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E. VEENSTRA 

De Nederlandse middenschool 

Sinds 1976 is in de loop der jaren een aantal ex
perimenten middenschool met de uitvoering van 
start gegaan. De veertien middenscholen die ons 
land thans kent herbergen ruim 6000 leerlingen 
en zo'n 1 300 docenten die direct te maken heb
ben met het middenschoolonderwijs. Wanneer 
we daarbij nog eens de 32 resonansscholen be
trekken, dan krijgen we een ruime verdrievou
diging van de hiervoor genoemde aantallen. Bui
ten deze direct betrokkenen zijn er veel mensen 
die over het onderwerp middenschool van ge
dachten willen wisselen. Veel rolt hierbij over de 
tafel: politieke ideologieën, mislukkingen en suc
cessen in het binnen- en buitenland, rechtsposi
tionele vraagstukken, opvattingen over onderwijs 
en maatschappij en de vraag: in welk onderwijs
systeem komt het kind tekort? Zelden echter 
wordt over het onderwijs in de middenscholen 
zelf gesproken. Dit artikel wil trachten inzicht te 
geven in de ervaringen en resultaten die de ex
perimenten en de ondersteuning tot nu toe ge
boekt hebben. 

Doelstellingen en kenmerken 

De experimenten middenschool zijn van start ge
gaan met als richtsnoer een viertal uitgangspun
ten die in 1974 door het parlement aanvaard zijn . 
Deze uitgangspunten moesten in experimenten 
worden omgezet in een onderwijspraktijk en zijn 
als volgt geformuleerd. 

I. uitstel van beroeps- en studiekeuze naar een 
later tijdstip: in plaats van op 12-jarige op 15-
of 16-jarige leeftijd; 

2. het aanbieden van gelijke en optimale kansen 
op alle niveaus van onderwijs, waarbij edu
catieve achterstanden en schoolkeuzemotie
ven, veroorzaakt door milieugebondenheid, 
worden opgeheven; 

3. verbreding van het inhoudelijke onderwijs- en 
vormingsaanbod voor deze leeftijdsgroep, 
door een grotere spreiding van vakken en het 
aanbieden 'van meer mogelijkheden tot ont
plooiing van intellectuele, sociale, culturele, 
artistieke en technische kwaliteiten; 

4. het aanbieden van adequate mogelijkheden 
van onderwijsleersituaties voor individuele 
ontplooiing en sociale bewustwording. 

De scholen die zich indertijd aanmeldden voor 
het ex peri men t middenschool kregen twee jaar de 
tijd om na te denken over de operationalisering 
van deze uitgangspunten in het onderwijs van 
alle dag. Verder werd hen in een tweede fase van 
de voorbereiding gevraagd welke activiteiten zij 
zouden ontplooien om hun ideeën in de eigen 
school in de praktijk te realiseren. Deze onder
wijsinnovatie behoefden zij niet uitsluitend op 
eigen kracht te volbrengen. Ondersteuning door 
externe deskundigen in de vorm van systeem be
geleiding, leerplanontwikkeling en onderwijs 
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. hielp hen bij deze ingrijpende verandering van 

het eigen schoolsysteem. Het leeuwe-aandeel van 
het tot stand brengen van 'ander onderwijs met 
andere doelen' kwam en komt echter voor reke
ning van de vrouwen de man voor de klas. Mid
denschooldocenten zijn gewone mensen die voor 
een groot deel hun ervaringen hebben opgedaan 
in het bestaande onderwijs. Zij hebben zich ech
ter de vragen gesteld: 'waar zijn we in ons on
derwijs mee bezig en willen we ook dat het gaat, 
zoals het gaat?'. Op die vragen konden ze niet 
van harte ja zeggen. Daarom zijn ze gaan zoeken 
naar 'ander onderwijs met andere doelen'. Voor
zichtig, maar wel vastberaden. 

