
Het lijkt misschien niet zo
schokkend: de wijze waarop 
de tweede fase wordt aangepast
in 2007. Maar deze vernieuwing
van de wetgeving biedt scholen
veel vrijheid en daarmee veel
kansen. Scholen kunnen meer
dan ooit eigen keuzes gaan
maken, keuzes waarmee ze zich
kunnen profileren. Dat kan
scholen veel kracht geven.

‘Sommige scholen komen uit bij een
compleet nieuwe schoolontwikkeling’,
zegt Piet Groenewegen, adviseur van
het Tweede Fase Adviespunt. ‘Zo in-
grijpend hoeft de aanpassing natuur-
lijk niet altijd uit te vallen, maar wel
moet elke school de invulling van de
tweede fase onder de loep nemen en
nieuwe keuzes maken. Dat kost tijd 
en daarom is het van belang dat de
vo-scholen nu al beginnen met een
interne discussie over die invulling.
De uitkomsten daarvan kunnen in-
grijpender zijn dan nu gedacht wordt.
De meeste scholen realiseren zich dat
inmiddels en zijn dan ook begonnen.’
De vernieuwing van de tweede fase
per 2007 is gericht op het vergroten
van de autonomie van scholen. De be-
langrijkste aanpassing is dat scholen
meer vrijheid krijgen om de profielen
en het examenprogramma in te vul-
len. Daarnaast verandert de omvang
van bepaalde vakken, de deelvakken
verdwijnen en ook de verplichting om
bepaalde vakken aan te bieden wordt
losgelaten. 

Een voorbeeld. de school mag vanaf
2007 zelf invullen welke tweede
vreemde taal, naast Engels, op het
vwo wordt aangeboden. Dat kan Frans
of Duits zijn, maar ook Spaans, Rus-
sisch of Turks. De school kan de vrije
keuze uit al die talen aanbieden, of
juist een beperkt aanbod. Hetzelfde
geldt voor het profielkeuze-deel: mag
de leerling twee vakken kiezen uit een

aanbod van vier of stelt de school
twee profielkeuzevakken verplicht? 
Scholen hebben allerlei redenen om
de keuze voor hun leerlingen zo ruim
mogelijk te maken of te beperken. 
Dat kunnen pr-redenen zijn, maar
ook didactische of roostertechnische.
De keuzes kunnen gevolgen hebben
voor het personeel. ‘In elk geval kun-

nen de scholen niet gewoon doorgaan
met het aanbod zoals ze het nu doen,
want daarvoor verandert er toch 
teveel. Ze moeten de tweede fase op-
nieuw gaan inrichten en de manier
waarop dat gebeurt kan leiden tot 
veel discussie binnen de school. 
Het is van belang om de tijd te nemen
voor die discussie, zodat er uiteinde-
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Vernieuwing tweede fase in 2007

‘Nieuwe vrijheid geeft scholen
veel kansen’

De Nieuwe Veste: het roer om
De regionale scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden heeft 
het roer drastisch omgegooid. De school is sinds augustus 2004 compleet 
anders georganiseerd. Van de bekende horizontale structuur (twee brugjaren,
middenbouw, bovenbouw) is overgestapt naar een verticale organisatie 
van vijf afdelingen (vwo, havo, vmbo tl, vmbo Kb, vmbo Bb). Dat kan nu 
de minister scholen meer autonomie geeft voor zowel de onderbouw als
tweede fase.
De Nieuwe Veste (1300 leerlingen) heeft deze ruimte met beide handen aan-
gegrepen. ‘We hebben er drie jaar over nagedacht hoe we de school konden
verbeteren’, vertelt Ben Karstenberg, plaatsvervangend rector. ‘We consta-
teerden namelijk een breuklijn tussen klas 2 en klas 3. Er werd in onder- en
bovenbouw wezenlijk anders gewerkt, met als gevolg dat veel leerlingen in
de tweede fase tekort schoten op het zelfstandig werken. Daardoor ontstond
een te grote afstroom van vwo naar havo, met alle organisatorische problemen
van dien zoals te grote havoklassen.’ Karstenberg schetst hier een situatie die
veel scholen zullen herkennen. De manier waarop De Nieuwe Veste dit heeft
aangepakt is opmerkelijk.
De vijf afdelingen die er nu binnen de school zijn hebben elk hun eigen 
docententeam. Alle docenten geven binnen hun afdeling les in zowel onder-
als bovenbouw. Ze blijven dus van begin tot eind bij hun leerlingen. ‘Zo kan
de leraar vanaf het begin in de richting van het examen werken op het niveau
van de afdeling. We krijgen daardoor echt doorlopende leerlijnen.’ Op- en 
afstromen binnen de afdelingen is binnen De Nieuwe Veste niet langer 
gewenst. Karstenberg: ‘De eerste drie maanden van de eerste klas kan een
leerling eventueel nog overstappen, maar daarna wordt het steeds lastiger,
omdat de opleidingen vanaf het begin verschillen. We besteden dus veel tijd
aan een zorgvuldige plaatsing. Of we hiermee terug in de tijd gaan? Naar de
tijd van hbs, ulo en lts? Qua lesgeven niet, maar misschien hebben we be-
paalde dingen wel herontdekt. Feit is dat zowel het personeel als de ouders
deze reorganisatie positief hebben ontvangen. Er is weinig weerstand 
geweest, je zou kunnen spreken van een fluwelen revolutie.’. 
De komende jaren gaat De Nieuwe Veste verder investeren in de vormgeving
van de vernieuwing van de tweede fase. Ook daar heeft de school vergaande
plannen mee. Gedacht wordt aan minder werken in klassenverband en meer
gebruik maken van grote ruimtes met werkplekken.
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lijk ook draagvlak ontstaat voor de 
beslissingen’, zegt Groenewegen.

