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Het aantal leerlingen dat momenteel 
in groep 8 van de basisscholen zit ligt 
rond de 800. “Het is mooi om te zien 
wat er nu aan scholen voor voortgezet 
onderwijs staat en waar die leerlingen 
een keuze uit kunnen maken,” aldus 
Van Dijk, zelf bekend met het onder-
wijs als voorzitter van de Raad van 

Toezicht van de Scholengroep Spinoza 
in Leidschendam-Voorburg en omge-
ving. “Een dertigtal scholen uit de hele 
regio zal zich presenteren. Modern, 
goed georganiseerd en aantrekkelijk 
onderwijs waar voor iedereen wel iets 
tussen zit. VMBO, Havo, VWO, MBO 
in een breed aanbod.”

Groei

Lansingerland herbergt zelf zes scho-
len voor voortgezet onderwijs met een 
totaal aantal van ruim 3500 leerlingen; 
een aantal dat nog steeds groeiende is.
“Maar we zijn nog niet klaar met 
bouwen. Momenteel wordt een per-
ceel grond langs de Oudelandselaan 
bouwrijp gemaakt voor de bouw van 
een nieuwe school voor Melanch-
thon en  in februari vorig jaar heeft 
de gemeenteraad ingestemd met de 
bouwplannen van Wolfert Pro aan 
de Boterdorpseweg. Ook de Business 
School in Bleiswijk krijgt nieuwbouw 
aan de Merenweg”
De wethouder is onder de indruk van 
de enthousiaste teams die het onder-
wijs op de verschillende scholen vorm 
geven. “Met een bevlogen inzet voor 
hun school!”
Mooi vindt de wethouder ook de 

goede samenwerking met het bedrijfs-
leven. “Onder andere vorm gegeven 
in de SOB (Samenwerking Onderwijs 
Bedrijfsleven). Leerlingen en docenten 
krijgen de kans hun licht op te steken 
in bedrijven; inmiddels hebben 3000 
leerlingen reeds gastlessen gevolgd. 
Ook de ondernemers maken zo kennis 
met het onderwijs en hoe men daar al 
of niet gericht op de praktijk werkt. 
Zo weet men van elkaar waar be-
hoefte aan is en kunnen onderwijs en 
bedrijfsleven op elkaar aansluiten, zo 
is de wens. Bovendien scoren we goed 
op MBO niveau.”

Veranderingen

Met ingang van het nieuwe schooljaar 
– augustus 2014 – wordt passend on-
derwijs ingevoerd. “Elk kind mag bij 
elke basisschool worden aangemeld; 
dus ook de kinderen met een rugzakje. 
Er blijven uiteraard scholen voor 
speciaal onderwijs. In overleg met 
de scholen zal vervoer en huisvesting 
worden verzorgd, evenals het bewaken 
van de leerplicht. De leerplicht blijft 
van 5 tot 16 jaar en van 16 tot 18 
jaar de kwali"catieplicht. De gemeente 

moet voorkomen dat een leerling niet 
naar school kan of gaat. We willen 
spijbelgedrag zo snel mogelijk in beeld 
krijgen.”    In 2015 vindt de overheve-
ling van de gelden uit het gemeente-
fonds naar de scholen zelf plaats. “De 
middelen gaan dan dus niet meer via 
de gemeente, maar gaan rechtstreeks 
van het Rijk naar de scholen toe. Het 
zal voor de gemeente een heel uitda-
ging worden om te bezien hoeveel er 
nog bijgedragen moet worden. Dat 
gebeurt uiteraard in overleg met de 
schoolbesturen.”

Samenwerking

De onderwijswethouder, sinds enkele 
maanden werkzaam in Lansingerland, 
heeft in de achterliggende periode 
ervaren dat er een goede samenwer-
king is tussen de schoolleiding en de 
leerplichtambtenaar. “Maar ook met 
jeugdzorg. Er zijn goede afspraken 
gemaakt.”
Zijn conclusie is duidelijk: “We heb-
ben hier fantastisch onderwijs in 
Lansingerland en bovendien goede 
voorzieningen; leuk om er in rond te 
lopen en goed onderwijs te ervaren!”

‘Voorzieningen om trots op te zijn’ 

Lansingerland kent breed aanbod
in voortgezet onderwijs

Wethouder van Onderwijs Marc van Dijk is blij met het ruime aanbod 
aan scholen.

