moet thuis ook nog wel het een en ander 
doen, maar dat is prima.’

Wie cum laude  
havo haalt, kreeg  
te weinig kans  
voor vwo
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een nieuw schoolsysteeM krijgt altijd te Maken Met weerstand

Een nieuwe school oprichten en een nieuw schooltype introduceren leidt vaak tot 
spanning met de buitenwereld. Andere scholen zien een concurrent verschijnen en 
kunnen een andere aanpak als kritiek op hun eigen functioneren ervaren. Instanties 
als de Onderwijsinspectie moeten wennen aan nieuwe inzichten. In dat opzicht is 
het nog verwonderlijk dat de eerste SvPO-scholen zo’n probleemloze start hebben 
weten te maken. Jarenlang kregen de scholen een voldoende beoordeling van 
Inspectie.

De afgelopen tijd ontstonden sluipenderwijs toch conflicten met de 
Onderwijsinspectie. Volgens bestuurder Hank van Dijk heeft dat niet alleen te 
maken met de vernieuwende inzichten van de school, zoals het eerder genoemde 
uitgangspunt van ‘meten is weten’, maar vermoedelijk ook met de onorthodoxe, 
creatieve en vaak onverzettelijke aanpak van het bestuur.

Het begin van SvPO-scholen ging gepaard met een lange politieke en juridische 
strijd. De start in Kapelle en Hurdegaryp werd pas mogelijk na een motie in de 
Tweede Kamer. Voor de scholen in de andere plaatsen moest het bestuur zelfs eerst 
haar gelijk halen bij de Raad van State. In maart 2020 was er nog een belangrijke 
uitspraak in een hoger beroep dat de Inspectie tegen SvPO had aangespannen over 
het aanbieden van een keuzetaal via afstandsonderwijs. De rechter stelde de SvPO in 
het gelijk.

Bij een andere gelegenheid probeerde de SvPO een eigen organisatie voor passend 
onderwijs op te richten, zoals ook reformatorische scholen dat hebben. De Inspectie 
wilde dit niet. De SvPO probeerde toch toestemming te krijgen, maar kreeg van de 
rechter geen gelijk. De principiële en standvastige houding van SvPO in deze zaken 
heeft de Inspectie en het ministerie haar waarschijnlijk niet in dank afgenomen.

referenda waren niet voldoende,  
Medezeggenschapsraad was verplicht

Lange tijd speelde er ook een discussie over de medezeggenschap op de eerste 
scholen. Officieel moet iedere school een medezeggenschapsraad hebben, maar bij 
een kleine startende school met tachtig leerlingen en zeven docenten zijn er zelden 
voldoende kandidaten. SvPO organiseerde daarom een directe democratie, met 
referenda over besluiten. Omdat dat prima werkte, wilde ze dat later bij de andere 
scholen ook invoeren.

Op dat punt heeft de SvPO echter voor een deel bakzeil moeten halen. Een 
medezeggenschapsraad moet naar oordeel van de rechter altijd gekozen 
worden, desnoods met minder kandidaten. Een dergelijke raad is bovendien niet 
gebonden aan de uitkomst van referenda. Inmiddels hebben alle vestigingen een 
medezeggenschapsraad en zijn de referenda alleen maar adviserend.
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Ofschoon SvPO op het gebied van medezeggenschap een flinke stap heeft gezet, is 
nog niet iedereen tevreden. Michiel Croon zegt dat ‘de communicatie hier en daar 
wel wat beter kan’. De Ruitenbeeks zouden ‘het een goed idee vinden als het bestuur 
zich eens per jaar op school zou presenteren, zodat belangstellende ouders met hen 
van gedachten zouden kunnen wisselen.’

Van Denderen heeft bij dat laatste bedenkingen, omdat het bestuur dan de 
schoolleiding voor de voeten loopt. In de eerste acht jaar waren de bestuurders 
veel op de scholen aanwezig omdat ze de schoolleiding op zich hadden genomen. 
Daardoor konden ze in de praktijk zien hoe de organisatie uitpakte en tijdig 
bijsturen als dat nodig was. Van Denderen: ‘De scholen zijn volwassen geworden. 
Nu de oprichters een stap terug hebben gedaan, is meer ruimte ontstaan voor de 
schoolleiding op de locaties zelf. De schoolleiders van alle locaties hebben onderling 
contact en kunnen besluiten nemen in hun eigen overleg.’

onderwijsinspectie noeMt school in utrecht ‘zeer zwak’

In de loop der jaren is de spanning tussen SvPO en de Onderwijsinspectie 
opgelopen. ‘De toon van de gesprekken werd raar, we hadden het idee dat er naar 
spijkers op laag water werd gezocht’, herinnert bestuurder Hank van Dijk zich. 
Toch kwam het Inspectie-rapport over de school in Utrecht in het voorjaar van 
2019 onverwacht hard aan. ‘Zeer zwak’, luidde het eindoordeel. Niet alleen op 
onderwijskundig gebied, maar ook wat betreft begeleiding en veiligheid.

