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Samenvatting 

Het is tijd voor een aanvalsplan. Het Utrechtse VMBO zit in de knel. De kwaliteit is onvoldoende, 
de scholen kampen met probleemcumulatie, het imago verslechtert, leerlingen vluchten naar 
randgemeenten, scholen lopen leeg en het perspectief voor leraren is gebrekkig. Het is een 
negatieve spiraal die we alleen kunnen doorbreken dankzij snel en actief ingrijpen. De Taskforce 
Utrechts VMBO roept daarom alle betrokkenen op over hun schaduw heen te stappen. Alleen 
samen kunnen we de huidige ontwikkeling ten goede keren. Daarvoor heeft de Taskforce dit 
aanvalsplan uitgewerkt dat uitgaat van drie aanvalslijnen: 

 
(1) Verbeteren van de kwaliteit binnen de scholen zelf 

De aanval begint bij de kwaliteit van het geboden onderwijs. Zonder die kwaliteit is er 
geen oplossing. Bestaande tekortkomingen moeten op korte termijn worden 
gecorrigeerd. De opleiding en begeleiding van leraren wordt gezamenlijk opgepakt in een 
„Meester-Docent‟ traject. Voor de meest problematische en kwetsbare jongeren komt er 
– in samenwerking met de ROC‟s – per 1 augustus 2009 een speciale voorziening: de 
Utrechtse School. Hier houden we geselecteerde leerlingen op het goede spoor of 
brengen ze daar weer op terug. Tegelijk ontlast de Utrechtse school de overige scholen. 
Doorgaande leerlijnen moeten, in wisselwerking met de ROC‟s en het regionale 
bedrijfsleven, meer jongeren het onderwijs laten afronden met een startkwalificatie op 
zak. Verder gaan we werken aan een gezamenlijke kwaliteitszorg die een toekomstige 
terugval van de onderwijskwaliteit moet voorkomen. Het werkelijke sluitstuk bestaat 
echter uit bevlogen leraren die „hun‟ leerlingen zo goed mogelijk willen voorbereiden op 
hun volwaardige betrokkenheid in de samenleving. Dat legt een zware 
verantwoordelijkheid binnen docententeams, maar het moet hen ook mogelijk worden 
gemaakt.  
 

(2) Verbeteren van de condities waaronder de VMBO’s opereren  
Scholen kunnen veel, maar niet alles. Er is aandacht vereist voor de optimalisatie van de 
zorgadviesteams (ZAT’s) en de relatie met de jeugdadviesteams (JAT’s). De eerste zijn 
aan de school verbonden, de tweede zijn wijkgebonden en richten zich op een integrale 
gezinsaanpak. Om een maximale duidelijkheid en robuustheid te waarborgen beveelt de 
Taskforce de oprichting aan van één extra, stadsbrede JAT voor de doelgroep „12 - 23 
jaar‟. Ook de werkwijze moet professioneler. Onder meer door de aanstelling van een 
onafhankelijke voorzitter voor het ZAT en de invoering van het risicosignaleringssysteem 
At Risk (de verwijsindex). Verder is een betere aansluiting met het primair onderwijs van 
groot belang. Hogere Cito-scores, betere informatie over basis- en vervolgonderwijs, en 
betere overdracht met betrekking tot leerlingen zijn van wezenlijk belang voor het slagen 
van de onderwijsmissie van de VMBO-scholen. Gerichte aandacht is vereist voor de 
scherpere profilering van de scholen. Om de probleemconcentratie en leegloop te keren 
moeten ze beter dan nu (kunnen) inspelen op de kwaliteiten en behoeften van hun 
„achterbannen‟. De doorontwikkeling van de bestaande scholen in wisselwerking met de 
ROC‟s en andere sociale spelers (zoals woningbouwcorporaties) naar bredere 
voorzieningen met een multifunctioneel karakter vereist invulling.  
Voorgesteld wordt om voor 1 mei de haalbaarheid van de meest wenselijke invulling van 
de bestaande gebouwen te onderzoeken. Het succes van deze inspanning moet ook 
betrokkken worden bij de nieuwbouwplannen in Leidsche Rijn. Eventuele nieuwbouw 
moet kwaliteitsherstel en profilering in de „oude stad‟ niet in de weg staan. Tegelijkertijd 
moet rekening worden gehouden met de sterke groei van de basisgeneratie in Leidsche 
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Rijn en het feit dat leerlingen uit de nieuwe stad niet kiezen voor een VMBO in de „oude 
stad‟. Het verdient daarom aanbeveling om, mede op basis van de profileringsplannen, in 
mei opnieuw te kijken welke verdere voorzieningen voor voortgezet onderwijs in 
Leidsche Rijn gewenst zijn en hoe die gefaseerd moeten worden in de tijd.  

 
(3) Extern positioneren van het Utrechtse VMBO 

Verbetering van het imago van het Utrechtse VMBO is dringend nodig. Een 
communicatiecampagne moet echter wel zijn gebaseerd op de kwaliteit van het aanbod 
en de gerichte profilering van de scholen naar specifieke doelgroepen ouders en 
jongeren. Een professionele campagne-aanpak met inzet van vakdeskundigen is 
wenselijk. Ook huisvesting is van belang voor het imago. Huisvesting heeft een sterke 
uitstraling.Tenslotte moeten we een laatste poging ondernemen tot steviger regionale 
afspraken met gemeenten en scholen in de omgeving, een vervolg op het Stratego- 
convenant. Wanneer die – weer – te weinig opleveren, moet een dringend beroep 
worden gedaan op de ROC‟s én op de overheden om gemeenten meer instrumenten in 
handen te geven. Het Utrechtse VMBO heeft op dit moment een voorkeursbehandeling 
nodig, die het mogelijk maakt de problematiek van de vele overbelaste leerlingen en 
leraren het hoofd te bieden. Alleen met die positionering heeft het Aanvalsplan Utrechts 
VMBO kans van slagen.  

 
Brede discussie 
De Taskforce Utrechts VMBO werd opgericht om acute problemen in het Utrechtse VMBO te 
keren. Bepaalde voorstellen zijn al in uitvoering of worden nu voorbereid. Andere, soms 
ingrijpende, voorstellen zijn echter nieuw. Ze kunnen alleen slagen dankzij het draagvlak van 
alle belanghebbenden: van bestuurders en politici tot aan frontlijnwerkers. Daarom moet het 
Aanvalsplan de komende maanden onderwerp zijn van een brede discussie. In de ogen van de 
Taskforce zou het mooi zijn als daarbij – nog betere – alternatieven op tafel komen. Alleen 
dankzij een gezamenlijke bundeling van creativiteit, energie en vertrouwen kunnen we de 
negatieve spiraal doorbreken.  
 
Snel concreet 
De urgentie is groot en de tijd dringt. We willen de brede discussie daarom voor 1 mei afronden. 
In deze periode moeten we ook al een aantal concrete plannen uitwerken, zoals die rond de 
totstandkoming van de Utrechtse School en een beperkt aantal vakscholen.  
 
Dringend beroep 
De Taskforce Utrechts VMBO doet een dringend beroep op alle belanghebbenden om mee te 
denken over en – vooral – te werken aan een beter Utrechts VMBO. Het is een zaak van 
vertrouwen in inspirerende frontlijnwerkers en schoolleiders. Zonder hen is goed onderwijs 
kansloos: wat je niet hebt, kan je niet geven. Maar uiteindelijk gaat het om geïnspireerde 
jongeren, die met plezier en vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Zij verdienen een brede 
ondersteuning. Wie de jeugd heeft...
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1. Situatieanalyse 
 
Er zijn grote zorgen over het VMBO in de stad Utrecht. Het aantal aanmeldingen in de stad daalt 
fors. Zonder snel en rigoureus ingrijpen is het denkbaar dat enkele scholen hun deuren moeten 
sluiten en dat over enkele jaren de stad Utrecht zelfs geen VMBO (bbl/kbl) meer biedt.  
 
Negatieve spiraal 
Voor het teruglopend aantal VMBO-leerlingen is een aantal oorzaken aan te wijzen, die elkaar in 
een negatieve spiraal versterken. In de eerste plaats is er de kwaliteit van het onderwijs. De 
Inspectie heeft daarvan geconstateerd dat de opbrengsten onvoldoende zijn. Daarnaast zorgt 
succesvol beleid tegen voortijdig schoolverlaten én de vorming van het VMBO als schooltype 
ervoor dat het VMBO in de stad Utrecht veel probleemleerlingen herbergt (44% lwoo-leerlingen). 
Het gevolg is dat de scholen een slecht imago krijgen en ouders hun kinderen niet in de stad 
naar school willen laten gaan.  
 
Door de combinatie van een moeilijke doelgroep en een teruglopend aantal leerlingen kiezen 
veel kwalitatief goede leraren voor andere scholen. Dat beïnvloedt weer de kwaliteit van het 
lesgeven. De afnemende kwaliteit van het lesgeven is vervolgens van invloed op de totale 
kwaliteit. Dat is weer slecht voor het imago en laat een nog grotere kloof ontstaan tussen de 
behoeften en kwaliteiten van de jongeren en het aanbod op de Utrechtse VMBO-scholen. 
Hierdoor neemt het leerlingenaantal verder af. De cirkel is dan rond en de bijbehorende 
resultaten stemmen niet tot optimisme.  
 
Terugloop nader bekeken  
In de volgende tabel beschrijven we de ontwikkelingen in de leerlingenaantallen op het 
Utrechtse voortgezet onderwijs, uitgesplitst naar onderwijstype1. 

