Zaanlands Lyceum krijgt toestemming verrijkt en versneld onderwijs aan te bieden!
In september van dit jaar stuurde het ministerie de scholen voor vwo-onderwijs een
uitnodiging om voor 1 november een aanvraag in te dienen voor versneld onderwijs en/of
verrijkt onderwijs. Dit moest worden voorzien van een invoeringsplan en motivatie. Het
Zaanlands Lyceum heeft de gevraagde documenten ingeleverd. Het ministerie heeft de
school zijn fiat gegeven; in ambtelijke taal: ontheffing gegeven.
Ontheffing waarvan? Een aantal van onze leerlingen doet toch al via de TOM-trajecten
verrijkt en versneld onderwijs?
In de wet staat dat leerlingen wel individueel, maar niet als volledige klas mogen versnellen.
Klassen moeten tweede fase-stof in klas 4, 5 en 6 aangeboden krijgen en niet in de
onderbouw. Van die wettelijke regeling heeft het Zaanlands Lyceum ontheffing gekregen.
Versneld onderwijs betekent dat leerlingen de vwo-opleiding in vijf jaar voltooien. Praktisch
gezien en in grote lijnen kan dit alleen indien zij de onderbouw in twee jaar afronden, daarna
een profiel kiezen en samen met de reguliere leerlingen beginnen aan de tweede fase.
Indien er in de Zaanstreek voldoende belangstelling is, biedt het Zaanlands deze vorm van
onderwijs aan vanaf 2017.
Verrijkt onderwijs betekent in feite versneld én verrijkt onderwijs. In feite biedt de sectie
natuurkunde dit al aan in onze bètaplusklassen. Deze klassen krijgen in klas 1 natuurkunde
(en meer dan dat) en zijn aan het begin van klas 3 toe aan tweede fase-stof, ofwel
bovenbouwstof. Doordat al zoveel basisstof in de onderbouw is behandeld, kunnen de
docenten natuurkunde in klas 4 en 5 met de deze leerlingen onderwerpen behandelen die
normaal niet tot de stof behoren, maar die leerzaam en leuk zijn voor leerlingen met
belangstelling voor exacte vakken. Leerlingen die denken aan een exacte vervolgstudie,
krijgen hierdoor ook nog eens extra bagage.
Nu het Zaanlands Lyceum officieel een verrijkingsschool is, worden plannen gemaakt om
naast de bètaplusklas ook een alfa- en/of gammavariant in te voeren. Je zou bijvoorbeeld in
klas 2 economie kunnen invoeren. Dan kan je in klas 3 tweede fase-onderwerpen
behandelen om tijd en ruimte te creëren voor verdiepings- en verrijkingsstof in klas 4 en 5.
Maximaal 25% van de vwo-scholen per provincie krijgt toestemming verrijkt of versneld
onderwijs aan te bieden. Een voorwaarde voor toestemming is dat een leerling moet kunnen
terugstromen naar een reguliere vwo-klas.

