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Trend: na plusklassen nu ook 
steeds vaker praktijkklassen

Veel scholen in Nederland hadden al een plusklas, voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Voor kinderen die beter leren door dingen te doen 
dan door een boek te bestuderen, wordt steeds vaker een praktijkklas opge-
zet. Een dagdeel per week krijgen deze leerlingen les op een manier die goed 
bij hen past. 

Een van de eersten die een 
praktijkklas in het basison-
derwijs opstartte was Harry 
Bouwman voor de scholen 
van Accrete in Overijssel. Hij 
werkte al jaren in het onder-
wijs, en ieder jaar opnieuw 
had hij leerlingen in zijn 
groep die bij de theoretische 
vakken steeds weer werden 
geconfronteerd met hun on-
vermogen. Op verus.nl, zegt 
hij daarover: ‘In al die jaren 

is de druk op rekenen, taal en 
lezen enorm toegenomen. Wij 
toetsen zo eenzijdig. En dan 
voel ik mij zo ellendig dat ik 
een kind allemaal vijven op 
het rapport moet geven.’

Zelfvertrouwen
Bouwman stapte naar zijn 
bestuur en stelde voor om, 
net als bij de plusklassen van 
Accrete, ook de ‘doeners’ uit 
de klas te halen en wat met 
hun handen te laten doen. 
De ‘doeners’ zijn de kinderen 
die uitstromen naar vmbo-bb 
of het praktijkonderwijs. ‘Die 
moeten het later ook met 
de handen verdienen’, zegt 
Bouwman op verus.nl. 

Hij mocht van start gaan 
en benaderde bedrijven in 
de omgeving. De leerlingen 
waren overal welkom, en de 
bedrijven heel blij. Bij een 
installatiebedrijf maakten ze 
een verlengsnoer, op het 
vakcollege een gereedschaps-
kist, in het woonzorgcentrum
kookten ze en speelden 
spelletjes met de ouderen. 
Ook de leerlingen zijn blij: ze 
krijgen door de praktijkklas 
meer zelfvertrouwen. 

Studiedag
Na de start op de school van 
Bouwman bleek al snel dat 

meer scholen hierin geïnte-
resseerd waren. De Nationale 
Onderwijsgids (NOG) meldt 
op haar website dat er wel 
veel vragen zijn op het gebied 
van bekostiging, doel, deelne-
mers en curriculum. Tijdens 
een studiedag werden hier-
over ervaringen uitgewisseld 
tussen initiatiefnemers en 
geïnteresseerden. 

Scholen blijken verschillende 
doelen te hebben met een 
praktijkklas, schrijft de NOG. 
Dit varieert van het bieden 
van een veilige, passende 
plek tot het begeleiden van 
leerlingen voor een langere 
periode tot het uiteindelijk 
komen tot een beroepskeuze. 

Onderzoeksfase
Binnen het samenwerkings-
verband zijn nog geen prak-
tijkklassen, maar bij de 
Hogeven in Warmenhuizen 
zijn voorzichtige plannen om 
een praktijkklas op te gaan 
zetten. De school bevindt zich 
nu nog in de onderzoeksfase. 
In een volgende KopKrant 
zullen we terugkomen op de 
ervaringen op de Hogeven. 

‘Ook de leerlingen zijn 
blij: ze krijgen door 
de praktijkklas meer 
zelfvertrouwen’ 