Dit zoeken had niet allereerst tot doel om beter 
onderwijs in de eigen school te verwerkelijken. 
Vanzelfsprekend is dit streven een sterke moti
vatie voor de individuele docent en het team om 
door te gaan op het vaak moeizame pad van de 
onderwijsverandering. Van veel meer (politiek) 
belang is dat de experimenten mede moeten aan
tonen hoe middenschoolonderwijs eruit ziet en 
hoe dit in het gehele Nederlandse onderwijs kan 
worden ingevoerd. Ervaringen moesten daarom 
ook worden opgedaan met verschillende scholen 
in verschillende situaties. Vandaar dat in de be
ginfase van het innovatie proces ook een zorgvul
dige keuze is gemaakt uit het aantal scholen dat 
zich aanmeldde om op basis van vrijwilligheid 
een middenschoolexperiment te starten. Dit om 
een zo groot mogelijke ervaring op te doen met 
het oog op de genoemde landelijke invoering. Zo 
is het van wezenlijke invloed op de vormgeving 
van middenschoolonderwijs of je start vanuit een 
positie als streekschool (middenschool Heythui
zen, Franeker), als stadsschool (Utrecht, Bijl
mer), of in een betrekkelijk nieuwe situatie als in 
een pioniersgebied (Lelystad). Verder is een be
langrijke factor wat een school 'van huis uit' al
tijd is geweest. En dat varieert bij de hiervoor
genoemde scholen van LTS tot M A v 0; M A V 0-

agrarische school tot brede scholengemeenschap 

van LBO tot en met atheneum. Voorts spelen fa
cetten als schoolgrootte, denominatie, snelle groei 
van de school, of een afname van het leerlingen 
aantal belangrijke rollen bij de vormgeving. 

Hoe verschillend het 'verleden' en het concept 
voor een middenschool ook kunnen zijn, er be
staan algemene of structuurkenmerken die gelden 
voor elke middenschool zoals het experimenteel 
model leerplan voor het middenschoolonderwijs 

(E L M) signaleert. 
Kort en bondig geformuleerd zijn dat de vol

gende: 
a. in principe zijn alle basisschoolverlaters toe

laatbaar; 
b. er bestaat geen leerstofjaarklassensysteem 

(geen zittenblijvers); 
c. alle leerlingen volgen middenschoolonderwijs 

(als volledig dagonderwijs) tot hun 15e à 16e 
jaar; 

d. de middenschool kent geen categoriale op
bouw ( LBO, MAVO, HAVO, VWO) ; 

e. uitgangspunt is de heterogene groepsvorming 
van leeftijdgenoten; 

J het algemeen vormend onderwijs- en vor
mingsaanbod is breed. Het is gericht op de 
veelzijdige persoonlijke ontplooiing en op een 
emancipatorisch kunnen functioneren. Daar
bij wordt rekening gehouden met de verschil
len in persoonlijke en sociaal-culturele omstan
digheden van kinderen; 

g. er vindt geen afsluitend selecterend eindexa
men plaats. Alle leerlingen ontvangen een di
ploma alsmede een 'eindprofiel ', waarin staat 
aangegeven wat de leerling afzonderlijk van 
het vormings- en onderwijsaan bod heeft op
gestoken. 

Op een aantal van deze zaken komen we later 
nog terug in één of andere vorm. Aangezien het 
middenschoolonderwijs gestalte krijgt in de men-
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sen die erbij betrokken zijn, of het nu om vol

wassenen of kinderen gaat, zal allereerst echter 
aandacht worden besteed aan deze mensen in de 
middenschool en de relaties en organisatie waar

binnen zij functioneren. 

De leerling 

Middenschoolonderwijs is er in de eerste plaats 
voor de leerlingen. Middenscholen willen alle ba
sisschoolverlaters gelijkwaardige mogelijkheden 
bieden hun talenten te ontplooien. Om die reden 
hoeven de leerlingen dan ook niet eerder voor 
hun verdere studie of beroepsopleiding te kiezen 
tot ze een jaar of 15, 16 zijn. In deze mid
denschoolperiode wordt uiteraard door de leer
lingen geleerd. Kennis is en blijft van belang. 
Maar vorming houdt meer in dan alleen kennis 
verwerven. Vandaar dat een middenschool an
dere bekwaamheden van kinderen net zo be
langrijk vindt als kennis. Ook op creatief-ar
tistiek, technisch, sociaal gebied en op het terrein 
van handvaardigheden krijgt het kind de kans 
zich te ontplooien. 

