Privaat Voortgezet Onderwijs (VO)
Wie zijn de private VO scholen?
Jaarlijks volgen zo’n 2100 leerlingen les op private scholen voor voortgezet onderwijs met een
examenlicentie, de zogenaamde B2 scholen. Zij mogen zelf diploma’s afgeven. Daarnaast zijn er private
scholen voor voortgezet onderwijs die opleiden voor staatsexamens, de zogenaamde B3 scholen. Alle
private instellingen die een erkenning hebben om diploma’s af te geven zijn lid van de NRTO. In totaal
zijn dit er 5.
De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle private scholen,

trainings- en

opleidingsbureaus in Nederland. De missie van de NRTO is het beste uit mensen (jong en
volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.
Waarin zijn de private VO scholen sterk?
Private scholen voor voortgezet onderwijs kenmerken zich door kleine klassen en veel individuele
aandacht. Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelpad. De scholen kennen een grote flexibiliteit in
vorm en intensiteit van een leertraject. De lesstof wordt op een manier aangeboden die past bij de
leerling, er is intensieve begeleiding en er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor
kan er op tijd bijgestuurd worden als dat nodig is. Veelal is het ook mogelijk om de lesstof in een kortere
tijd aangeboden te krijgen.
In het private voortgezet onderwijs werken bevlogen docenten die mede door de kleine klassen
voldoende tijd en aandacht kunnen hebben voor iedere leerling afzonderlijk. Docenten zijn actieve
begeleiders, ze staan niet aan de zijlijn, maar lopen mee met de studenten. Er is nauwelijks lesuitval
en er worden goede resultaten geboekt.
Doordat scholen uitgaan van de onderwijsbehoeften van leerlingen, kunnen alle leerlingen terecht in
het private onderwijs. Of het nu een leerling betreft die de twee laatste jaren van zijn opleiding in één
jaar wil doen, een leerling met een leer en/of ontwikkelingsprobleem, een hoogbegaafde leerling of
een leerling die school wil combineren met een professionele sportcarrière. Private scholen staan open
voor iedereen.
Hoe is de kwaliteit van privaat VO geborgd?
De kwaliteit van het private VO wordt gecontroleerd door de Inspectie. NRTO pleit voor stevige eisen
voor scholen die een licentie voor examinering willen krijgen. Op die manier weten ouders en
leerlingen dat zij met een deugdelijk instituut te maken hebben. Examinering is speerpunt voor NRTOleden. Leden committeren zich aan een transparant examenproces. De Inspectie hanteert voor de
private VO instellingen dezelfde werkwijze als voor de bekostigde instellingen.
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Om lid te kunnen zijn/worden van de NRTO moet een school akkoord gaan met een gedragscode, en
scholen die actief zijn in de consumentenmarkt moeten de leveringsvoorwaarden hanteren die de
NRTO met de Consumentenbond heeft afgestemd. Leden van de NRTO actief in de consumentenmarkt
zijn door middel van hun lidmaatschap aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen van deze Stichting is
ingesteld om geschillen tussen de consument en het lid van de NRTO op een laagdrempelige wijze op
te lossen.
Doelen NRTO: Uitgaan van het recht op onderwijs
Van oudsher speelt de overheid een grote rol bij de scholing van jongeren. De aanbieder staat centraal
in de huidige onderwijswetgeving. Er is echter veel voor te zeggen om niet de onderwijsaanbieder en
het curriculum maar de leerling als centraal te stellen. Vergelijkbaar met de zorg waar de zorgvrager
het uitgangspunt van het stelsel is. In onze definitie betekent dit dat iedere jongere het recht heeft op
onderwijs, zoveel mogelijk aangepast aan zijn of haar behoefte. Dit regelen vraagt een majeure
wijziging van de onderwijswetten, maar onmogelijk is het zeker niet. Huisman & Zoontjes geven er in
hun rapport “Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving” (2016) een goede analyse over.
Op het moment dat het leerrecht van een jongere echt centraal staat, zowel in de vormgeving als in
de financiering van het onderwijs, kan ieder talent zich maximaal ontwikkelen.
De kenmerken van het private VO zijn voor veel ouders een reden om bewust te kiezen voor een
private school voor hun kinderen. De kleine klassen en de persoonlijke aandacht maken het onderwijs
zeer aantrekkelijk. De invoering van het recht op onderwijs zou tot gevolg hebben dat het onderscheid
tussen publieke en private aanbieders vervalt en alle onderwijsinstellingen in een gelijke situatie
opereren. Dit zorgt ervoor dat onnodig belemmerende financiële drempels om bij de leerling passend
onderwijs te organiseren worden weggenomen.
Wij pleiten er dan ook voor om het leerrecht en het recht op maatwerk in de wet op te nemen. Het
vroegere leerlinggebonden financieringsmodel zou niet alleen voor leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte maar voor alle leerlingen moeten gelden. Ouders die dat willen zouden de
mogelijkheid moeten krijgen om het bedrag dat de overheid normaal gesproken uitkeert aan een
reguliere school zelf te besteden aan de bijdrage voor de VO school van hun keuze. Op deze manier
kunnen ouders een keuze maken op basis van kwaliteit in plaats van op basis van kosten.
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