Het onderzoek was uitgevoerd omdat de Inspectie volgens het rapport ‘van diverse 
kanten en aanhoudend signalen kreeg over de kwaliteit van het onderwijs’. Een van de 
conclusies luidde dat SvPO de lesstof moest afstemmen op het niveau van de mavo-
leerlingen, een andere dat er meer rust in de klassen zou moeten komen. Er zou ‘te 
weinig geleerd’ worden, er zouden leerlingen zijn met gedragsproblemen, wat onder 
meer tot fysiek geweld, vernielingen, provoceren en pestgedrag zou hebben geleid.

svpo herkent zich niet in kritiek

‘We hebben heel zorgvuldig naar het rapport en de situatie in Utrecht gekeken, maar 
we herkenden ons totaal niet in die kritiek’, zegt bestuurslid Van Dijk. Daarmee wil 
hij niet zeggen dat de situatie in Utrecht ideaal was. Een kleine groep ouders uitte 
eerder al kritiek op zaken als het schoolse karakter, en het ontbreken van aangepast 
onderwijs en extra ondersteuning. Toen dat in hun ogen te weinig resultaat oplever-
de, onder meer omdat SvPO niet wilde tornen aan zijn eigen uitgangspunten, werd 
de kritiek publiekelijk gespuid. Andere ouders werden met mails bestookt, via social 
media en pamfletten werden potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders afge-
schrikt, en bij de Inspectie werd een hele batterij klachten ingediend.

Terugkijkend wijten Van Denderen en Van Dijk de hele affaire behalve aan de erger-
nis die in de voorgaande jaren bij de Onderwijsinspectie was ontstaan, vooral aan 
het eerder genoemde misverstand dat SvPO speciaal onderwijs of gepersonaliseerd 

‘Communicatie  
kan af en toe  
wel wat beter’
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onderwijs zou bieden. ‘Er waren de eerste jaren veel kinderen met gedragsproble-
men naar de school gekomen. Ouders verwachtten veel extra zorgaanbod voor hen 
en de school kon dat niet bieden. Ook waren er ouders die dachten dat de nieuwe 
school het nieuwe “gepersonaliseerd leren” zou omarmen, terwijl SvPO juist een 
vrij klassiek onderwijs voorstaat met een vast curriculum’, vertelt Van Denderen. 
Inmiddels hebben de betreffende ouders hun kinderen van school gehaald, en is de 
rust wedergekeerd.

Van Denderens visie krijgt bijval van deskundigen. In een discussieforum over de 
school in Utrecht en de SvPO-aanpak, schreef onderwijsdeskundige Miriam Lavell 
onlangs dat kritische ouders niet alleen het rapport van de Onderwijsinspectie moe-
ten lezen, maar ook de context moeten begrijpen. ‘Deze school heeft dat stempel 
“zeer zwak” niet omdat de resultaten slecht zijn (die zijn juist goed), maar omdat 
er naar het oordeel van de Inspectie te weinig gedaan wordt voor leerlingen die het 
tempo niet bij kunnen houden. Alsof er ook maar één school is die daarvoor iets 
anders in huis heeft dan leerlingen af laten stromen. Kennelijk is dat dus wat de In-
spectie wil. Selectie, selectie, selectie naar het “wie valt doet niet meer mee”-model. 
(…) Alsof er ook maar één andere school is die binnen een jaar na melding van ou-
ders (school past het onderwijs niet aan aan mijn kind) straf van de Inspectie kreeg.’

‘veilige leeroMgeving’ 

Het lijkt erop dat de kritiek van de kleine kring van boze Utrechtse ouders door andere 
betrokkenen nauwelijks wordt gedeeld. Van Denderen, Van Dijk, de schoolleiders van 
de SvPO-vestigingen, en ondervraagde ouders en leerlingen herkennen er tenminste 
niets van. ‘De onderwijsresultaten zijn uitstekend, dat blijkt uit alle cijfers’, zegt Van 
Denderen. ‘Wel hebben we een aantal aanbevelingen van de Inspectie overgenomen. 
Zo hebben we het toezicht op de vestigingen verscherpt. Waar voorheen één school-
leider verantwoordelijk was voor twee vestigingen, heeft nu elke vestiging er een.’

Volgens schoolleider Lars Engelse biedt de Utrechtse vestiging leerlingen absoluut 
een veilige leeromgeving. ‘Er zijn in het verleden inderdaad incidenten geweest, 
voornamelijk geruzie tussen jongens. Veel ouders hadden verder gewoon te hoge 
verwachtingen. De meesten van hen hebben hun kinderen inmiddels van school 
gehaald. De sfeer zou ik nu “gemoedelijk” willen noemen’, zegt hij. ‘Het gebouw waar 
we nu nog in zitten, heeft wat rare hoekjes. Om het zicht te behouden, hebben we 
camera’s opgehangen. Volgend jaar verhuizen we naar een mooier en overzichtelijk 
gebouw.’