Tabel 1: Aantal leerlingen naar onderwijstype (absolute aantallen en indexpercentage 
t.o.v. 2003) 

 
Bron: Telformulieren en monitorbestand 
 
 

 

                                                 
1
 Exclusief TOV en ISK 

Onderwijstype 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  N % N % N % N % N % N % 

Praktijkonderwijs 360 100 371 103,1 390 108,3 392 108,9 372 103,3 372 103,3 

Beroepsgerichte  
leerwegen 
VMBO (excl. tl/gl) 2973 100 2882 96,9 2824 95,0 2761 92,9 2583 86,9 2306 77,6 

VMBO-tl/gl 1095 100 1252 114,3 1243 113,5 1152 105,2 1176 107,4 1173 107,1 

Avo/Gym 6576 100 6459 98,2 6518 99,1 6537 99,4 6626 100,8 6783 103,1 

Totaal 11004 100 10964 99,6 10975 99,7 10842 98,2 10757 97,8 10634 96,6 
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Het totale aantal leerlingen is in 2008 met 3,4% afgenomen ten opzichte van 2003. Dit komt 
geheel voor rekening van de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO. Daar daalden de 
leerlingenaantallen met 22,4%. In absolute aantallen zijn dit 667 jongeren. De daling heeft niet 
alleen met negatieve factoren te maken. Ook stijgende Cito-eindscores en meer adviezen in de 
richting van de theoretische leerweg, havo en vwo versterken de daling.  
 
Niet de eerste keer 
Al eerder zijn pogingen ondernomen om de leerlingen te behouden voor het Utrechtse 
onderwijs. Met gemeenten en scholen in de regio is het Stratego-convenant afgesloten om de 
leerlingenstromen te reguleren en integratie te bevorderen. Daarnaast deden vernieuwende 
onderwijsconcepten hun intrede, gericht op aantrekkelijker onderwijs. Ook was er een aanzet tot 
verbetering van het personeelsbeleid en de scholing van docenten. Scholen die het predikaat 
(zeer) zwak kregen van de Inspectie voeren nu een ambitieus verbetertraject uit. Tevens werden 
er serieuze stappen gezet voor het realiseren van aantrekkelijke huisvesting. Deze maatregelen 
hebben echter niet de gewenste veranderingen opgeleverd. Het convenant met de regio bleek 
achteraf niet vergaand genoeg, zodat voldoende resultaat uitbleef. Nieuwe onderwijsconcepten 
zijn niet genoeg. De kwaliteitsverbetering van het personeel moet beter en sneller en de verdere 
verbetering van de scholen en het realiseren van huisvesting kosten tijd. 
 
De aanpak: drie aanvalslijnen  
Gegeven de analyse vindt de Taskforce Utrechts VMBO ingrijpende maatregelen noodzakelijk. 
We stellen een aanvalsplan voor over drie lijnen:  
 
(1) Verbeteren van de kwaliteit binnen de scholen zelf 
(2) Verbeteren van de condities waaronder de VMBO‟s opereren 
(3) Extern positioneren van het Utrechtse VMBO 
 
In de volgende hoofdstukken worden deze aanvalslijnen uitgewerkt. 
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2. Aanvalslijn 1: Verbeteren kwaliteit binnen de scholen zelf 
 
De meest wezenlijke veranderingen moeten – bijna vanzelfsprekend – binnen de scholen zelf 
plaatsvinden. Zonder volledig te willen zijn, leggen we de vinger op een aantal zere plekken die 
vragen om daadkrachtig ingrijpen. Verder signaleren we een aantal nieuwe uitdagingen die 
ongetwijfeld van belang zijn voor de toekomst van het Utrechtse VMBO en daarom op korte 
termijn een eerste antwoord vereisen. 
 
Verbeterplannen 
Voorop staat dat iedere individuele school goed onderwijs moet bieden. Op dat punt zijn door de 
Inspectie kritische kanttekeningen geplaatst. Dit heeft geleid tot het uitwerken van 
verbeterplannen op een aantal scholen. De Taskforce heeft deze plannen door vier deskundigen 
laten toetsen, als een vorm van second opinion. Hieruit bleek dat er weliswaar voortgang was 
geboekt met het omschrijven van de noodzakelijke acties, maar dat op bepaalde punten 
aanscherping nodig was. Met name het Meerstroom/Centraal College en het Delta/Globe 
College – de scholen waar de Inspectie een aantal aspecten van de onderwijskwaliteit en de 
resultaten over de afgelopen jaren onvoldoende vond – hebben hun verbeterplannen inmiddels 
aangescherpt. Dit verdient respect. En hoewel kwaliteitsverbetering een zaak van lange adem 
is, zijn de betrokken scholen zich ervan bewust dat haast geboden is: de kwaliteit van het 
onderwijs op de VMBO‟s dient vanaf het komende cursusjaar (2009-2010) op orde te zijn. Om 
die kwaliteitsverbetering te borgen, komt er ook een kwaliteitszorgsysteem voor alle VMBO-
scholen gezamenlijk (hier komen we nog op terug). 
 
Opleiding en begeleiding van leraren 
In het kader van kwalitatief onderwijs is een goede docent het halve werk. Waarborgen van die 
kwaliteit en van de motivatie van leraren vindt de Taskforce een structurele randvoorwaarde 
voor de verbetering van het Utrechtse VMBO-aanbod. Dat begint met het verbeteren van de 
opleiding en de begeleiding van de docenten. Daarvoor zijn flinke investeringen vereist, zodat 
over de hele linie prestaties van leerlingen aanmerkelijk verbeteren. De Utrechtse besturen 
hebben, met prijzenswaardige ondersteuning van OCW, het initiatief genomen tot een 
gezamenlijk „Meester-Docent‟ traject. Dit traject beoogt alle betrokken docenten een kwalificatie 
te geven om op het terrein van één van de drie kernvakken – taal, rekenen of burgerschap – 
veel beter in te spelen op het niveau van de leerlingen. Met die kwalificatie kunnen docenten 
met name ook die leerlingen begeleiden die als „overbelast‟ (zie kader volgende pagina) 
gekarakteriseerd kunnen worden. Omdat hierbij vaardigheden een rol spelen die in het 
basisonderwijs gemeengoed zijn, zullen ook Pabo‟s bij dit traject worden betrokken.  
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Overbelaste jongeren 
 
Overbelaste jongeren zijn jongeren die te maken hebben met een opeenstapeling van veel en 
uiteenlopende vormen van belasting: gebroken gezinnen, benedenmaatse huisvesting, 
kwetsbare buurten, criminaliteit, drugs, schuldenlast, enz.. Daarbij weegt ook hun beperkte 
leervermogen aan de onderkant van het schoolsysteem (aanstaande MBO niveau‟s 1 en 2) mee 
op de balans van „goed‟ en „kwaad‟. Het is als met jongleurs: ze kunnen zes ballen in de lucht 
houden, maar wordt er een zevende of achtste in hun richting geworpen, dan gaan ze door hun 
hoeven: de complexiteit is te groot, de jongeren worden overvraagd.  
 
Zie ook het WRR-rapport Vertrouwen in de school (januari 2009). 
 

 
 
De Utrechtse School 
Overbelaste leerlingen én docenten 
De Taskforce vraagt zich af of – gezien de specifieke Utrechtse problematiek – alleen opleiding 
en begeleiding van docenten voldoende is. Ten opzichte van hun collega‟s buiten de grote stad 
staan de Utrechtse VMBO-docenten voor een relatief zware taak. Scholen worden gekenmerkt 
door een extreem hoog aantal lwoo-leerlingen en in het bijzonder „overbelaste‟ leerlingen. 
Vanzelfsprekend ligt de eerste verantwoordelijkheid voor die overbelasting bij de jongeren en 
hun ouders. Maar in de dagelijkse praktijk worden de VMBO-leraren wel met hun problematiek 
in de klas geconfronteerd. Dit zorgt ervoor dat we in Utrecht niet alleen „overbelaste‟ jongeren 
hebben, maar ook „overbelaste‟ docenten en andere frontlijnwerkers (zorg, veiligheid, enz.). De 
Taskforce vindt dat hiermee in de bestaande onderwijssystematiek te weinig rekening wordt 
gehouden. Een structurele voorziening is vereist.  
 
Basisvoorziening problematische jongeren 
De Taskforce ondersteunt het initiatief om per 1 augustus 2009 te starten met een nieuwe 
basisvoorziening voor de meest problematische jongeren: „de Utrechtse School‟. „De Utrechtse 
School‟ is een gezamenlijk initiatief van de Utrechtse VO-besturen, de ROC‟s en de gemeente 
Utrecht en moet passend onderwijs bieden aan daarvoor geselecteerde leerlingen. Deze nieuwe 
voorziening leidt waarschijnlijk ook tot een beter sluitende aanpak gericht op het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten en een overmatige uitstroom naar een minder wenselijk alternatief 
circuit.  
 
Doelgroep 
De doelgroep van „de Utrechtse School‟ betreft naar schatting 150 jongeren uit de volgende 
categorieën:  

 Leerlingen die (tijdelijk) niet meer te handhaven zijn in hun groep. Voor hen is op drie 
scholen een rebound-voorziening ingericht die tijdelijk als vangnet functioneert en gericht 
is op terugplaatsing in de oorspronkelijke groep of school.  

 Leerlingen met een complexe en zware problematiek van min of meer blijvende aard die 
voor een deel na intensief en op hun toegesneden onderwijs weer terug kunnen keren in 
het regulier onderwijs. Voor een ander deel zullen zij intensief begeleid moeten worden 
tot een diploma of een werkplek. 