Lansingerland – In nauwe samenwerking met de scholen voor 
voortgezet onderwijs organiseert de gemeente ook dit jaar weer 
in de maand januari een scholenmarkt. Een markt waarop toe-
komstige leerlingen voor voortgezet onderwijs en hun ouders 
zich kunnen oriënteren op de vele mogelijkheden; zowel binnen 
Lansingerland als in de regio. Wethouder van Onderwijs Marc 
van Dijk liet zich bij zijn kennismaking met het onderwijs ver-
rassen door het ruime aanbod aan scholen en kijkt er naar 
uit kennis te maken met de markt en de vele bezoekers.

Door Trees Borkus-Henskens

Bergschenhoek – Ryan Doerd-
jan koos toen hij in groep 8 van 
basisschool De Acker zat voor 
vervolgonderwijs op het Marnix 
Gymnasium in Rotterdam. De 
relatief kleine school leek hem 
leuk en de afstand vond hij 
geen bezwaar. Toch stapte hij na 
enkele jaren over naar het Wol-
fert Lyceum in Bergschenhoek.

“Ik was elke dag twee uur onderweg 

naar en van school en die tijd kon ik 
beter besteden. Na het vierde leer-
jaar vervolgde ik mijn opleiding in 
Bergschenhoek, bijna ‘om de hoek’ 
van de plek waar ik woon. Achteraf 
gezien bleek ook dat ik de grotere 
school toch leuker vond. Wennen was 
geen probleem; ik kende er al diverse 
mensen en ik kan het bovendien goed 
met de docenten vinden. De vier jaar 
op het Marnix waren goed geweest, 
dus ik kon wat betreft de lesstof zo 
overstappen. Met als groot verschil dat 
men hier meer met de computer werkt. 

Wat ik ook erg leuk vind is het contact 
dat leerlingen van beide naast elkaar 
gelegen scholen (Wolfert en Melanch-
thon) hebben. Dat is toch anders dan 
in Rotterdam. Mijn vrienden uit die 
tijd heb ik gelukkig wel behouden.”
Ryan (17) hoopt dit jaar zijn gym-
nasiumopleiding af te sluiten en van 
start te gaan met een rechtenstudie in 
Leiden. 

Zus koos anders

De zus van Ryan, Syenna (13), koos na 
De Acker niet voor het Wolfert Lyceum 
en het Daltononderwijs, maar voor het 
Melanchthon Bergschenhoek waar ze 
momenteel in 2VWO zit. “Met name 
het Technasium maakt deze school zo 
speciaal. We werken daarin project-
matig in opdracht van bijvoorbeeld de 
gemeente of een bedrijf. De leerlingen 
kunnen daarin al hun ideeën kwijt; 
het is een open en heel creatief vak. Ik 
ervaar de hele sfeer op school als open 
en transparant, met bovendien veel 
glas waardoor je altijd naar buiten 
kunt kijken.”

Ook de keuzemodules bevallen goed, 
evenals het feit dat er nooit tussenuren 
zijn voor de leerlingen uit de klassen 
1 tot en met 3. Die klassen moeten 
bovendien op het terrein van de school 
blijven. 
“Naast school wil ik dit jaar ook 
tijd vrij maken voor zowel piano- als 
zangles. En als ik straks klaar ben past 
de studie technische geneeskunde mis-
schien wel bij mij. Maar ik heb nog een 
paar jaar de tijd om daar een beslissing 
in te nemen.”

Broer en zus kiezen voor 

onderwijs ‘om de hoek’

Ryan en Syenna fietsen in enkele minuten naar school. Tekst/foto: Trees 
Borkus-Henskens.

Scholenmarkt in sporthal Oostmeer
Lansingerland – Op woensdag 15 januari 2014 vindt in sporthal Oostmeer, Het Hoge Land 19 in Berkel en Rodenrijs 
de jaarlijkse scholenmarkt voortgezet onderwijs plaats. Op deze avond geven de scholen van het voortgezet onderwijs 
de benodigde informatie die leerlingen uit groep 8 van de basisschool en hun ouders/verzorgers nodig hebben voor het 
kiezen van passend voortgezet onderwijs. Er zijn scholen uit Lansingerland en uit de omliggende gemeenten aanwezig.
De scholenmarkt is van 19.30 tot 21.30 uur geopend. Inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek wordt gevraagd zoveel 
mogelijk het eerste uur te komen. En inwoners van Berkel en Rodenrijs het tweede uur. Dit alles om de drukte wat te 
spreiden, zodat er voor iedereen gelegenheid is informatie te krijgen. De scholenmarkt is uiteraard gratis toegankelijk.