Wanneer je op zoveel terreinen aandacht 
besteedt aan de ontwikkeling van kinderen, is het 
vooraf al duidelijk dat binnen een klas op al deze 
gebieden grote verschillen gaan ontstaan. Deze 
verschillen behoeven op middenscholen echter 
nog geen belemmering te zijn om samen in één 
groep te werken. Integendeel: juist door de on
gelijkheid in mogelijkheden en bekwaamheden 
van kinderen kun je al werkende met elkaar veel 
leren. Groepswerk en projectonderwijs komen op 
middenscholen dan ook veelvuldig voor. Daar
naast wordt het mogelijk gemaakt dat in bepaal
de onderwijssituaties leerlingen bezig zijn in hun 
eigen tempo, op hun eigen niveau. Zeker wan
neer het gaat om intellectuele ontwikkelingen en 
het zuiver verwerven van kennis, zou het oneer
lijk zijn alle kinderen op dezelfde wijze te bena-

deren, gelijke prestaties van ze te verlangen en 

dit alles nog in hetzelfde tempo te eisen. Een in
dividuele benadering van leerlingen wordt daar
om, waar dit wenselijk en mogelijk is, op alle 
middenscholen aangetroffen. 

De docent 

Het centraal stellen van de leerling, het aanpas
sen van de leerstof aan de leerling, eist veel van 
de docenten op een middenschool. Hij of zij is 
naast lesgever ook begeleider. Dit geldt zeker 
voor de docent als vakdeskundige, maar nog ster
ker voor de docent in de rol van mentor. De men
torgroep in middenscholen is het rustpunt; de 
thuishaven voor de leerling. Naast de gelegenheid 
een ontwikkeling door te maken naar eigen mo
gelijkheid, interesse, niveau en tempo, wordt in 
mentorgroepen aandacht geschonken aan pro
jectonderwijs, groepswerk en het functioneren 
van de groep in de school en leefgemeenschap. 
Deze werkvormen: projectonderwijs, groepswerk 
en de zinvolle vulling van de mentoruren zijn 
nieuw voor de docenten en moeten geleerd wor
den. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van 
leerstof die tegemoet komt aan de doelstelling van 
het individuele kind dat in zijn ontwikkeling 
recht moet worden gedaan. 

Onderwijs team 

De rol- en taakverandering van de docent eist een 
grote mate van creativiteit en inventiviteit. Op 
middenscholen is gebleken dat één en ander fun
damenteler, plezieriger en efficiënter verloopt als 
docenten hierbij samenwerken. Samen praten 
over hetgeen men als school wil en het daar over 
eens worden; vervolgens de samen vastgestelde 
doelstellingen vertalen in de eigen klassesituatie 
en dit weer aan elkaar voorleggen, werkt inspi
rerend en helpt het middenschoolonderwijs ver
der in haar ontwikkeling. 
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Dat docenten daarbij over de grenzen van het 
eigen vak heen moeten kijken, is onvermijdelijk. 
Samenwerking tussen verschillende secties en in 
een aantal gevallen zelfs het opzetten van nieuwe 

leergebieden (oriëntatie op de natuur, a lgemene 
technieken, moderne vreemde talen, etc. ) zijn 
hiervan de gevolgen. Niet alleen de vakmatige 
kant van de onderwijsverandering heeft zijn ef
fecten op het onderwijsteam, ook de organisato
rische en beleidsmatige aspecten komen aan de 
orde. Onderwijsverbetering en de besluitvorming 
hierover behoort daarmee tot de wezenlijke taken 
van niet alleen de schoolleiding, maar ook van 
docenten. Zo zijn taken en verantwoordelijkhe
den die een docent in een middenschool heeft ten 
aanzien van de individuele leerling, de groep, het 
vakgebied en de ontwikkeling van de gehele mid
denschool zeer nauw met elkaar verweven. 

Ouders en overige betrokkenen 

Ouders moeten goed geïnformeerd zijn over het
geen de school wil bereiken met het onderwijs dat 
gegeven wordt. Daartoe is het noodzaak dat 
gesprekken worden gevoerd over doelstellingen, 
pedagogische visie en werkwijzen van de school. 
Deze gesprekken leiden vaak tot overleg en in vrij 
veel scholen tot het actief participeren van ouders 
in de besluitvorming rond de vormgeving van 
middenschoolonderwijs. 

