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N. 2
Week 2: 

Onderwijs
in Nederland

Welkom in de tweede week van De school voor ouders. 
.

Video 1: “Over het onderwijs in Nederland”

Bekijk eerst de woordenlijst.
Tip:  Deze les is lang en niet makkelijk, maar wel heel belangrijk om   
 als ouders veel over te weten. Neem er de tijd voor deze week.

Stap 1:  Woordenlijst
Lees de woorden hardop voor.  Zoek de vertaling op als je een woord niet 
kent en schrijf de vertaling op.
het onderwijs        de kennis 

het Nederlands onderwijsstelsel     de toekomst 

het Nederlands onderwijssysteem     de mogelijkheden

de basisschool       de uitleg 

de middelbare school      de leerkracht 

het basisonderwijs       de mentor 

het primair onderwijs (po)      een gecombineerde groep 

het voortgezet onderwijs (vo)     de combinatieklas 

Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo)    het klaslokaal

Hoger Beroepsonderwijs (hbo)     het niveau, de niveaus

de universiteit       de leeftijdscategorie

het praktijkonderwijs      de begeleiding

theoretisch        verschillend 

praktisch         de toetsweken 
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de leerplicht        het advies 

de wet        bindend advies

de loting        bepalen

de voorschool       opstromen

het kinderdagverblijf       afstromen  

de kinderopvang       doorstromen

de peuterspeelzaal       het leerjaar 

de onderbouw       het examenjaar

de kleuterklassen       het diploma

de middenbouw       de opleiding

de bovenbouw        de cursus

woordenschat      een leven lang leren

Stap 2:  Bekijk de video: “Over het onderwijs in Nederland”
Je kunt hem ook een paar keer kijken om het beter te snappen. 

Stap 3: Woordenschat:
1.  Omcirkel de zinnen en woorden die je niet goed begrijpt en bekijk of  
 de woorden in de woordenlijst staan.  Schrijf ze op bij de woordenlijst  
 en zoek deze op.

Onderwijsstelsel in Nederland
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Uitgeschreven tekst 
0.05  Hallo, mijn naam is Lidewij, ik werk bij OCO en bij OCO geef ik ouders uitleg over het 

onderwijs. Dat doe ik meestal op scholen, op ouderavonden of ouderkamers. Nu, wegens  

corona, moet dat online, digitaal. En in deze uitlegvideo geef ik uitleg over het Nederlands 

Onderwijsstelsel.  

0.24  Je hoort vaak dat het nogal lastig in elkaar zit, dus we hebben er een plaatje bij. Daar  

gaan we samen naar kijken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat u als ouder kennis heeft van 

dit Nederlands onderwijsstelsel. Want dan kunt u uw kind goed begeleiden,  dan kunt u op 

school goed meedoen en meepraten en weten hoe de toekomst van uw  kind eruit ziet en wat 

de mogelijkheden van uw kind zijn.  

0.47  Kinderen gaan in Nederland naar de basisschool als ze vier jaar oud zijn, dan gaan ze 

naar groep 1. De school eindigt als kinderen ongeveer 12 jaar oud zijn, dan zitten ze in groep 8.  

Daarna gaan kinderen naar de middelbare school. 

1.05  Kinderen die hoeven nog niet naar de basisschool als ze vier jaar oud zijn, dat moet als 

het  kind vijf jaar oud is. Dan start de leerplicht. Daar is een wet over in Nederland en die zegt,  

dat als je vijf jaar oud bent, dan moet je naar de basisschool.  

1.17  Als u het belangrijk vindt als uw kind al eerder naar een plek gaat zonder u, waar 

uw kind  samen kan spelen of uw kind wat kan leren dan kan dat op een voorschool, een 

peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. U moet daar wel altijd voor betalen, dat is niet gratis.  

1.34  In Amsterdam zijn veel scholen, veel basisscholen. U mag zelf kiezen voor welke 

basisschool u gaat. U kunt kijken welke scholen er in de buurt zijn, welke u leuk vindt, welke 

goed bij u passen, welke bij uw kind passen. Er zijn wel meer dan 200 basisscholen. Op 

sommige  scholen is een loting nodig. Wat u gaat doen, is: u verzint welke school uw favoriete 

school is,  maar u bedenkt ook welke school zet ik op nummer twee, welke school zet ik op 

nummer drie,  welke school zet ik op nummer vier. U maakt een lijstje. Als er voor een school 

teveel aanmeldingen zijn, dan moet er geloot worden. Op verreweg de meeste scholen in 