Hans Tichelaar, wiens dochter tegenwoordig in Utrecht in 4vwo zit, heeft destijds 
voor de SvPO-school gekozen omdat hij de indruk had dat het ‘een veilige school’ 
was, met kleine klassen en intensieve begeleiding. ‘Wij zijn eigenlijk bij toeval bij 
SvPO uitgekomen. Tijdens het googelen viel mijn oog op deze school. Tijdens de 
informatiedag hebben we hiervoor gekozen. De filosofie van de school past bij onze 
dochter. Haar klas is een hechte groep leerlingen.’
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Van de onrust op deze vestiging had Tichelaar aanvankelijk niets meegekregen, ook 
niet via zijn dochter. Dat kwam pas nadat hij een mail van de boze ouders had ont-
vangen. ‘Wat me daarvan echter het meest is bijgebleven is de giftige toon. Nadat ik 
contact had gezocht met de schoolleiding, heb ik me aangemeld voor de medezeg-
genschapsraad. Daar kreeg ik het idee dat de boze ouders gewoon te hoge verwachtin-
gen hadden. De SvPO biedt nu eenmaal geen speciaal, individualistisch onderwijs. Dat 
besef mis ik ook in het rapport van de Onderwijsinspectie.’

Hetzelfde geldt voor de andere vestigingen. Neem Amsterdam, ook een school met 
een zeer gemêleerd leerlingenbestand. ‘Omdat Amsterdam een lotingsysteem heeft, 
waarbij kinderen en ouders niet altijd op de school van hun eerste keuze terecht 
komen, zitten hier kinderen uit alle milieus en uit alle wijken van de stad. Dat gaat 
prima’, vertelt schoolleider Ruben Wasia. ‘Ik zie hier alleen maar blije, open en makke-
lijk benaderbare kinderen. Ze maken lange dagen, er wordt veel van ze gevraagd, maar 
ik ben ervan overtuigd dat ze hier op hun plek zitten.’

De Amsterdamse 4vwo-leerlingen Quang Ngoc Nguyen, Loaina Bendiboune en Sarah 
van der Linden zijn vooral te spreken over de kleinschaligheid van hun school. ‘We 
kennen elkaar allemaal, zeker de leerlingen in hetzelfde leerjaar’, zegt Loaina Bendi-
boune. ‘Er is natuurlijk weleens ruzie tussen meiden onderling, maar dat is normaal. Er 
wordt niet gepest of zo.’ Senna Joziassen (5havo, Kapelle-Biezelinge) vertelt dat ook de 
band met docenten zo goed is. ‘Er is ook ruimte om over alledaagse dingen te praten’, 
zegt ze. Oud-leerling Jim van der Scheppen is vol lof over het mentorsysteem. ‘Die 
heeft echt oog voor je. De mentoren zijn erg aanwezig bij je ontwikkeling.’

 7|NABESCHOUWING

Leerlingen, ouders, de meeste leraren en schoolleiders hebben weinig gemerkt van 
de kritiek op de SvPO-scholen. Ze hebben erover gelezen of gehoord, maar haalden 
hun schouders op. Voor zover zij er zicht op hebben, gaat het uitstekend. Natuurlijk, 
sommige dingen kunnen altijd beter, maar iedereen beseft dat zoiets inherent is 
aan iedere nieuwe school. ‘Het is wel een leerfabriek, en dat moet wel bij je passen’, 
constateert Sarah van der Linden (4vwo, Amsterdam) nuchter. 

‘Sommige ouders 
hadden te hoge 
verwachtingen’
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Uitgangspunt dat meer lescontact betere prestaties van leerlingen 
oplevert, leidde tot kleinere klassen, het ontbreken van ‘kleine 
vakken’, en docenten die in aula werken.

Elk nieuw schoolsysteem ondervindt al gauw weerstand van andere 
scholen en Onderwijsinspectie.

Misverstand over aard SvPO-scholen leidde in Utrecht tot 
toestroom moeilijke leerlingen.

Onderwijsinspectie beoordeelt SvPO Utrecht tot ‘zeer zwak’ 
vanwege ontbreken gebruikelijke procedures en protocollen.

Overgrote deel van leerlingen en ouders is erg te spreken over 
aanpak van SvPO.

Aanzienlijk deel leerlingen scoort hoger dan oorspronkelijke 
basisschooladvies.

 CONTACT
 
Hans Faber
06 55 19 78 90
hans@fabercommunicatie.nl

 COLOFON

Dit witboek is tot stand gekomen op basis van gesprekken met 
bestuurders, schoolleiders, docenten en leerlingen en bestudering 
van documenten door Hans Faber in het vierde kwartaal van 2020.