Het niet-onderwijzend personeel heeft 
eveneens een stem in de besluitvormingsprocessen 
van een middenschool. Zij ondervindt immers 
ook aan den lijve wat middenschoolonderwijs be
tekent voor de werksituatie: grote druk op de re
pro-afdeling i.v.m. het aanmaken van eigen 
lesmateriaal; intensief gebruik maken van de me
diotheekvoorzieningen; het ' uitzwermen' van 
leerlingen vanuit de klassesituatie op gezette tij
den om zelfstandig onderzoek te gaan doen. 

Tenslotte wordt van een bevoegd gezag van 

een middenschool een behoorlijke portie inven
tiviteit en creativiteit gevraagd bij het zoeken 
naar een verantwoorde en adequate invulling 
van o.a. de juridisch-administratieve aspecten 

van middenschoolonderwijs. Samen met het on
derwijsteam, de inspectie en de rijksoverheid 
denkt een bestuur mee over het benutten van de 
ruimte die de experimentenwet biedt. 

De heterogeniteit 

In de leeftijdsfase waarin leerlingen van de mid
denschool zich bevinden, is het plaatsen van deze 
leerlingen uit verschillende sociale milieus en met 
grote verschillen een zeker waagstuk. Juist op de
ze leeftijd hebben kinderen een behoefte aan 
identiteitsversterking. Die identiteit wordt voor 
een belangrijk gedeelte opgebouwd vanuit op
vattingen en houdingen die milieuspecifiek zijn. 
De leerling wil juist anders zijn dan anderen of 
wil juist niet zo zijn. Het kan daarbij om zeer 
alledaagse dingen gaan: hoe reageer je op vloe
ken; het gemak van elkaar aanraken; hoe is de 
houding ten opzichte van het schoolse leren; mo
gen vrouwen meebeslissen; beslis je over je eigen 
vakantie ete. Ook de mogelijkheden die in de 
leerling zelf besloten liggen, zijn van belang om 
de identiteit te versterken. In de heterogene 
groep zullen dagelijkse vragen naar voren komen 
als: is het wel stimulerend in een klas te zitten 
met kinderen die veel 'slimmer' zijn dan jij? Of: 
hoe zit het met de stimulansen als je met véél 
'dommere' kinderen op moet trekken? Wat be
tekent het om geholpen te moeten worden of zelf 
te helpen; hulp vragen of hulp aanbieden. 

De docent zal op een dusdanige wijze met de 
heterogeniteit van de klas om moeten gaan dat 
leerlingen zich meer voor elkaars verschillen gaan 
interesseren. Begrip kunnen opbrengen voor die 
verschillen en tot (een zekere ma te van) accep
tatie komen. Om respect en verdraagzaamheid 
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een effect van het onderwijs te laten worden, zal 

de docent - waar het de heterogeniteit betreft -
moeten beschikken over kennis, een bepaalde 
houding en handelingsbekwaamheid. 

Ten aanzien van deze drie aspecten worden de 
volgende opmerkingen geplaatst: 
- het is van belang dat de verschillen expliciet 

worden gemaakt. 
Immers, de verschillen worden toch gemerkt of 
gevoeld. Verschillen hebben hoe dan ook een 
effect op het gedrag, maar zonder explicitering 
is dit effect ongecontroleerd. Bewustwording 
kan zowel de zelfacceptatie als de acceptatie 
van anderen vergemakkelijken; 

- de affectieve kant van opvattingen moet geëx
pliciteerd worden. 
Zo niet, dan zal de leerling nooit een totaal
beeld krijgen van hoe iemand voelt. Bijvoor
beeld ' ik wil geen ruzie maken' kan gevoeld 
worden als 'dan krijg ik zo'n naar gevoel'; 'dan 
kom ik niet meer uit mijn woorden'; 'ik sla er 
dan meteen op los' etc.; 

- een eventuele ambivalentie in de emoties moet 
worden onderkend . 

