Zeist, 21 januari 2015

Initiatief voor VMBO(b/k)-onderwijs voor vrije scholieren:

Aanmeldingen bepalen het te geven onderwijs
Als vervolg op de mededeling van het initiatief voor VMBO-onderwijs voor vrije scholieren krijgt u hieronder
een weergave van de stand.
De samenwerking van de Zutphense vrije school met een andere scholengemeenschap (Reggestroom) om
VMBO-onderwijs op basis- en kader-beroepsgerichte leerweg niveau te mogen geven, zodanig dat er
bijbehorende diploma’s mogen worden afgegeven en dat het Rijk in de bekostiging hiervan voorziet voldoet
aan alle op het moment gehanteerde eisen van de overheid. Het is geen tijdelijke constructie zoals de
praktische stroom die de Stichtse Vrije School ook een aantal jaren heeft kunnen aanbieden.
Het succes van de Reggestroom is gebaseerd op de grote vraag naar vrije school onderwijs in de regio Zutphen.
Voor de totstandkoming van een dergelijke stroom zijn de volgende zaken vereist:
1) Er is een organisatie opgezet die aan voldoende aangemelde basis- en kader-beroepsgerichte leerweg
leerlingen onderwijs gaat geven.
2) Er is een bestaande onderwijs licentiehouder die zijn licentie wil delen met de vrije school.
3) Het regionale samenwerkingsverband voortgezet onderwijs of alle scholengemeenschappen voor
voortgezet onderwijs in de gemeente hebben geen bezwaar tegen punt 1 en 2.
4) Als de punten 1, 2 en 3 gerealiseerd zijn toetst het ministerie van onderwijs of aan de wettelijke eisen
is voldaan. En wordt het onderwijs officieel geregistreerd en kan het op basis daarvan bekostigd
worden.
Deze hele constellatie maakt het moeilijk om dit traject in te gaan voor de Stichtse Vrije School zonder dat er
voldoende zekerheid is op een succesvol einde.
De door het ouder initiatief geplande gesprekken met VMBO-scholen in Zeist voor januari 2015 hebben als doel
punt 2 en 3 te verkennen. Inmiddels is er één gesprek met een VMBO-school in Zeist geweest. Waarin
opbouwend meegedacht werd hoe er samengewerkt kon worden met de Stichtse Vrije School. De andere
VMBO-school in Zeist heeft de afspraak wegens omstandigheden moeten verschuiven. En we weten nog niet
hoe deze VMBO-school tegenover een samenwerking met de Stichtse staat.
Voor de Stichtse Vrije School is de ervaring met de op dit moment gestopte praktische stroom een reden om
gereserveerd tegenover het hele initiatief voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg stroom met vrije school
pedagogiek te staan. Het aantal aanmeldingen voor dit niveau vrije school onderwijs wordt laag ingeschat door
de Stichtse Vrije School.
Uit de vele reacties naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief van 12 december 2014 is gebleken dat er een
aanzienlijke belangstelling is voor basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van de vrije school. Het zijn er nog
niet genoeg voor de startdrempel die de Stichtse Vrije School hanteert. Samen met de tijd die nodig is om
regionale samenwerking te bewerkstelligen is per augustus 2015 starten met een vrije school stroom voor
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg moeilijk. De belangrijkste door ouders te beïnvloeden factor in dit
geheel is de aanmelding van leerlingen en de warme belangstelling voor dit vrije school onderwijs bijvoorbeeld
op de opendag 24 januari 2015.
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