 Leerlingen die acuut overgeplaatst moeten worden naar een andere school, bijvoorbeeld 
vanwege een geweldsdelict. Nu gebeurt dat op basis van wederzijdse acceptatie. 
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Financiering 
In wisselwerking met rijk, provincie en gemeente is nadere aandacht vereist voor de bekostiging 
van deze dure, want begeleidingsintensieve, opleiding. De huidige bekostiging is onvoldoende 
voor de groep „moeilijke‟ leerlingen. Een vergelijkbaar initiatief rond zogeheten wijkscholen in 
Rotterdam mocht rekenen op een projectsubsidie van „Den Haag‟ met uitzicht op structurele 
financiering vanuit het ministerie van Jeugd en Gezin. Overigens zal ook van de „aanleverende‟ 
scholen een bijdrage worden gevraagd, die per leerling hoger zal zijn dan de gemiddelde 
bekostiging. De Taskforce beveelt aan om een werkgroep te formeren die voor half april een 
operationeel voorstel uitwerkt voor de financiering van „de Utrechtse School‟. 
 

Achtergronden en contouren ‘de Utrechtse School’ 
 
Op dit moment bestaan er in Utrecht al voorzieningen voor leerlingen die (tijdelijk) niet op de 
eigen school terecht kunnen. Met „de Utrechtse school‟ brengen we deze activiteiten, zoals TOV, 
Do it en de zorglocaties onder één bestuurlijk dak. Zo kunnen we deze voorzieningen beter op 
elkaar afstemmen en verder professionaliseren. 
 
De argumenten voor „de Utrechtse School‟ zijn:  

 De expertise die nodig is om de leerlingen adequaat te begeleiden in eigen huis is niet of 
zeer versnipperd aanwezig. 

 Docenten voelen zich overbelast, omdat deze leerlingen – in combinatie met de overige 
leerlingen – een te grote range aan soorten begeleiding vragen. 

 Leerlingen voelen zich niet veilig als intimiderende medeleerlingen niet snel 
overgeplaatst worden. 

 Het imago van de betreffende scholen wordt negatief beïnvloed door het opvallende 
gedrag van een relatief kleine groep probleemleerlingen binnen de school en daarbuiten. 

 
„De Utrechtse School‟ speelt in op deze problematiek door: 

 Bundeling van de expertise op het gebied van individuele opleiding en de opleiding in 
kleine groepen van kinderen met een complexe problematiek. 

 Stevige en snelle diagnose van de beginsituatie. 

 Goede monitoring van de voortgang. 

 Nauwe relaties met overige ondersteunende instanties. 

 Goede voorbereiding van terugplaatsing. 
 
Naast leerlingen van de VMBO-scholen kan „de Utrechtse School‟ ook AVO-leerlingen en MBO-
leerlingen opvangen en teruggeleiden.  
 
Voor een goede uitvoering van het werk voor de diverse doelgroepen kunnen we drie eenheden 
onderscheiden: 

 Werk en Beroep: deze verzorgt voor drie leeftijdscategorieën onderwijs dat leidt tot een 
vervolg in het beroepsonderwijs of naar een werkplek. 

 AVO: deze verzorgt voor twee leeftijdsgroepen onderwijs dat leidt tot een vervolg in AVO 
of MBO, dan wel naar een werkplek. 

 Schakel/time-out: hierin is de expertise voor diagnose, zorg, tijdelijke plaatsing en 
verwijzing gebundeld. 
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Doorgaande leerlijnen 
Betere aansluiting VMBO – ROC’s 
Het Utrechtse VMBO-onderwijs legt het af in de „concurrentie‟ met het aanbod vanuit 
omliggende gemeenten. Regionaal overleg kan bijdragen aan een beter werkbare situatie. Maar 
voorop staat dat ouders en leerlingen én docenten het Utrechtse aanbod wel aantrekkelijk 
moeten vinden. De aansluiting van de VMBO-scholen op de ROC‟s speelt daarbij een 
belangrijke rol. Een betere aansluiting vermindert de kans op voortijdig schoolverlaten, verhoogt 
de kans op het behalen van een startkwalificatie en beperkt de kans op studievertraging. Naast 
een grotere aandacht voor een „warme‟ overdracht van leerlingen (onder meer door afstemming 
van portfolio‟s) is vooral aandacht vereist voor het creëren van doorgaande leerlijnen binnen het 
beroepsgerichte onderwijs.  
 
Lopende initiatieven 
Er bestaan al verschillende initiatieven voor een betere aansluiting tussen VMBO en ROC‟s. Zo 
werkt het Delta/Globe College sinds het schooljaar 2008-2009 samen met ROC/ASA. Het Vader 
Rijn College participeert in de vm2-projecten, die een opleiding in huis tot MBO2-niveau mogelijk 
maken. Ook afspraken over de profilering van verschillende scholen behoren tot de genoemde 
initiatieven. Met name XII, het Meerstroom/Centraal College en het Wellant College richten zich 
al op specifiek beroepsonderwijs, terwijl dit voor het Delta/Globe College nu wordt uitgewerkt. 
Andere VMBO‟s – denk aan het Vader Rijn College en het Via Nova College – zijn meer 
ingericht als brede VMBO's. Uitgaande van de totale behoefte onder Utrechtse jongeren aan de 
(voorbereiding op) MBO niveau‟s 1 en 2 is een verdere afstemming noodzakelijk tussen VMBO 
en MBO. Daarbij moeten we de ervaring van het VMBO op het gebied van zorg bundelen met 
de ervaring van het MBO op het gebied van sterk praktijkgericht vakonderwijs.  
 
Profileringsplan voor vakscholen 
Op korte termijn is het wenselijk dat de scholen in overleg met het bedrijfsleven en de 
zorgaanbieders – én ondersteund door de overheden (provincie en gemeente) – komen tot een 
uitgewerkt profileringsplan ten aanzien van wat wel „vakscholen‟ worden genoemd. Het gaat om 
een verlengd VMBO, waarbij de leerlingen geen overstap – met de bijbehorende grote kans op 
schooluitval – maken van VMBO naar MBO. Binnen een aaneengesloten curriculum en met een 
doorlopende begeleiding worden zij voorbereid op toetreding tot de arbeidsmarkt. Dat stelt hoge 
eisen aan zowel de leraren als de begeleiders op leerwerkplekken binnen de „gastbedrijven‟. Het 
zijn immers veelal „overbelaste‟ jongeren op de lagere MBO-niveaus, die van dit aanbod 
gebruikmaken. Ook de fysieke inrichting van de scholen dient kwalitatief van een hoog niveau te 
zijn om een goede leeromgeving te kunnen waarborgen. Tenslotte is het noodzakelijk dat de 
schoolleidingen met elkaar overeenkomen op welke wijze de vereiste bestuurlijke constructies 
vorm kunnen krijgen, zonder dat de leerlingen noch de leraren en zorgverleners daarvan in de 
dagelijkse praktijk last ondervinden. Hierbij kunnen de inmiddels gestarte experimenten 
behulpzaam zijn. 
 
Financiering 
Vakscholen zijn „duur‟: het zijn scholen met een hoog zorgniveau waarvoor in het bijzonder de 
MBO-bekostiging tekort schiet (geen lwoo-middelen). Bovendien is het van groot belang om het 
Utrechtse bedrijfsleven actief en inhoudsvol te betrekken. Zonder een financiële 
tegemoetkoming is het zeker in een mindere economie onwaarschijnlijk dat de vereiste inzet 
zowel kwantitatief als kwalitatief handen en voeten krijgt. Alleen wanneer de scholen een 
gezamenlijke vuist ballen, mogen positieve resultaten worden verwacht. Door de gewijzigde 
wetgeving kan de gemeente hierbij een helpende hand uitsteken. Binnen de kaders van het 
inmiddels ingevoerde participatiebudget is de mogelijkheid tot inzet van WWB-middelen 
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aanmerkelijk verruimd. Gemeenten kunnen door eigen prioriteitstelling geld beschikbaar maken 
voor het bevorderen van de toetreding van „aspirantwerknemers‟, dus leerlingen van 
vakscholen, tot de arbeidsmarkt. In plaats van curatief (na uitval en soms langdurige 
werkloosheid en alternatieve bezigheid) kunnen we dus preventief optreden. Hoewel de 
Taskforce vanzelfsprekend geen overzicht heeft over de alternatieve besteding van deze 
middelen, zou het een goede zaak zijn wanneer op korte termijn een deel van het 
participatiebudget toekomt aan deze scholen. 
 
Kwaliteitszorg 
Doelen stellen én realiseren 
Een robuuste kwaliteitsborging vormt het sluitstuk van goed onderwijs. De Taskforce kan zich 
niet aan de indruk onttrekken dat de huidige aanpak soms vooral een papieren exercitie betreft. 
Scholen moeten zichzelf realistische maar uitdagende doelen stellen, maar dan ook meten in 
hoeverre zij deze realiseren. Alleen zo kunnen ze komen tot voortdurende verbetering en alle 
belanghebbenden motiveren: leerlingen en hun ouders in de eerste plaats, maar ook de eigen 
medewerkers, toezichthouders en de „buitenwacht‟ met inbegrip van overheden. 
 
De lat hoog 
Een dergelijke kwaliteitssturing begint bij het stellen van relevante doelen. Daarbij moet de lat 
hoog worden gelegd. Maar wel rekening houdend met de eenzijdige samenstelling van de 
leerlingenpopulatie. Die maakt een directe vergelijking met „normale‟ VMBO‟s buiten het 
grootstedelijke gebied weinig zinvol. Zo zijn er in omliggende gemeenten weinig scholen waar 
meer dan 40% van de leerlingen een lwoo-indicatie heeft.  
 
