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Week 2: 
Onderwijs

in Nederland

Welkom in de tweede week van De school voor ouders. Deze 
week is het thema: onderwijs in Nederland.

Video 1: “Over het onderwijs in Nederland”

Wil je meer weten over het Nederlands onderwijs? Lidewij van het OCO 
heeft een hele handige video gemaakt. Bekijk eerst de woordenlijst.
Tip:  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”

Stap 3:  Luisteropdracht: Vragen bij de video 

1.  Waarom is het volgens Lidewij belangrijk om als ouder kennis te
  hebben van het  Nederlands onderwijsstelsel?  

2.  Wanneer begint en wanneer eindigt de leerplicht? 

3.  Wat is een bindend advies? En wie geeft deze?

4.  Kun je zelf kiezen naar welk niveau je kind gaat als het naar de 
 middelbare school  gaat? 
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5.  Wat betekent afstromen en opstromen?  

6.  Wat is de meest theoretische vorm van onderwijs? 

7.  Lidewij vertelt dat het gratis is om advies te vragen aan het OCO. Met 
 welke vragen kun je bij hun terecht? 

Stap 4:  Schrijfopdracht:
1. Heb je iets nieuws geleerd over het Nederlands onderwijsstelsel? 
 Zo ja, schrijf op wat je geleerd hebt. 

 Zo nee, schrijf op wat je er nog meer over weet.

2. 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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Spreekvaardigheid oefenen: Ga hierover met elkaar in gesprek tijdens 
de groepsles.

Video 2: “Schoolwijzer”

Stap 5:  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 6:  Bekijk nu de video: “Schoolwijzer”
Woorden of zinnen die je niet kent en die niet in de woordenlijst staan, kun 
hieronder opschrijven. Zoek de betekenis op.
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aanvinken

zichtbaar

de geboortedatum

het advies

type

de locatie

de linkerkant

de rechterkant

het risicoprofiel

aanvullend

het inspectierapport
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Stap 7:  Luisteropdracht
1. Wat kun je vinden op de website www.schoolwijzer.amsterdam.nl?

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 de scholen die jou het 
meeste aanspreken? Bijvoorbeeld: Wat vindt de school belangrijk? Hoe groot is de 

school? Heeft de school een oordeel 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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4. Op de homepagina kun je ook informatie vinden over de overstap 
 van de basisschool naar de middelbare school en als je kind voor het
 eerst naar de basisschool gaat.

Optie 1: Als je kind nog niet op de basisschool zit. Bekijk wat voor informa-
tie er op deze website staat. Welke 5 stappen worden er genoemd? 

Optie 2: Als je kind naar de middelbare school gaat. Bekijk wat voor infor-
matie er op de website staat, over aanmelden. De overgang van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs verloopt in zes stappen. Schrijf 
de zes stappen op.
 1.

2.

3.

4.

5.

6.  
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Stap 9:  Na afloop

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