Amsterdam is dat  niet nodig en is er genoeg plek voor alle kinderen die daar naartoe willen.  
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2.20  De basisschool begint met groep 1. Groep 1 en groep 2 zijn de kleuters, de onderbouw. Of 

de  kleuterklassen. Dan komt de middenbouw, op de meeste scholen noem je dat zo, groep 3, 4  

en 5. En dan de bovenbouw, groep 6, 7 en 8. Op de meeste scholen zitten de kinderen per jaar  

bij elkaar in de klas. Per leeftijdscategorie. Dus alle kinderen van groep 3 zitten bij elkaar in  de 

klas. Alle kinderen van groep 4 zitten bij elkaar in het klaslokaal. En de kinderen hebben  een 

eigen groepsleerkracht. Soms ook twee. Dat de ene leerkracht de ene helft van de week  werkt 

en de andere helft van de week de andere leerkracht. Maar er zijn ook scholen die de  groepen 

gecombineerd hebben. Dus dan zitten groep 3 en 4 samen bij elkaar in de klas. Of  groep 3, 4 

en 5. Dat is extra lastig voor een leerkracht, om meerdere leeftijden bij elkaar te  hebben en die 

allemaal tegelijk les te geven.  

3.13  Na de basisschool komt de middelbare school. De middelbare school bestaat uit 

verschillende niveaus. Daar kun je als ouder niet zelf voor kiezen, naar welk niveau je kind gaat. 

Alle niveaus staan hier. PRO staat voor Praktijk Onderwijs, dat is de meest praktische vorm van 

Voortgezet Onderwijs. De middelbare school wordt ook wel Voortgezet Onderwijs genoemd, 

of  afgekort VO. Het VWO is de meest theoretische vorm van Voortgezet Onderwijs. Daar heb je  

toetsweken, met soms drie toetsen per dag. Kinderen moeten veel onderzoeken. Veel uit 

boeken lezen en leren. En op het praktijkonderwijs ben je het meeste met je handen bezig. Met 

de  praktijk.  

3.59  Je bepaalt als ouder niet zelf naar welk niveau je kind gaat. Daar geeft de basisschool 

in  groep 8, in het laatste jaar van de basisschool, advies over. En dat is een bindend advies. De  

leerkracht bepaalt naar welk niveau uw kind gaat. Als de leerkracht denkt dat VMBO-T  het 

beste past, dan kunt u niet uw kind aanmelden op Havo of VWO. De leerkracht bepaalt dat.  

4.28  Gelukkig is het ook zo dat als een kind op de middelbare school zit en als blijkt dat 

bijvoorbeeld Havo toch een beetje te lastig is en te theoretisch, dan gaat de mentor met u in 

gesprek of u kunt met de mentor in gesprek gaan en kan een kind afstromen naar VMBO-T. Als  

Havo juist erg makkelijk is en je kind meer behoefte heeft aan meer theorie en heel hoge cijfers 

haalt dan kan een kind opstromen naar VWO.  

4.47  En dat kan al in het eerste leerjaar. Maar als een kind Havo heeft afgerond (na de Havo 

kun je naar het HBO) maar de leerling denkt: ik wil nog het VWO doen, dan kan dat. Dan doet 

de leerling de eindexamenjaren, de laatste jaren van het VWO en kun daarna naar de 

universiteit, als dat lukt.  
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5.17  Ik noemde net, dat leerlingen vanaf hun vijfde levensjaar naar school moeten, dan be-

gint de  leerplicht. Het is denk ik ook wel goed om te vertellen, wanneer de leerplicht eindigt. 

Sommige  kinderen mogen na hun zestiende verjaardag al stoppen met school. En dat is om-

dat zij een  diploma hebben behaald: Havo, VWO of MBO-2 diploma. Dan heb je voldoende ge-

leerd  vindt de overheid en dan mag je stoppen met school. Als je nog geen Havo, VWO of MBO-

2  diploma hebt dan moet je doorleren tot je 18de verjaardag. Daarna mag je ook stoppen en  

dan kun je werken.  

5.58  Dan kun je tijdens het werken nog van alles leren. Een leven lang leren staat hier. En  

dat houdt in dat je nog allerlei cursussen kunt doen, of naar school wil, een opleiding kunt doen 

als je daar behoefte aan hebt, als je dat leuk vindt.  

6.12  Nou, dit was mijn uitleg over het onderwijsstelsel. Een korte uitleg, heb je hier nog vragen 

over, neem contact met ons op. Stuur een WhatsApp berichtje of bel ons, je kunt ons ook appen 

of bellen met andere vragen. Als je op de basisschool zit, de middelbare  school, op het MBO en 

je hebt vragen, problemen of klachten neem contact met ons op en  wij helpen kosteloos. 