Tekenen voor kwaliteit 
Schoolleiding en staf dienen samen te tekenen voor kwaliteitsdoelstellingen die de Inspectie 
heeft geformuleerd op het terrein van de onderwijsopbrengsten: de mate van succesvolle 
doorstroming in de onderbouw en de bovenbouw, het gemiddeld centraal examencijfer en de 
afstand tussen het cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen. Hoewel vooralsnog 
niet verwacht mag worden dat de relatief matige resultaten binnen de G4 omgebogen kunnen 
worden in bovengemiddelde prestaties, is een nader vast te stellen stijging van leerlingprestaties 
zeker mogelijk. Tenslotte zijn doelstellingen nodig voor de operationele uitvoering door het 
lerarenkorps, zoals ziekteverzuim, lesuitval en tevredenheid.  
 
Onderlinge visitaties 
De Taskforce denkt dat een systeem van onderlinge visitaties binnen het Utrechtse VMBO een 
zinvolle eerste stap kan betekenen. Zo‟n extern onderzoek door „critical friends‟ naar de kwaliteit  
levert waardevolle informatie op voor eventuele kwaliteitsverbetering. Het is verstandig om hier 
ook vertegenwoordigers van de ROC‟s en het primair onderwijs bij te betrekken. Zij kunnen dan 
letten op de kwaliteit van de aansluiting met het toeleverend onderwijs en met het onderwijs 
waarvoor wordt opgeleid. Deze visitaties kunnen bijdragen aan een beter wederzijds inzicht in 
elkaars werkwijze. Hierdoor kunnen scholen beter anticiperen op de behoeften van leerlingen en 
zo vormgeven aan goede doorlopende leerlijnen. Deelname van  vertegenwoordigers uit de 
opleidingen aan deze visitaties is zinvol, ook omdat zij goede terugkoppeling leveren over de 
praktijkvoorbereiding van hun studenten. De Utrechtse voortgezet onderwijs-schoolbesturen 
gaan met deze visitaties aan de slag.  
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Verantwoordelijkheid bij docententeams 
Structuur en verbondenheid bieden 
Hoewel de bovenbeschreven actiestappen stellig op kortere termijn al tot kwaliteits- en 
imagoverbetering leiden, betwijfelt de Taskforce of ze voldoende zijn voor de langere termijn. Er 
is een sterkere aansluiting vereist tussen de behoeften en kwaliteiten van zowel leerlingen en 
ouders als van leraren en zorgverleners. Het WRR-rapport Vertrouwen in de school benadrukt 
dat juist bij de „overbelaste‟ jongeren de combinatie van verbondenheid en structuur een 
belangrijke basis is. In de chaotische leefomgeving waarbinnen veel van hun leerlingen 
opgroeien, moeten scholen in de eerste plaats structuur bieden: acht uur is acht uur, gij zult 
werken voor de kost. Tegelijk dient elke jongere te weten dat de frontlijn om hem of haar geeft: 
niemand mag van niemand zijn. Pas vanuit die zekerheid werken ze „voor de meester‟: het leren 
van rekenen en taal – essentieel om een goede arbeidsplaats te kunnen verwerven – volgt bij 
deze jongeren na het bieden van vaste grond onder de voeten. 
 
Werken in teams 
Niet alle leraren kunnen de uitdaging aan. De voorstellen van de Taskforce op het terrein van de 
opleiding en begeleiding van leerkrachten zijn erop gericht om hen beter toe te rusten op deze 
taak. De huidige schoolculturen worden bovendien vaak gekenmerkt door een sterk 
individualistische benadering: leraren geven „een vak‟ maar ervaren weinig steun of begeleiding 
van anderen. In de scholen die de Taskforce voor ogen heeft, is dat onaanvaardbaar. Alleen 
teams van, zeg, 4 à 5 leraren met een directe ondersteuning vanuit zorgadviesteams (ZAT‟s) en 
vanuit andere vakleraren, kunnen redelijkerwijs de deskundigheid en continuïteit bieden die voor 
de dominante doelgroepen van het Utrechtse VMBO noodzakelijk is. Binnen dergelijke scholen 
moeten leraren en zorgverleners als het ware elkaars hand willen vasthouden, „maten‟ willen 
zijn. Ieder heeft het recht maar ook de plicht om bij te dragen aan het hogere doel: „onze‟ 
leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op volwaardige betrokkenheid in de samenleving.  
 
Volgtijdelijke aanpak 
De eisen die daarbij worden gesteld aan de leraren, zijn zeer hoog; het wordt naar mening van 
de Taskforce te weinig onderkend in onderwijsland en daarbuiten. De „maten‟ worden op de 
Utrechtse concentratiescholen veel hoger belast dan hun collega‟s op „normale‟ scholen. 
Bovendien moet sprake zijn van een meerjarige betrokkenheid: leerlingen hebben behoefte aan 
vastere banden, een schoolcultuur turn je niet even in een jaartje tijd om. De Taskforce 
benadrukt daarom het belang van een volgtijdelijke aanpak: first things first. Op korte termijn 
staat de kwaliteitsverbetering voorop. Als de kwaliteit niet verbetert, hebben de scholen geen 
recht van spreken, laat staan dat ze eisen kunnen stellen. Maar als de kwaliteitsverbetering is 
gerealiseerd, dan moeten scholen doorpakken. Het is daarom verstandig nu al te onderzoeken 
hoe docententeams meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen, zonder overigens de cruciale rol 
van de schoolleider tekort te doen. In het WRR-rapport Vertrouwen in de school wordt hiervoor 
de vorm van een „maatschap‟ voorgesteld. 
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Samenvatting 
  
Wat doen we samen?   

 Actie 1: aanscherpen verbeteractiviteiten per school. 

 Actie 2: invoeren „Meester-Docent‟ traject. 

 Actie 3: oprichten „de Utrechtse School‟. 

 Actie 4: bevorderen doorgaande leerlijnen door afgestemde profilering. 

 Actie 5: versterken kwaliteitszorg-met-tanden. 

 Actie 6: onderzoeken invoering van „maatschappen‟. 
 
Financiering? 

 Acties 1, 4, 5: eigen middelen VMBO‟s. 

 Actie 2: ondersteuning OCW (reeds toegezegd). 

 Actie 3: eigen middelen plus inbreng gemeente, Provincie, „Den Haag‟. 

 Actie 6: nader uit te werken door schoolbesturen. 
           
Resultaten (in vervolgtraject te concretiseren in overleg met betrokkenen)?  

 Leerlingen 
o Hogere cijfers bij examens, geringere afstand tussen schoolexamen en centraal 

examen en hoger % geslaagden. 
o Meer gediplomeerden en grotere doorstroom naar havo/vwo en MBO niveau‟s 

3/4.  
o Minder voortijdig schoolverlaten. 

 Leraren 
o Minder ziekteverzuim, lesuitval. 
o Grotere tevredenheid onder docenten. 
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3. Aanvalslijn 2: Verbeteren condities waaronder VMBO's opereren 
De scholen kunnen niet alles alleen. Zij hebben de steun nodig van andere spelers in en om het 
onderwijsveld. Hun speelruimte wordt bovendien op wezenlijke punten mede bepaald door 
overheden. Volgens ons vragen drie onderwerpen daarbij om onmiddellijke aandacht: de 
optimalisatie van de zorgadviesteams en de relatie met de jeugdadviesteams, de aansluiting 
met het primair onderwijs en profilering.  
 
Optimalisatie zorgadviesteams en relatie met de jeugdadviesteams  
De zorgadviesteams (ZAT‟s) hebben de zorgstructuur op de VMBO-scholen sterk verbeterd. Het 
gaat om een complexe materie, met een lange geschiedenis van uiteenlopende opvattingen. De 
behoefte om knopen door te hakken is groot. Wij vinden het nu vooral zaak om (a) structuur en 
inrichting van de bestaande voorzieningen, met inbegrip van de jeugdadviesteams (JAT‟s), te 
verbeteren en (b) het functioneren van de ZAT‟s en JAT‟s verder te professionaliseren. 
 
(1) Structuur en inrichting 
Opbouw zorgstructuur 
De zorgstructuur heeft idealiter de opbouw van een pyramide. De basis is de frontlijnzorg van de 
eigen school. De frontlijn – leraren, maar vooral ook de zorgverleners (mentoren, decanen, 
schoolmaatschappelijk werkers e.d.) op de school – signaleert probleemgedrag en zorgt voor de 
overdracht naar het ZAT. De directeur van de school is verantwoordelijk voor een goede 
invulling van deze frontlijnzorg en heeft hiervoor een zorgcoördinator aangesteld. Hij is ook 
verantwoordelijk voor de instelling van een – overigens wettelijk verplichte – ZAT. Jaarlijks wordt 
een zorgplan opgesteld dat de frontlijnwerkers houvast biedt bij de uitvoering van hun taak. 
 
Zorgstructuur kan verschillen 
De interne zorgstructuur kan per school van samenstelling verschillen: behalve de 
zorgcoördinator kunnen bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, de JGZ en 
bureau jeugdzorg ervan deel uitmaken. Juist op de VMBO-scholen, waar veel probleem- en 
zorgleerlingen zitten, is voldoende en goed functionerende interne zorg van groot belang. De 
Taskforce adviseert om de komende tijd te onderzoeken of er inderdaad voldoende zorg óp 
school aanwezig is voor leerlingen en ter ondersteuning van leraren.  
 
Heldere criteria 
Van groot belang is dat er heldere criteria zijn voor aanmelding bij het ZAT vanuit de frontlijnzorg 
van de school. Het is een kwetsbaar doorgeefluik: administratieve drempels mogen niet in de 
weg zitten, maar tegelijk mogen problemen niet te makkelijk „over de muur gegooid worden‟. De 
jongere moet bovendien qua zorg voor de frontlijnwerkers niet buiten beeld raken. 
 
