
Beste gemeenteraadsleden van de gemeente West Betuwe. 

 

Dank dat wij hier mogen in spreken en wij willen graag waarschuwen voor een probleem dat 

momenteel ontstaat. 

 

Het Roc Rivor (bestuurder Stan Vloet) sluit momenteel het Vavo in Geldermalsen. Dit is financieel 

gemotiveerd maar het vavo heeft een grote sociaal maatschappelijke functie die juist voor u en de 

overheid van belang is. 

Wat is Vavo eigenlijk? 

Vavo is volwassenen onderwijs, tweede kans onderwijs voor leerlingen, studenten vanaf 18 jaar, in 

bijzondere gevallen jonger. Bij het vavo kunnen leerlingen in 1 jaar hun vmbo-, havo of vwo-

diploma halen.  

Op ons vavo vinden veel verschillende soorten leerlingen een plek. Bijv.  

– leerlingen die op hun eigen middelbare school zijn gezakt en geen zin hebben om dat op hun 

eigen school weer over te doen  

of andere vakken of profiel nodig hebben voor een vervolgopleiding en dus maar enkele vakken 

nodig hebben. 

– Leerlingen die opstromen van vmbo naar havo en naar vwo, en zich te oud worden om tussen 16 

jarigen in te zitten. Leerlingen 18+ die zich niet meer thuis voelen in het schoolse systeem van 

‘gewone’ scholen. 

– Leerlingen van het speciaal onderwijs die daar klaar zijn, bijv. 18+, maar nog geen diploma 

hebben en dat wel willen en kunnen halen. 

– Leerlingen die zich niet thuis voelen, zich niet veilig voelen op reguliere of speciaal onderwijs 

scholen ( of ook te oud), thuiszitters en in ons kleinschalige onderwijs het plezier in leren terug 

vinden en/of weer naar school durven te komen. 

– Leerlingen die uitvallen op reguliere scholen voordat ze een diploma hebben gehaald. 

– Leerlingen met fobieën, fysieke ziekten, problematische thuissituatie enz. en graag toch nog een 

diploma en/of enkele certificaten willen halen. 

– Leerlingen die pas enkele jaren in Nederland zijn en door het nog niet lang beheersen van de 

Nederlandse taal nog niet eerder hun schooldiploma hebben kunnen halen. 

– Mensen die het leuk vinden om te leren en gewoon uit interesse en om hun hersens fit te houden 

willen leren. In de verre geschiedenis nog de functie van de ‘moedermavo’. 

 

Leerlingen kunnen en mogen hun diploma in 1 jaar halen, maar ze doen dat vaak in twee of meer 

jaren. Ze doen vaak de helft in een jaar en de andere helft in het volgende jaar. Voor sommigen is 

het al een hele prestatie om 1 of twee vakken in een jaar te doen en bouwen dit steeds verder uit tot 

een heel diploma. 

Leerlingen komen bij ons tot bloei, vinden het plezier in leren. We zitten in een kleine 

schoolgebouw (oude huishoudschoolgebouw) met kleine klassen. Leerlingen voelen zich gezien en 

gehoord. 

 

Het sluiten van de school betekent dat een aantal leerlingen hun opleiding die ze in twee of meer 

jaar wilden doen niet bij ons in Geldermalsen kunnen af maken. Ze moeten dan naar Utrecht, Den 

Bosch, Arnhem, Ede of Nijmegen. Voor de meesten betekent dat langere reistijd (nu reizen ze 

vanuit de hele Betuwe en verder al naar ons) en meer kosten, ze hebben geen recht op de studenten-

ov-kaart. Niet iedereen heeft dat geld en tijd. Onze doelgroep is niet draagkrachtig. 

Maar dat is niet het enige probleem. Veel van onze leerlingen hebben moeite met naar school gaan 

en een voordeel van onze school is dat deze klein en lokaal is. In Den Bosch moeten de leerlingen 

een groot gebouw in met toegangspoortjes en bewaking. Voor veel leerlingen zal dit een letterlijk 

moeilijk te nemen obstakel zijn, om dit te durven. 

Ook voelen veel leerlingen uit onze regio zich niet thuis in de grote stad. 



Een mentor leerling van mij waarvoor het dit jaar een hele overwinning was om met de trein van 

Geldermalsen naar Tiel te gaan, hij komt bijna nooit buiten Geldermalsen en was nog nooit met de 

trein geweest. 

 

Voor veel leerlingen is het een ramp, zij hoorden twee weken voor de zomervakantie dat zij op zoek 

moesten naar een nieuwe school, moesten uitzoeken of ze dat wel willen en wat anders, terwijl zij 

juist rekenden om na de vakantie weer bij ons verder te kunnen. 

Waarom niet eerder bekend 

 

Toekomstige ll 

Schade voor ll, schade voor maatschappij. 

 

Waarom hier bij u gemeenteraad? 

Onderwijs en jeugdzorg is verantwoording van de gemeente. Dus ik hoop dat u deze noodroep ter 

harte wilt nemen. 

Wat kan u doen? Wat kan de gemeente doen? 

Wij willen u vragen naar oplossingen te zoeken om de vavo in onze regio te behouden. 

– In overleg met het Roc Rivor (bij een Roc hoort een vavo) 

– financiële steun samen met andere gemeente, samenwerkingsverband passend onderwijs en of 

jeugdzorg. 

 

Ik geef nu nog het woord aan onze oudste leerlinge Mary Kanhai. (of Mary juist eerst!) 

 

Dank voor uw aandacht ook namens Mary. 

 


