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Geacht bevoegd gezag, geachte schoolleider, 

 

Met deze brief wil ik u attenderen op een door DUO opgesteld dashboard, waarin 

sinds dit najaar informatie wordt ontsloten over het aanbod van verschillende 

soorten brugklassen in heel Nederland. Deze informatie kunt u gebruiken om met 

collega’s in uw regio in gesprek te gaan over een in uw regio toereikend en 

passend aanbod van verschillende soorten brugklassen.  

 

Brede brugklassen als maatregel ter bevordering kansengelijkheid 

Sommige leerlingen gedijen het beste in een categorale brugklas, terwijl andere 

leerlingen meer op hun plek zijn in een brede, heterogene of verlengde brugklas 

waar de uiteindelijke keuze voor een bepaalde schoolsoort nog even wordt 

uitgesteld. Voor lang niet alle leerlingen is aan het begin van het eerste jaar 

immers al duidelijk welke schoolsoort het best bij hen past. Het is dan ook van 

belang dat elke leerling het voortgezet onderwijs kán beginnen in een brede 

brugklas. Ik zie een toereikend regionaal aanbod van brede brugklassen 

nadrukkelijk als één van de elementen in de brede kansengelijkheidsaanpak.  

 

Regionale, bovenschoolse oplossingen 

Wat in de brede kansengelijkheidsaanpak centraal staat is het feit dat een aanpak 

op schoolniveau veelal niet toereikend is en dat er een bovenschoolse oplossing 

nodig is, waarbij scholen in gezamenlijkheid zorg dragen voor een toereikend 

voorzieningenaanbod. Dit is in lijn met de door het kabinet voorgestane en 

bevorderde bredere ontwikkeling in het onderwijs van een ‘concurrentiemodel’ 

naar een ‘samenwerkingsmodel’. Samenwerking tussen scholen wordt, mede 

vanwege afnemende leerlingaantallen in verschillende (krimp)regio’s en krapte op 

de onderwijsarbeidsmarkt, steeds belangrijker én vanzelfsprekender. In het 

geactualiseerde Sectorakkoord VO hebben de VO-raad en het Ministerie van OCW 

daarom afgesproken dat schoolbesturen in de regio samenwerken aan het 

realiseren van hun maatschappelijke opdracht en dat zij hier gezamenlijk 

afspraken over maken. Een toereikend aanbod van brede brugklassen maakt 

daarvan onderdeel uit. 

 

Keuzevrijheid scholen met waarborg keuzevrijheid ouders 

Er zijn geen wettelijke voorschriften over groepssamenstelling in het voortgezet 

onderwijs. U kunt dus zelf, op basis van uw eigen professionele overwegingen, de 

schoolspecifieke situatie en keuzemotieven van ouders, kiezen voor een bepaalde 
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inrichting van de onderbouw (heterogene of homogene brugklassen of beide). Aan 

deze ruimte wil ik niet tornen: vrije schoolkeuze van ouders en professionele 

ruimte en autonomie van scholen zijn een groot goed. Scholen geven ook op 

verschillende manieren invulling aan (brede) brugklassen en andere maatregelen 

om definitieve selectie van leerlingen uit te stellen. 

 

Dat laat onverlet dat elke leerling in Nederland voor wie dat wenselijk is het 

voortgezet onderwijs ook in een brede brugklas moet kunnen beginnen. Ik vind 

het belangrijk dat er voor alle ouders en leerlingen wat te kiezen valt. Als zij – 

mede op basis van het basisschooladvies – de voorkeur geven aan een school 

waar leerlingen kunnen instromen in een brede brugklas, zouden zij de 

mogelijkheid moeten hebben in hun eigen regio (bij voorkeur ‘op fietsafstand’) 

een school te kiezen met zo’n brugklas.  

 

Data ontsloten ten behoeve van regionale dialoog 

Om in beeld te brengen of dit voor leerlingen overal in Nederland mogelijk is, 

heeft DUO in 2018 voor de tweede maal het feitelijk aanbod van verschillende 

soorten brugklassen in kaart gebracht (de eerste keer was in 2017). Deze 

informatie is nu beschikbaar via het dashboard brugklassen, dat wordt ontsloten 

via https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/dashboards/brugklassen/. 

 

De informatie in het dashboard is gebaseerd op de registratie van leerlingen door 

scholen in Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON) in schooljaar 2017/2018. 

Het feitelijke aanbod en de organisatie van brugklassen op een school in 

schooljaar 2018/2019 kan hiervan afwijken. Het dashboard geeft dan ook een 

indicatie van het regionale aanbod en is primair bedoeld en geschikt als input om 

op regionaal niveau met elkaar het gesprek aan te gaan over het aanbod van 

(brede) brugklassen.  

 

Ik doe bij deze een beroep op u om dat gesprek met uw collega’s van andere 

middelbare scholen in uw regio aan te gaan. Het ligt voor de hand om de 

overleggen in het kader van de hiervoor genoemde Sectorakkoord-afspraak over 

het gezamenlijk realiseren van de maatschappelijke opdracht van het voortgezet 

onderwijs in de regio daarvoor te benutten. Het kan zinvol zijn in dat gesprek ook 

basisscholen en PO/VO-samenwerkingsverbanden te betrekken, om zo 

gezamenlijk te komen tot een zo goed mogelijke regionale match tussen vraag 

naar en aanbod van verschillende soorten brugklassen. Zo kunt u er samen voor 

zorgen dat ook in schooljaar 2019/2020 (en daarna) in uw regio sprake is van een 

toereikend en passend aanbod van verschillende soorten brugklassen. Alle 

leerlingen kunnen dan een goede start maken in het voortgezet onderwijs, in een 

brugklas die bij hen past.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

 

 

Arie Slob 
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