Samenwerking ZAT’s en JAT’s 
De vereiste samenwerking tussen de ZAT‟s en de JAT‟s maakt de kwetsbaarheid nog groter. 
Jongeren mogen niet het slachtoffer worden van onduidelijke verantwoordelijkheden of (te) 
langdurig overleg. Uiteraard hebben de ZAT‟s en JAT‟s ieder hun eigen functie. De ZAT‟s staan 
voor de aanpak van (minder zware) problemen van de leerling. De JAT‟s concentreren zich op 
complexere problemen, de verantwoordelijkheid voor „één gezin, één plan‟, en de coördinatie 
van zorg. Zij spelen ook een rol bij de aanpak van jongerenoverlast. Hun netwerk overlapt 
echter, de focus – school versus buurt – maakt aansluiting lastig en het moment en de wijze van 
doorverwijzing is nog te onduidelijk. Dit is ook vastgesteld in het verbetertraject van de JAT‟s dat 
al is gestart. Daarom stelt de Taskforce voor één extra, stadsbreed JAT-team voor jongeren 
tussen 12 - 23 jaar te formeren. Dit team wordt gehuisvest op een goed bereikbare plek in de 
stad, bij voorkeur in het OuderKindCentrum (OKC) dat zich zal specialiseren in de doelgroep  
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12 - 23 jaar (onderdeel van vergevorderde planning bij Programma Jeugd). Een mooie 
combinatie met dit OKC vormt het Jongerenloket, vanwege de koppeling van zorg, scholing, 
werk en inkomen. 
 
Voor de korte termijn 
Die toevoeging is niet van vandaag op morgen mogelijk. Er is daarom ook een 
kortetermijnoplossing nodig: op elke VMBO een vertegenwoordiger van het JAT deel laten 
nemen aan het ZAT. Hierdoor ontstaan kortere lijnen en betere aansluiting tussen de ZAT‟s en 
JAT‟s. Een leerling krijgt zo sneller de juiste zorg of toeleiding naar zorg. Zo‟n constructie 
bestaat sinds begin 2009 op drie VMBO‟s (Via Nova, Delta/Globe College en Vader Rijn 
College), en wordt op korte termijn uitgebreid naar de andere VMBO‟s. Ook volgend jaar blijft 
deze uitbreiding van kracht. De Taskforce stelt voor dat de bestaande criteria voor het 
overdragen van jongeren van ZAT‟s naar JAT‟s worden aangescherpt, zodat de JAT‟s zich 
kunnen toespitsen op ernstige en langslepende zaken. In de praktijk van samenwerking tussen 
ZAT en JAT kan deze aanscherping dit en komend schooljaar al goed vorm krijgen. 
 
(2) Professionalisering werkwijze 
Professionalisering ZAT’s 
Ook de verdere professionalisering van de wijze waarop zorgaanbieders werken, vereist naar 
onze mening aandacht. Het gaat allereerst om de frontlijnzorg op scholen. Te denken valt aan 
werkafspraken, scholing, dossieropbouw en het functioneren van de zorgcoördinator. Ook de 
ZAT‟s kunnen beter functioneren, bijvoorbeeld door een onafhankelijk voorzitter voor alle ZAT‟s 
te benoemen, die wordt ondersteund door een professioneel secretariaat. Wij adviseren nader te 
onderzoeken of er facilitaire efficiencyvoordelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door één secretariaat 
voor meerdere ZAT‟s te vormen. De schoolleiding moet scherpe doelstellingen formuleren voor 
het ZAT en, samen met collega‟s op andere scholen, de aanpak zoveel mogelijk 
standaardiseren. Het werkproces, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van 
betrokkenen vereisen een duidelijke beschrijving. Betrouwbare informatie en goede 
ondersteunende systemen zijn noodzakelijk en de resultaten vragen om een openbare 
verantwoording. 
 
Professionalisering samenwerking ZAT’s en JAT’s 
Vooral de relatie tussen ZAT‟s en het stedelijke „JAT 12 - 23‟ vereist volgens ons een robuuste 
invulling. Hoewel alle betrokkenen zich positief inzetten, bestaat het risico van een overmatige 
vrijblijvendheid. Het moet altijd duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor een specifieke jongere. 
Deze verantwoordelijke moet ook aan de bel trekken als andere instanties onvoldoende 
meewerken of te weinig capaciteit hebben. In dat geval moet een „neutrale‟ partij, met zware 
politieke rugdekking, doorslaggevende besluiten kunnen nemen. Daarom stellen wij voor een 
onafhankelijk voorzitter te benoemen die dit overleg leidt, ondersteund door een professioneel 
secretariaat. Ook voor het JAT zijn scherpe doelstellingen nodig; het werkproces moet 
aansluiten op dat van de ZAT‟s. Het verdient aanbeveling om door een quick scan binnen de 
ZAT‟s, aan de hand van de nieuwe criteria te bepalen welke jongeren „JAT-waardig‟ zijn. Bij 
bespreking van jongeren in het JAT is idealiter een contactpersoon uit het ZAT van de 
betreffende school aanwezig. Is dat niet mogelijk, dan is een goede terugkoppeling noodzakelijk.  
 
At Risk invoeren 
De Taskforce vindt dat de informatievoorziening en de ondersteunende systemen speciale 
aandacht verdienen. We hechten grote waarde aan de snelle invoering van het 
risicosignaleringssysteem At Risk (de verwijsindex), op voorwaarde dat er goede spelregels zijn 
opgesteld. Het biedt snel inzicht in de achtergronden en de problematiek van specifieke 
jongeren en bevordert dat één eindverantwoordelijke snelle hulp en zorg regelt. Op basis 
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daarvan is ook een betere preventieve aanpak van „draaideurjongeren‟ mogelijk, evenals de 
ontwikkeling van een plan voor onmiddellijke actie in geval van recidive. Ook de – verantwoorde 
– openbaarheid van bereikte resultaten is van belang: dit is een zaak die de gehele Utrechtse 
bevolking aangaat en die een actieve en voortdurende betrokkenheid van de politiek vereist. 
 
Aansluiting met primair onderwijs 
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs moet volgens ons op drie 
terreinen verbeteren: 

 
(1) Hogere Cito-scores.  
Startniveau verschilt 
Het niveau van de beheersing van taal- en rekenvaardigheden van kinderen die naar het 
voortgezet onderwijs gaan, wisselt sterk. Sommige kinderen starten op het VMBO bijvoorbeeld 
qua lezen op het niveau van groep zes. Dat heeft forse implicaties voor het hele onderwijs: de 
leermiddelen voor allerlei vakken gaan bijvoorbeeld uit van een hoger niveau van taalkennis. 
VMBO-scholen moeten daarom aanvullende scholing bieden aan zowel leerlingen als leraren. 
Basisscholen verschillen bovendien sterk in de mate waarin zij erin slagen kinderen tot een 
bepaald niveau op te leiden.  
 
Twee actiepunten 
De Taskforce beveelt daarom twee acties aan. In de eerste plaats moeten basisscholen met 
lage scores door een stevige aanzet in de voor- en vroegschoolse educatie en met aantoonbaar 
werkzaam gebleken programma‟s binnen twee jaar hun aanbod van „afstudeerders‟ op een per 
school nader af te spreken niveau brengen. In de tweede plaats moeten scholen met de ouders 
van eventueel alsnog achterblijvende leerlingen afspreken hun kinderen te laten deelnemen aan 
additionele reken-/taallesprogramma‟s. Deze programma‟s kunnen ook worden aangeboden in 
de vakantieperiode. Daarmee wordt voorkomen dat de taal- en rekenvaardigheid in de vakantie 
weer afneemt. 
 
(2) Betere informatie over vervolgonderwijs en basisonderwijs. 
Het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren inhoudelijk sterk veranderd. Soms blijken de 
leerkrachten van groep acht niet op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. De VMBO-
scholen moeten daarom voor de basisscholen informatie ontwikkelen over de essentiële 
kenmerken van de diverse VMBO-leerwegen (basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, 
gemengd en theoretisch) en over de specifieke opleidingen die het Utrechtse VMBO voor tal van 
beroepen aanbiedt. Omgekeerd is er ook een informatiebehoefte: het VMBO moet ervoor 
zorgen dat de kerndoelen in de vernieuwde onderbouw van het VMBO goed aansluiten bij de 
leerstof van het basisonderwijs. Scholen voor VMBO zijn nu te weinig op de hoogte van die 
leerstof. Wij constateren echter ook dat basisscholen soms matig bereid zijn om mee te werken 
aan actuele voorlichting voor de VMBO-scholen in Utrecht. De Taskforce stelt voor de betere 
informatie-uitwisseling te stimuleren via wederzijdse „adoptie‟: VMBO-scholen „adopteren‟ 
basisscholen en basisscholen VMBO-scholen om zo te komen tot beter doorlopende leerlijnen. 
Dit alles kan gestart worden via het al bestaande PO/VO-overleg.  
 
(3) Betere overdracht van informatie over leerlingen 
VMBO-scholen beschikken niet altijd over voldoende kennis over het niveau van de 
binnenkomende leerlingen. Zij ontvangen bovendien informatie van een groot aantal 
basisscholen. Een eenduidige wijze van overdracht en normering van gegevens per kind is 
noodzakelijk om te kunnen profiteren van de beschikbare kennis binnen de basisschool. 
Hiernaast blijft een „warme‟ overdracht van leerkracht basisonderwijs naar de mentor in het 
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voortgezet onderwijs van zeer groot belang. Volgens de Taskforce kan een versnelde invoering 
van het elektronisch leerdossier sterk bijdragen aan een betere overdracht. 
 