Visie ontwikkelen
Hoe kunnen scholen dit nu het beste
aanpakken? Groenewegen: ‘Begin de
discussie door met elkaar vast te stel-
len over welke punten je nu tevreden
bent en welke zaken je zou willen 
verbeteren. Ga intern een eigen visie
op de tweede fase ontwikkelen.’ Die
gezamenlijke visie kan dan uitgangs-
punt zijn voor nieuwe keuzes.

De discussie over de tweede fase kan
hét moment zijn om langgewenste
veranderingen door te voeren, bij-
voorbeeld bij de invulling van het
havo en de inrichting van de derde
klas. ‘Nu lijkt het havo nog veel op het
vwo, maar havo-leerlingen zijn an-
ders, zij willen praktischer werken en
sneller resultaat zien. Zij verlangen
meestal meer persoonlijk contact met

docenten dan vwo-leerlingen. Veel
scholen zijn op zoek naar een speci-
fieke benadering van havo-leerlingen.
Dit is een perfect moment om het
havo meer een eigen gezicht te geven’,
aldus Groenewegen. Hij vervolgt: 
‘Wat de derde klas betreft: nu zowel de
onderbouw als de tweede fase worden
aangepast, is dit ook een moment om
werk te maken van beter doorlopende
leerlijnen op je school.’
Met het maken van nieuwe keuzes
kunnen scholen ook een meer eigen

gezicht realiseren. Ze kunnen kiezen
voor tweetalig onderwijs, het accent
op bèta, cultuur of een activerende 
didactiek. Dat geeft de school naar
buiten toe een helder profiel, die 
een bepaald soort leerlingen zal aan-
trekken.
Het Tweede Fase Adviespunt en de 
organisaties voor bestuur en manage-
ment zijn inmiddels begonnen de

scholen te ondersteunen bij hun voor-
bereidingen op de aanpassingen van
2007. Zij adviseren nu een start te
maken met visiebepaling en komend
schooljaar keuzes te maken voor het
aanbod van de profielen en het vast-
stellen van de principes die de school
wil hanteren bij het invullen van de
ruimte in de examenprogramma’s. 
In het schooljaar 2006/2007 met de
docenten van het programma van
toetsing en afsluiting uitwerken..

Het Tweede Fase Adviespunt heeft ter
ondersteuning een boekje uitgebracht,
getiteld ‘Op weg naar 2007’, dat alle 
vo-scholen inmiddels hebben ont-
vangen. Ook is er een speciale website
beschikbaar: www.tweedefase-loket.nl.

VOS/ABB organiseert voor haar leden
informatiebijeenkomsten (de eerste
serie is dit voorjaar geweest), zet net-
werken op en ondersteunt bij een eigen
invulling van het havo.
Meer informatie hierover bij consul-
tant Ritske van der Veen, 0348-405274,
rvanderveen@vosabb.nl.
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Lucy Beker

Piet Groenewegen van het Tweede fase Adviespunt: ‘Discussie kan leiden tot compleet nieuwe schoolontwikkeling.’

‘Perfect moment om havo

eigen gezicht te geven’