Ruimte voor jouw aantekeningen bij de video:
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Stap 4:  Luisteropdracht: Vragen bij de video 
1.  Welke niveaus heb je in het Nederlandse onderwijs systeem? 
 Kun je uitleggen wat het verschil is? 
 Tip: bekijk het plaatje op bladzijde 9.

2.  Wie bepaalt het niveau, waar je kind na de basisschool naartoe   
 gaat?
a.  de leerkracht
b.  de ouder
c.  het kind zelf
d.  de CITO-toets

3.  Wanneer begint en wanneer eindigt de leerplicht?
a.  4 tot 12 jaar
b.  5 tot 16 jaar
c.  5 tot 16 of 18 jaar. Als je een diploma: havo, vwo of mbo (niveau 2 of 
 hoger hebt), dan eindigt je leerplicht als je 16 bent.  Als je dit diploma  
 niet hebt, moet je totdat je 18 jaar bent, naar school.

4.  Wat is de meest theoretische vorm van onderwijs? 

5.  Waar kan het OCO je bij helpen? 
a.  als je op een school werkt en vragen hebt over een leerling. 
b.  als je als ouder vragen hebt over het onderwijs, als je op de basis-
 school, de  middelbare school, of op het MBO zit en problemen, 
 vragen of klachten hebt.   
De hulp van het OCO is gratis: www.onderwijsconsument.nl.
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Stap 5:  Schrijfopdracht:
1. Waar ben jij vroeger naar school geweest? Op welke scholen heb je  
 gezeten? Wie waren je vriendjes en vriendinnetjes? Welke leerkracht  
 kun je je nog goed herinneren? Ging je graag naar school? Welke   
 schoolvakken vond je leuk en welke niet?
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Video 2: “Schoolwijzer”

Stap 6:  De woordenlijst
Lees de woorden hardop voor.  Zoek de vertaling op als je een woord niet 
kent en schrijf de vertaling erachter.

de informatie

de school

de opvang, kinderopvang

het voortgezet onderwijs

scrollen

de basisschool

het speciaal onderwijs

de voorschool

toetsen

het voorbeeld

bekijken

Stap 7:  Bekijk nu de video: “Schoolwijzer”

Stap 8:  Luisteropdracht
1. Wat kun je vinden op de website www.schoolwijzer.amsterdam.nl?
Vink meerdere antwoorden aan.

 O  informatie over kinderopvang
 O  welke voorscholen er zijn
 O  alle basisscholen in Amsterdam
 O  de open dagen van de middelbare school
 O  alle middelbare  scholen in Amsterdam
 O  informatie over speciaal onderwijs 
 O  risicoprofielen van kinderopvang en voorscholen
 O  inspectierapporten van basisscholen
 O  wat je kunt doen als je klachten hebt over de school van je kind.
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aanvinken

zichtbaar

de geboortedatum

het advies

type

de locatie

de linkerkant

de rechterkant

het risicoprofiel

aanvullend

het inspectierapport



9

2. Zoek op de website: www.schoolwijzer.amsterdam.nl de 8 scholen   
 op die bij jou in de buurt zitten. Welke scholen zijn dat?  
* Heb je een kind dat naar de voorschool of opvang gaat, zoek dan de 8 voorscholen/opvang.

* Heb je een kind dat naar de basisschool gaat, zoek dan de 8 basisscholen.

* Heb je een kind dat naar de middelbare school gaat, zoek dan de 8 middelbare scholen.

Schrijf de 8 scholen hieronder op.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Welke informatie kun je vinden over deze scholen?
Bijvoorbeeld: Wat vindt de school belangrijk? Hoe groot is de school? Heeft de school een oor-

deel van de onderwijsinspectie, zo ja, wat is het oordeel? Hoe ver weg is de school van je huis? 

Heeft de school een website? (Deze kun je ook bekijken).
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Stap 11:  Na afloop
Dit was geen makkelijke les deze week, maar we hopen dat je er veel van 
geleerd hebt.

1.  Hoe voel je je na het bekijken van de video’s en het maken van de   
 opdrachten? Leg je antwoord uit.

                                           (Omcirkel de smiley die het beste past.)

2.  Heb je iets nieuws geleerd? Zo ja, wat heb je geleerd en wil je    
 onthouden?

Tip: Heb je vragen of een klacht over de school van jouw kind? Het OCO 
geeft gratis advies. 
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Klaar met week 2? 

Plak hier
een sticker