Profilering scholen 
De menselijke maat 
De kleinschaligheid en de veiligheid die behoren bij een menselijke maat weegt bij het VMBO 
zwaar. “Richt het aantal leerlingen per locatie op 600, dan kunnen wij veilige, geborgen scholen 
inrichten met kwalitatief goed onderwijs,” zeiden de VMBO-directeuren desgevraagd. In het 
schooljaar 2008-2009 levert een dergelijke wens weinig problemen; de meeste scholen zitten 
rond dit wenselijke aantal (behalve het Meerstroom/Centraal College).2  
 
Tabel 2: Aantal leerlingen per 1-10-2008 
     

school aantal leerlingen 

Vader Rijn College 511  

Meerstroom/Centraal College 216  

Via Nova College 599 

Delta/Globe College (beide locaties)  645 

Wellant College 238 

X11 289 

TOV 35 

Wim Sonneveld School 44 

 
Wat valt echter te verwachten voor de latere jaren? Prognoses van Pronexus (januari 2009) 
duiden op een mogelijk verdere afname van het aantal leerlingen in het beroeps- en 
kadergerichte onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs voor de komende jaren.3 De 
huidige overcapaciteit zou van circa 35% nog verder kunnen stijgen tot 50%. Voor een deel 
wordt deze ontwikkeling veroorzaakt doordat leerlingen naar VMBO-scholen buiten de stad 
Utrecht gaan. Andere oorzaak van de daling is de hogere instroom in het VMBO-
tl/havo/vwo/gymnasium segment. Oftewel, de leerlingen stromen met een hoger advies voor het 
voortgezet onderwijs door.  
 
Onaanvaardbare situatie 
Bij ongewijzigd beleid dreigt dus een situatie waarin de scholen onvoldoende schaal hebben om 
normaal te kunnen functioneren. Bovendien zal er sprake zijn van een nauwelijks te hanteren 
leegstand. De vraag is hoe met deze onaanvaardbare situatie om te gaan. 
 
Maximaliseren en profileren 
Het antwoord moet volgens ons in de eerste plaats gezocht worden in een combinatie van:   
 

a. een maximum aantal leerlingen per school van 600, en  
b. scherpe profilering van de individuele scholen, die inspeelt op de kwaliteiten en 

behoeften van hun „achterbannen‟.  

                                                 
2
 Voor het Wellant College en X11 geldt dat zij of een specifieke profilering hebben (X11) of er bewust 

voor kiezen om klein te blijven (Wellant College). 
3
 Daar moet nog een deel van de prognoses voor de leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg 

bij worden opgeteld. Een groot deel van de leerlingen voor de theoretische leerweg volgt onderwijs op een 
brede scholengemeenschap met avo-onderwijs. Afgaand op de instroom voor de theoretische en 
gemengde leerweg in het schooljaar 2008 komt een klein deel van deze leerlingen op de hier betreffende 
scholen terecht. 
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Dat roept de vraag op wat te doen met het – vanuit de traditionele onderwijshuisvestingskant 
gezien – ruimteoverschot in de gebouwen. Is een zinvolle invulling mogelijk die aansluit bij de 
wenselijkheid van doorlopende leerlijnen maar ook bij de externe ontwikkelingen in de directe 
omgeving van de school? De Taskforce meent dat beleidsmakers moeten openstaan voor – 
wellicht betere – invullingen die kunnen bouwen op draagvlak „aan de frontlijn‟. Een aantal 
ideeën waarmee we hebben gespeeld :   
 

o Het Vader Rijn College krijgt het profiel van een school die de leerling uit de buurt 
uitstekend kan begeleiden in de schoolcarrière. Er wordt voortgegaan op de lijn die is 
uitgezet door het basisonderwijs in de wijk. Er is veel aandacht voor de basisvakken en 
structuur in de organisatie van het onderwijs. Leerlingen krijgen een opleiding voor een 
vakdiploma. Samen met het basisonderwijs en het ROC zorgt het Vader Rijn College 
voor een doorlopende leerlijn, bij voorkeur met eenzelfde soort programma‟s. De school 
wordt daarmee een verlengd VMBO. Veel leerlingen, vooral op het (aanstaande) MBO-
niveau 1 en 2, hoeven na 4 jaar VMBO niet te verhuizen naar een ROC, maar kunnen 
hun schoolcarrière voortzetten op de Vader Rijn-locatie. Voor de leerlingen in Overvecht 
blijft op deze manier een nabije onderwijsvoorziening bestaan met „garantie‟ op een 
vakdiploma. Het zou goed denkbaar zijn de school, in nauwe wisselwerking met de 
woningcorporaties en de andere sociale spelers binnen Overvecht, door te ontwikkelen 
tot een community college waarbij ook veel buurtactiviteiten worden gehuisvest in een 
multifunctioneel gebouwencomplex. 

 
o Het Delta/Globe College krijgt eveneens het profiel van een verlengd VMBO. Mede 

doordat in het nieuwe gebouw (Welgelegen) ook het ROC is gevestigd, krijgen leerlingen 
hier een opleiding met als eindresultaat een vakdiploma. Het Globe College profileert 
zich op de 3T‟s:  

o Taal: Het accent ligt op de onderwijsopbrengsten en de extra investering op taal 
om tot betere resultaten te komen. Het vormt de basis voor maatschappelijke 
betrokkenheid. 

o Talent: Samen met de bedrijven en instellingen in en om het gebouw wordt 
gewerkt aan de brede talentontwikkeling van de leerlingen op het gebied van 
sport, cultuur en evenementen. De mogelijkheden van de sportaccommodatie, de 
theaterzaal en de keuken e.d. ondersteunen het programma.  

o Toekomst: Het leerproces en de loopbaanbegeleiding van de leerlingen richten 
zich op praktijkleren en leerwerkstages. De praktijklessen worden samen met het 
ROC vormgegeven in de sectoren techniek, zorg & welzijn en economie & 
handel. 

 
o De nieuwbouw van het Centraal College zal beperkt ruimte bieden voor andere 

activiteiten dan alleen onderwijs. Het binnenhalen van bedrijfsmatige activiteiten zoals 
kinderopvang kan de leerlingen ondersteuning bieden in hun schoolcarrière. Deze 
activiteiten kunnen ook de buurt bij de school betrekken. De school profileert zich met 
een beperkt aantal opleidingen die uitstekend vorm en inhoud krijgen in directe 
wisselwerking met potentiële werkgevers in de regio Utrecht. 

 
Concretiseren 
De Taskforce vindt dat de schoolbesturen, samen met hun schoolleiders en frontlijnwerkers, de 
komende maanden de plannen die wij hierboven noemen – óf betere plannen – moeten 
concretiseren. Er mag daarbij geen tijd verloren gaan, de urgentie is daarvoor te hoog. 
Schoolbesturen en de gemeente zullen over de schaduw van hun eigen drijfveren moeten 
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heenstappen om door profilering „levende‟ instituties inhoud te geven met een versterkte 
wisselwerking met derden. Bundeling en samenwerking zijn de trefwoorden voor succes, waarbij 
zelfs de overdracht van (delen van) gebouwen naar andere doelen dan het VMBO (waaronder 
primair onderwijs, welzijnswerk, „de buurt‟) niet mag worden uitgesloten. Een nauwe 
samenwerking met de gemeente is daarom geboden. 
 
Multifunctioneel gebruik gebouwen 
De scholen en de gemeente zijn bij de maatschappelijk optimale invulling van de beschikbare 
ruimte echter ook aangewezen op de inzet van derden. Voor deze – majeure – operatie is in de 
eerste plaats de medewerking vereist van de ROC‟s: zonder hen is de totstandkoming van 
hoogwaardige vakscholen (op basis van verlengd VMBO) nagenoeg uitgesloten. De bestaande 
afspraken verdienen verdieping. Daarnaast is een vergaande betrokkenheid van werkgevers 
(met inbegrip van de subsidiëring van de aanpassing van hun faciliteiten vanuit de WWB), 
welzijnsorganisaties, sportorganisaties, woningbouwcorporaties en andere aan het VMBO-
gerelateerde marktpartijen noodzakelijk. Bovendien is een hoofdrol weggelegd voor de 
woningbouwcorporaties om de plannen voor buurtontwikkeling beter in te kunnen passen 
(mogelijk als onroerendgoedbezitter of uitbater en onderhouder, denk bijvoorbeeld aan de 
exploitatie van multifunctionele centra). Is een haalbaar plan mogelijk, ook in financiële zin?  
Het is daarom naar ons inzicht wenselijk om op korte termijn te komen tot de instelling van een 
werkgroep met deze externe partijen die voor 1 mei dient te rapporteren over de 
(on)mogelijkheden van het multifunctionele gebruik van de gebouwen. 
 
Nieuwe huisvesting – nieuw meubilair 
De scherpere profilering werkt, samen met de uitstraling van de huisvesting, ook door op het 
imago van het VMBO. Met de bouw van twee gloednieuwe gebouwen (Meerstroom/Centraal 
College en Delta/Globe College) en de ingebruikname van Via Nova enkele jaren geleden is op 
dit punt veel werk verzet. Een punt van aandacht is nog de inrichting van de schoolgebouwen. 
Vaak zijn er geen middelen beschikbaar voor nieuw meubilair. Het positieve effect van de 
nieuwbouw wordt daardoor deels teniet gedaan. Wij pleiten er daarom voor om nieuwe 
schoolgebouwen qua meubilair nieuw in te richten en ook van moderne ict-voorzieningen te 
voorzien.  
 