Bijvoorbeeld over het vloeken: 'het is wel 
stoer' en 'dat mag je toch niet doen ' of: een 
Nederlands kind over een Surinaams kind: 
'minderwaardig' en 'zo zou ik eigenIijk wel wil
len zijn'; 

- de docent zal in hoge mate een houding van 
acceptatie moeten hebben ten aanzien van de 
opvattingen en gevoelens die mensen over zich
zelf en anderen hebben. 
Immers, er tegen ingaan, heeft tot gevolg de 
ontkenning van zijn gevoelens bij de leerling. 
Houdingen kunnen pas veranderen zodra ze 
geaccepteerd zijn. Acceptatie heeft overigens 
niets van doen met 'het ermee eens zijn'; 

- het onderwijs moet er minder op gericht zijn 
verschillen tussen mensen weg te praten of 'weg 
te onderwijzen'. Wanneer mensen zdf niet 

wensen te veranderen, is dit op zekere hoogte 

hun goed recht. Bovendien zijn de verschillen 
geschikt om aan en van elkaar te leren. 

Leerlingenbegeleiding 

Dit omgaan met heterogeniteit eist van de docent 
een bezinning op zowel de pedagogische als de 
didactische benadering van de individuele leer
ling en de groep. 

De pedagogische benaderingswijze krijgt voor
al gestalte in de wijze waarop de leerlingenbe
geleiding een plaats in de middenschool heeft. In 
alle experimentele middenscholen is de leerlin
genbegeleiding dan ook geïnstitutionaliseerd. 

Een centrale plaats bij de begeleiding van mid
denschoolleerlingen wordt door de mentor, of 
klasseleraar ingenomen. Uiteraard hebben alle 
docenten verantwoordelijkheid voor de begelei
ding, maar op veel scholen acht men het wense
lijk dat de mentor van een bepaalde groep een 
zekere coördinerende taak bij de begeleiding ver
vult. Enerzijds biedt het de leerlingen een be
paalde duidelijkheid dat zij één persoon herken
nen die zich zeer in het bijzonder bezighoudt met 
de gehele schoolloopbaan van het kind . Een ver
gelijking met de rol van groepsonderwijzer op de 
basisschool is hier op zijn plaats. 

Anderzijds is het van belang dat één docent de 
verantwoordelijkheid krijgt om een kind in zijn 
ontwikkelingen op alle terreinen te volgen . Voor 
zowel de informatie naar docenten die een leer
ling lesgeven, als naar de ouders toe vervult de 
mentor dan een centrale rol. Om deze rol zo goed 
mogelijk te laten vervullen is in middenscholen 
voor een systeem gekozen, waarbij de mentor ge
durende de gehele cursusduur van de mid
denschool met zijn mentorgroep de middenschool 
doorloopt. De leerlingenbegeleiding vindt plaats 
in een drietal sectoren, zonder dat gesteld kan 
worden dat in de dagelijkse praktijk altijd dui-
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delijke scheidslijnen zijn aan te wijzen. Er is eer

der sprake van accentsverschillen die gelegd wor
den naar gelang de situatie dit vereist. 

De drie sectoren zijn: 

- individuele begeleiding, gericht op de sociale 
on twikkeling; 

- studiebegeleiding, gericht op het maken van 
keuzen en het bevorderen van prestaties; 

- groepsbegeleiding, gericht op het groepsfunc
tioneren van de mentorgroep. 

Op een aantal scholen geven mentoren zoveel 
mogelijk lessen aan hun eigen mentorgroep (in 
sommige gevallen ± 16 uur). Daarnaast is het 
bijwonen van lessen gegeven door collega's aan 
de mentorgroep van groot belang, omdat hier
door de mentor zijn eigen mentorgroep in een 
andere situatie meemaakt. Op een beperkt aantal 
scholen wordt dit aangetroffen. Voorts zijn te 
vermelden de mentoruren, het kringgesprek, pro
jectonderwijs, het organiseren van projectweken, 
kennismakingsweekends, of -weken, vormings
weken binnen of buiten de school en sociale 
bijeenkomsten of vieringen. Eén ofmeer van deze 
zaken zijn geïntegreerd in het onderwijsgebeuren 
van een middenschool, hebben hun vaste plaats 
en verlopen volgens voorafgemaakte plannen met 
vastgestelde doelen. 

Staat bij de begeleiding het kind centraal, ook 
bij het kiezen, ontwikkelen en aanbieden van het 
lesmateriaal is het kindgericht zijn een belangrijk 
uitgangspunt. Hierbij moet worden aangetekend 
dat bij de onderscheiden experimenten accent
verschillen zijn te constateren. Een aantal mid
denscholen richt vooral de aandacht op het pe
dagogisch klimaat, terwijl andere scholen een 
sterkere gerichtheid op het ontwikkelen van 
leerstof vertonen. 