Financiering 
De Taskforce beveelt de betrokken partijen aan om dit onderdeel van het Aanvalsplan financieel 
te ondersteunen zowel als het gaat om de invulling van het leegstaande deel van een school 
met andere activiteiten als om de aanpassingen van de gebouwen.  
Daarnaast adviseren wij de rijksoverheid bij dit plan te betrekken zodat ook van deze kant steun 
kan worden gegeven. Voor de bekostiging van het inhoudelijke programma zal een uiterste 
inspanning worden gedaan om landelijke (pilot)middelen te verkrijgen. Door samenwerking en 
stroomlijnen zullen op lokaal niveau bestaande middelen bij gemeente en bij schoolbesturen 
gericht worden ingezet. Bij de nadere uitwerking moet worden bezien of de huidige middelen 
voldoende zijn. 
 
Faseren nieuwbouw? 
Aanvalsplan en nieuwbouw 
Tegen de achtergrond van de overcapaciteit in het VMBO op middellange termijn zowel in de 
„oude‟ als in de „nieuwe stad‟ hebben de schoolbesturen vorig jaar gevraagd de bouw van het 
Limes College (en in het kielzog daarvan ook voor de geplande derde VMBO-school) uit te 
stellen. Tevens hebben ze aangegeven dat het belangrijk is om een vinger aan de pols te 
houden, met name omdat door de sterke groei van de basisgeneratie in Leidsche Rijn de 
situatie snel kan veranderen.  
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Ter overweging 
Waar staan we nu in het licht van de voorstellen die de Taskforce doet? Als het haalbaar zou 
zijn om de capaciteit van de bestaande VMBO‟s te beperken tot 600 leerlingen en het 
ruimteoverschot te benutten voor herprofilering van de scholen en multifunctioneel gebruik, 
zoals 8-tot-8 voorzieningen en buurtcentra, dan zou de overcapaciteit van de VMBO-scholen in 
de „oude stad‟ met circa een kwart worden teruggebracht. Daarmee zal ook de overcapaciteit 
aanzienlijk beperkt worden. De resterende overcapaciteit zal bij succesvolle implementatie van 
dit Aanvalsplan (deels) nodig kunnen zijn om het herstel van de instroom op de VMBO‟s op te 
vangen.  
 
Eventuele nieuwbouw in Leidsche Rijn mag herstel van het VMBO in de „oude stad‟ 
vanzelfsprekend niet in de weg staan. Te snelle nieuwbouw zou een negatief effect kunnen 
hebben, want de VMBO‟s hebben enige tijd nodig om de noodzakelijke profilering en 
professionalisering door te voeren. Tegelijk kan het niet de bedoeling zijn dat in de „nieuwe stad‟ 
Leidsche Rijn kansen worden gemist op het VMBO-terrein. De „nieuwe stad‟ zal de komende 
jaren snel verder groeien waardoor er ook een toenemend aantal VMBO- leerlingen aanwezig 
zal zijn. De concrete vraag is of en zo ja wanneer er in Leidsche Rijn knelpunten gaan ontstaan 
in het VMBO-aanbod, die tot uitbreiding van de capaciteit nopen.  
 
De Taskforce vraagt de betrokken bestuurders daarom om eveneens voor 1 mei deze vraag te 
beantwoorden in het licht van de voorgestelde maximering van de leerlingenaantallen en 
zinvolle alternatieve benutting van de vrijkomende ruimte. Daarbij dient aandacht te worden 
besteed aan een vijftal punten 

o de vraag naar VMBO-onderwijs vanuit Leidsche Rijn zelf 
o de huidige overcapaciteit 
o het aantal VMBO-leerlingen in Leidsche Rijn dat nu hun onderwijsheil elders 

zoekt 
o de eventuele aanzuigende werking op leerlingen uit de „oude stad‟  
o de mogelijkheden dit via de aanmeldingsprocedure te beheersen   

 
Op basis van de analyses en aanbevelingen van deze werkgroep kan dan worden bepaald 
welke verdere voorzieningen voor voortgezet onderwijs in Leidsche Rijn gewenst zijn en hoe die 
gefaseerd moeten worden in de tijd. Een optie is ook om te besluiten die beslissingen pas in 
2011 te nemen, wanneer de eerste effecten van het Aanvalsplan waarneembaar zouden moeten 
zijn in de leerlingenaantallen.  
  
Besluitvorming Limes College 
Ondertussen dient voor de bouw van het Limes College het bedrag gereserveerd te blijven zoals 
opgenomen in het referentiekader Leidsche Rijn. Onderzocht wordt op welke wijze de grond die 
nu gereserveerd is voor de bouw van het Limes College in de tussenliggende periode kan 
worden aangewend voor tijdelijke huisvesting van het primair onderwijs. 
 
De Taskforce geeft voorts het College van B&W in overweging om bij besluitvorming in mei 
extra middelen beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door de besparingen die ontstaan ten 
gevolge van het eventuele uitstel van de nieuwbouw, ten goede te laten komen aan de – grote – 
inspanningen die zoals boven beschreven vereist zijn in de „oude stad‟. 
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Samenvatting 
  
Wat doen we samen? 

 Actie 7: optimaliseren ZAT‟s en relatie ZAT-JAT. 

 Actie 8: verbeteren aansluiting met primair onderwijs. 

 Actie 9: concretiseren profilering scholen. 

 Actie 10: faseren besluitvorming rond nieuwbouw? 
 
Financiering? 

 Actie 7: ZAT: schoolbesturen; JAT: gemeente. 

 Actie 8: uit te werken samen met primair onderwijs. 

 Actie 9: gemeente en schoolbesturen samen met derden. 

 Actie 10: gemeente: onderzoeken reserveren besparing dankzij eventueel uitstel 
nieuwbouw.  

 
Resultaten (in vervolgtraject te concretiseren in overleg met PO)? 

1. Sluitende en professionele zorgstructuur. 
2. Minder grote leerachterstanden bij binnenkomst in het VMBO. 
3. 100% „Evidence-based‟ VVE-programma's, verplichte deelname aan reken/taalpilots 

als reken-/taalprestaties onvoldoende zijn, hogere Cito-scores. 
4. „Warme‟ overdracht van PO aan VO: elektronisch leerdossier. 
5. State-of-the-art en toekomstbestendige huisvesting.  
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4. Aanvalslijn 3: Extern positioneren van het Utrechtse VMBO  
Het Utrechtse VMBO heeft bij veel ouders en leerlingen een slecht imago. (Te) veel van hen 
maken daarom gebruik van het onderwijsaanbod buiten de gemeente Utrecht. Om het tij te 
keren, is directe actie op twee terreinen noodzakelijk. Ten eerste moet het imago van het 
Utrechtse VMBO verbeterd worden. En ten tweede zijn regionale afspraken nodig om de 
uitstroom terug te dringen.  
 
Verbeteren van het imago 
Communicatiecampagne 
Het slechte imago van het Utrechtse VMBO draagt stellig bij tot de wankele positie van dit 
moment. Er zijn in Nederland weinig voorbeelden van succesvolle communicatiecampagnes 
binnen het VMBO-onderwijs. Als er al sprake is van imagoverbetering, dan is dat vooral te 
danken aan een meerjarige cultuuromslag binnen een specifieke school. Ervaringen in het 
Verenigd Koninkrijk en binnen een enkele Nederlandse school laten tegelijk zien dat een 
communicatiecampagne al in de aanloop naar het veranderingsproces zinvol kan zijn om „de 
moed erin te houden‟. Voor een dergelijk programma moet een school of een groep scholen 
echter wel solide resultaten en een aantal herkenbare activiteiten kunnen laten zien aan het 
publiek. Wij adviseren het communicatiespoor verder uit te diepen samen met één of meer 
professionele bureaus.  
 
Het gebouw als imagodrager 
Het gebouw is één van de meest zichtbare imagodragers van een school. De gemeente Utrecht 
heeft op dit gebied al veel gedaan. In het vorige hoofdstuk hebben wij echter al aangegeven dat 
dit werk nog niet voltooid is. De dreigende leegstand in een deel van de gebouwen vereist een 
gerichte inspanning: schoolgebouwen moeten het levende middelpunt van levende buurten zijn. 
Ook de „ombouw‟ tot state-of-the-art vakscholen of multifunctionele community colleges stelt 
hoge eisen. De VMBO-scholen moeten de uitstraling hebben van „winnaars‟ waar jongeren en 
hun ouders trots aan ontlenen. Daarom oefenen de zogenoemde magneetscholen in 
Amerikaanse binnensteden een bijna magnetische aantrekkingskracht uit op „hun‟ leerlingen en 
leraren. In de huidige bouwplannen is hier voor een groot deel al rekening mee gehouden. Een 
geheel nieuwe inrichting van de gebouwen kan de aantrekkingskracht versterken. 
 