Op alle scholen is er sprake van het door do
centen zelf produceren van lesmateriaal voor één 
of meer vakken, waarbij fundamentele discussies 

gevoerd en beslissingen genomen worden op de 

terreinen van vakkenintegratie en verbreding 
van vormingsaanbod. Fundamenteel, omdat do
centen aan een middenschool recht willen doen 

aan het feit dat leerlingen de werkelijkheid en het 
gebeuren om hen heen anders ervaren dan de 
aanbieding van deze werkelijkheid in opgesplitste 
vakken. De natuurlijke en gegeven samenhang 

der dingen dient, zo vindt men, ook bij het ver
dere bestuderen en leren ervan zo veel mogelijk 
in tact te blijven. Dit vereist een diepgaande be
zinning van docenten op het vak dat zij onder
wijzen en de keuze en aanbieding van de leerstof 
behorend bij dit vak. 

Knelpunten 

Hoewel in de zes jaar dat er middenschoolonder
wijs in Nederland wordt gegeven een zeer dui
delijke progressie in de ontwikkelingen zowel in 
de scholen zelf a ls op de terreinen van begeleiding 
en leerplanontwikkeling door externe deskundi
gen is aan te wijzen, doen er zich zeer zeker nog 
knelpunten voor. 

Allereerst is daar het probleem van de 
doorstroming van middenschoolleerlingen naar 
het vervolgonderwijs. H et zal duidelijk zijn na 
het voorafgaande dat een uniform examen voor 
alle middenschoolleerlingen met daarbij een di
ploma en cijferlijst geen enkel recht doet aan de 
conceptie en doelstellingen van middenschool
onderwijs . Toch moeten deze leerlingen verder 
naar andere opleidingen voor stud ie en beroep. 
Middenscholen spannen zich al jaren in om met 
vervolgopleidingen in de regio tot een adequate 
communicatie te komen, die waarborgt dat de 
leerlingen goed terecht komen. Hiervan zijn hart
verwarmende voorbeelden te vinden, maar ook 
moeten we constateren dat er scholen voor ver
volgonderwijs zijn die zelfs weigeren een gesprek 
aan te gaan met de middenscholen. 
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Uiteraard ligt hier voor de overheid, die dit 

experiment zelf heeft gewild, een taak om bij
voorbeeld via de inspectie in te grijpen. Echter, 
de autonomie van besturen en scholen in ons Ne

derlandse onderwijssysteem is zo groot dat er 

vaak moeilijk een vinger achter te krijgen is. 
Een tweede knelpunt is dat van de zorgbreed

te. Het opvangen van alle basisschoolverlaters 
betekent dat er grote verschillen zijn aan te wij
zen tussen leerlingen zowel in verstandelijk leer
vermogen als in hun sociale achtergronden en 
emotionele ontwikkelingen. Door een vergroting 
van de zorgbreedte tracht men in middenscholen 
op doematige wijze deze verschillen tegemoet te 
treden. 

Waar het gaat om de verschillen in leerver
mogen zijn er in de praktijk van het mid
denschoolonderwijs van vandaag situaties aan te 
wijzen waarbij leerlingen met een 1 B o-indicatie 
(individueel beroepsonderwijs), leerlingen met 
Z MOK-scholen (zeer moeilijk opvoedbare kinde
ren ) en vwo-leerlingen (voorbereidend we
tenschappelijk onderwijs) 3 jaar met elkaar op
trekken in een klas. De leerprestaties blijken hier 
voor beide uitersten niet nadelig te worden beïn
vloed. Integendeel: het aantal opstromers naar 
een hoger onderwijs type dan geïndiceerd, is veel 
groter dan in het vigerend onderwijs. Veel meer 
problemen geeft de zorgbreedtevergroting bij de 
opvang van leerlingen met emotionele proble
men, die overigens dwars door de milieus en de 
verstandelijke poten ties van leerlingen heenlo
pen. 

Tot slot van de knelpunten kan genoemd wor
den de rechtspositie van docenten. Wanneer de 
middenschool (of het voortgezet basisonderwijs) 
in Nederland wordt ingevoerd, zoals deze rege
ring in het regeerakkoord heeft opgenomen, dan 
dient met grote voortvarendheid nu reeds ge
werkt te worden aan de juridisch-administratieve 
vormgeving van dat andere onderwijs. 