Regionale afspraken 
Een regionaal probleem 
Zoals in de inleiding geschetst, houdt een deel van de problemen van Utrechtse VMBO-scholen 
verband met de uitstroom van jongeren naar scholen buiten de gemeente. De vraag is of de 
uitvoering van onze – ambitieuze – voorstellen voldoende zal zijn voor een evenwichtige 
oplossing. Zeker op de korte termijn is de actieve medewerking vereist van de overige VMBO-
scholen en gemeentebesturen in de regio Utrecht om de onwenselijke concentratie van 
„overbelaste‟ jongeren in te perken. Daarbij willen wij de vrijheid van schoolkeuze van ouders en 
jongeren zeker niet inperken. Wij streven naar (a) een vorm van solidariteit bij de opleiding van 
de meest kwetsbare jongeren, en (b) een zelfbeperking voor nieuwbouw of andere vormen van 
uitbreiding van het aanbod. Doordat VMBO-scholen buiten de stad Utrecht deze punten 
onvoldoende invullen, wordt de concentratie en leegloop op de VMBO-scholen in de stad 
Utrecht op de spits gedreven. De Taskforce verwacht dat uiteindelijk ook het onderwijs in de 
omringende gemeenten hiervan de wrange vruchten gaat plukken. Zo laat recent onderzoek 
zien dat de (witte) vlucht van leerlingen nu ook al in Nieuwegein en Maarssen voelbaar is. Als 
niet de gehele stadsregio, zowel politiek als bestuurlijk, hier de schouders onder wil zetten, 
wordt de problematiek moeilijk oplosbaar. 
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Stratego-convenant nog weinig succesvol 
Eerdere aanzetten hiertoe via het regionale Stratego-convenant bleken echter weinig succesvol. 
Wij adviseren om het draagvlak voor een convenant-met-tanden de komende maanden af te 
tasten. Dit convenant kan niet vrijblijvend zijn. Afspraken die te goeder trouw worden gemaakt, 
moeten bindend zijn. Doelen die worden overeengekomen, moeten kunnen leiden tot correctie. 
Het overleg moet ook kunnen bouwen op draagvlak bij Provincie en Rijk. Zonodig moet ook daar 
de bereidheid bestaan tot ondersteuning en correctie.  
 
‘Voortrekken’ gerechtvaardigd  
Dit plan moet in ieder geval concrete afspraken bevatten over de totstandkoming van de 
Utrechtse School en een aantal vakscholen. Wij kunnen ons voorstellen dat de Utrechtse 
VMBO‟s bij de de ontwikkeling van vakscholen in samenwerking met de ROC‟s en het regionale 
bedrijfsleven worden „voorgetrokken‟, ook door Rijk en Provincie. De behoefte aan dit 
onderwijsaanbod op de (aanstaande) MBO-niveaus 1 en 2 is zó groot en de beschikbare 
middelen zijn zó schaars, dat gedurende een overgangsperiode van bijvoorbeeld vijf jaar een 
vorm van exclusiviteit voor de Utrechtse VMBO-scholen gerechtvaardigd lijkt. Ook de 
herkenbaarheid en duidelijkheid in het noodzakelijke overleg met het regionale bedrijfsleven is 
zeer gebaat bij de „gebalde vuist‟-benadering.  
 
Als deze afspraken niet op termijn van bijvoorbeeld drie maanden zijn te maken, ligt het volgens 
de Taskforce voor de hand dat de VMBO-besturen en de ROC‟s samen met de gemeente 
Utrecht en de provincie een noodplan opstellen. Dit plan moet het wenselijke onderwijsaanbod 
in Utrecht waarborgen. In dat geval is nader overleg met het Rijk wenselijk om de voorwaarden 
hiervoor te scheppen.   
 
 

Samenvatting 
 
Wat doen we samen? 

 Actie 11: voorbereiden communicatiecampagne, state-of-the-art huisvesting en 
inrichting. 

 Actie 12: voeren regionaal overleg (overheden, VMBO‟s, ROC‟s). 
 
Financiering? 

 Actie 11, 12: eigen middelen VMBO‟s, eventueel aangevuld met projectsubsidie. 
 

Resultaten? 
1. Imagoverbetering, uitstraling VMBO. 
2. Regionale marsroute, gebaseerd op convenant-met-tanden of (eventueel) eigen pad. 

 

 
 
 



 24 

5. Vervolgstappen 
Thought starter 
De actievoorstellen die wij in de voorgaande hoofdstukken doen, beslaan een breed speelveld 
en zijn deels ingrijpend. Ze zijn echter ook kwetsbaar: er is weliswaar de afgelopen maanden 
veel werk verzet, maar het overleg met direct belanghebbenden – leraren en zorgverleners 
bijvoorbeeld, maar ook schoolbestuurders en de Utrechtse en provinciale politiek – heeft maar 
zeer beperkt plaatsgevonden. De Taskforce beschouwt deze rapportage daarom in de eerste 
plaats als een „thought starter‟: een tekst die frontlijnwerkers en bestuurders uitdaagt om mee te 
denken over wat wenselijk en noodzakelijk is om het Utrechtse VMBO op stoom te brengen. 
Idealiter zullen velen de komende maanden meedenken en zal hun inkleuring op tal van 
terreinen tot bijstelling van ideeën en plannen leiden.  
 
Discussie tot 1 mei 
De verdiepingsronde mag echter niet te lang duren. Daarvoor is de urgentie te hoog. Wij denken 
dat overleg en discussie voor 1 mei afgerond moeten zijn. In die periode moeten er ook concrete 
afspraken komen over de regionale afstemming. Hoewel het overleg voor een groot deel in het 
eigen huis van de verschillende partijen kan worden gevoerd, is het goed denkbaar een 
openbare discussiebijeenkomst te organiseren. Belangstellenden van divers pluimage kunnen 
dan kennisnemen van elkaars ideeën en overwegingen. Wij kunnen ons ook voorstellen dat 
groepjes van leraren en/of bestuurders op „werkbezoek‟ gaan in andere plaatsen waar scholen 
op dit moment experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs voor de doelgroepen van het 
Utrechtse VMBO.  
 
Tegelijk vindt de Taskforce dat „de Utrechtse School‟ en één tot drie vakscholen er per 1 
augustus 2009 echt moeten staan. Dat vereist het nodige huiswerk, ook ter voorbereiding van 
de bestuursstructuur van de noodzakelijke samenwerkingsverbanden (verlengd VMBO, 
zorgstructuur). De betrokken schoolbesturen en overheden moeten – alweer voor 1 mei – hun 
definitieve besluiten hierover nemen. 
 
Op basis van het overleg en de concrete besluiten over „de Utrechtse School‟, de vakscholen en 
nieuw- of verbouw kan dan onmiddellijk een totaalplan – het Aanvalsplan Utrechts VMBO – 
worden geformuleerd ter besluitvorming door alle belanghebbenden. 
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Activiteitenblokken 
Samenvattend beslaat het actieplan dat de Taskforce voor ogen heeft, vier activiteitenblokken:  
 

1. Voltooien kwaliteitsslag (doorlopend).  
De kwaliteitsslag die nu al plaats vindt, verdient absolute prioriteit. Daarbij ligt het accent 
op de verbeteractiviteiten per school (actiepunt 1), het invoeren van het „Meester-Docent‟ 
traject (2) en het versterken van de kwaliteitszorg (5). De doelstelling zoals door de 
scholen onderschreven zijn ambitieus: over één jaar moet sprake zijn van een zodanige 
verbetering, dat de Utrechtse VMBO‟s blijvend verdwenen zijn van de „verkeerde‟ lijstjes 
van de Inspectie. 

 
2. Verdiepen Aanvalsplan (tot 1 mei 2009).  

Het accent ligt hier op de verdieping van onze aanzet, samen met bestuurders en 
frontlijnwerkers. Het regionaal overleg (actiepunt 12) verdient speciale aandacht, net als 
het concretiseren van de plannen tot maximering van de leerlingaantallen en de 
profilering van de scholen in de „oude stad‟ (9) en de consequenties daarvan op 
huisvestingsbeleid (10). Het tijdspad is krap en vraagt om een grote bereidwilligheid van 
alle betrokkenen om hun agenda‟s vrij te maken. De Taskforce meent echter dat er geen 
keus is als we het volgend schooljaar effectief willen benutten.  

 
3. Uitvoeren gerichte acties (vanaf juni 2009).  

Bij voldoende draagvlak en financiering zijn op basis van het definitief vastgestelde 
Aanvalsplan Utrechts VMBO gerichte acties mogelijk. De eerste actie is de opening van 
de Utrechtse School (actiepunt 3), die is gepland voor augustus 2009. Ook de structuur 
van de ZAT‟s en de relatie ZAT-JAT (7) vereist op korte termijn aandacht. In de loop van 
2009 staan verder de aansluiting met het primair onderwijs (8), het invoeren van 
doorgaande leerlijnen samen met de ROC‟s (4) en de gerichte profilering van de 
individuele scholen (9) op de agenda. 

 
4. Vervolgacties (na gebleken succes).  

Wanneer duidelijk wordt dat het Aanvalsplan aanslaat – vermoedelijk op z‟n vroegst in 
2010 – is een extra inzet wenselijk op een gezamenlijke communicatiecampagne 
(actiepunt 11) en de invoering van een vorm van „maatschappen‟ (6). Indien in mei zou 
worden besloten tot het faseren van de nieuwbouw van het Limes College in Leidsche 
Rijn tot, bijvoorbeeld, 2011, moet op dat moment ook op basis van de 
leerlingontwikkelingen opnieuw gekeken worden naar mogelijke nieuwbouw (10). 

 
*   *   * 
 

Er is een oud gezegde: als ‟t niet kan zoals ‟t moet, dan moet ‟t maar zoals ‟t kan. Het zou mooi 
zijn als het anders was, maar er is niet veel te kiezen in het Utrechtse VMBO. De urgentie is 
hoog: we kunnen de Utrechtse jongeren en hun ouders niet in de steek laten. Maar we kunnen 
ook niet het onmogelijke vragen van de frontlijnwerkers en de schoolleiders.  
 
De Task force roept daarom alle betrokkenen op: kies de aanval. Alleen dan mag met een 
gezamenlijke inzet worden gerekend op succes. ‟t Moet zoals ‟t kan. 