Wettelijke maatregelen en de rechtspositie van 

docenten in middenscholen zullen vooraf duide
lijk moeten zijn. Komt dit niet tijdig tot stand, 
dan kan men niet verwachten dat docenten zich 
gemotiveerd en enthousiast zullen inzetten om 

het middenschoolonderwijs in hun eigen situaties 
te realiseren. 

Slotopmerkingen 

Middenschoolonderwijs heeft maatschappelijk en 
politiek gezien ongetwijfeld een toekomst. In de 
plaatsen waar ouders de keuze hebben om hun 
leerlingen naar een middenschool te sturen, blijkt 
deze vorm van onderwijs - vaak na een moeilijke 
start - aan te slaan. Twee middenscholen hebben 
al een aantal jaren een leerlingenstop, één school 
start vanwege de grote toeloop van leerlingen een 
dependance en negen nieuwe scholen hebben 
zich op dit moment aangemeld om een mid
denschoolexperiment te mogen starten. 

Maatschappelijke organisaties als vakbonden, 
'Marie, wordt wijzer', een aantal onderwijsor
ganisaties ijveren voor de invoering van mid
denschoolonderwijs. Politieke partijen als p v D A, 

CDA en D'66 hebben de doorbreking van het ca
tegoriale stelsel van voortgezet onderwijs in de 
eerste fase in hun programma opgenomen en zelfs 
vertaald in een regeerakkoord, dat geleid heeft 
tot de nota 'Verder na de basisschool' en een con
cept-Bekostigingswet voor voortgezet basisonder
wijs. 

Wanneer de fractieleider van de v v D, E. Nij
pels, meent te moeten stellen 'De middenschool 
mag van de v v D de prullebak in', in Elseviers 
Magazine van 14 augustus 1982, dan is dat even
zeer duidelijk. Eveneens wordt uit het artikel dui
delijk dat diezelfde Nijpels weinig of niets van 
middenschoolonderwijs afweet, laat staan dat hij 
er één van binnen heeft gezien. Als hij dan ook 
nog meent te moeten stellen dat de huidige 
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schooltypen hun bestaansrecht hebben bewezen, 

waarbij hij kennis kan nemen van onderzoeks
resultaten, die uitwijzen dat jaarlijks 30000 leer
lingen de school verlaten zonder diploma; meisjes 
minder kansen hebben dan jongens; zittenblijven 
voor zo'n 50% van de leerlingen een realiteit is 
en de demotivatie onder leerlingen schrikbarend 
toeneemt, dan kunnen we alleen maar vaststellen 
dat deze politieke voorman leerlingen in de leef
tijd van 12 tot 16 jaar een zeer slech te dienst be
wijst. 

Een politieke partij heeft tot taak op grond van 
ervaringen, resultaten en feiten die zich zowel in 
middenschoolonderwijs als het vigerend onder
wijs voordoen, zich constructief en positief-kri
tisch in te zetten voor het onderwijs dat ernaar 
streeft om een aantal levensgrote knelpunten in 
ons huidige onderwijs op te lossen. Daarmee zijn 
middenscholen zeer bewust bezig en daarom ver
dienen ze alle mogelijke steun. 

september 1982 

Informatiemateriaal 

Katernen van de pgB E R K, postbus 30, 3870 C A Hoevelaken, 
,.onderwijsmodellen; 2. school en organisatie; 3. school en omge
ving; 4. school en uerandering; 5. praktijkgevallen; 6. rapportage 
in experimenten middenschool; 7. middenschool e/l speciaal onder
wijs; 8. sociaal leren en middenschool; 9. technische aspecten van 
middenscholen; -o.leerlingenbegeleiding; ,,_ onderweg met mid
denschooldipl?m< 

Bezemer, R . en H. van der Molen, Middenschool in zicht, 
Amersfoort, 1982-

Innovatiecommissie Middenschool , Spiegel op de toekomst, 1982 
(verkrijgbaar bij het IPE-M, postbus 3°,387° CA Hoeve
laken). 

Stichting voor de leerplanontwikkeling, pgo L M, Klanderij 
204, 75 ' I H V Enschede. 

Informatiepunt Experimenten Middenschool, postbus 30, 
3870 C A Hoevelaken. 
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