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1. Inleiding 
CVO Zuid-West Fryslân heeft in 2020 een onderwijsvisie geformuleerd, waarin de scholen van CVO – naast 
de kwalificatie- en socialisatiefunctie, die vanzelfsprekend op orde moeten zijn – in hun onderwijs het 
accent leggen op persoonsvorming.  Zij bereiden leerlingen voor op leven en werken in een open, 
mondiale en duurzame maatschappij. Persoonsvorming is een proces van bewustwording en je eigen 
talenten ontdekken. CVO doet dit door de leerling mede-eigenaar te maken van het lesprogramma en 
waar mogelijk zijn eigen leerproces.  
 
Masterskip Wylde Swan is een initiatief dat ruimte biedt aan leerlingen die een andere route nodig 
hebben in hun ontwikkeling. Goed gemotiveerde leerlingen die uitdaging zoeken en op zoek zijn naar 
koppeling van theorie en praktijk hebben soms behoefte aan een andere manier van leren. Soms lopen 
leerlingen in het reguliere onderwijsprogramma vast, verliezen hun motivatie en zakken langzamerhand 
steeds verder weg. De omgeving praat, motiveert, doet haar best, maar het lukt maar niet om dergelijke 
leerlingen weer op de juiste weg te krijgen. Voor anderen heeft het reguliere onderwijs niet genoeg 
uitdaging in de leerstof en op het gebied van persoonsvorming, zij zijn gebaat  met een alternatieve weg 
om tot grotere persoonlijke ontwikkeling te komen, wat hun leerprestaties kan beïnvloeden. 
 
Ruim zes weken varen op een zeilschip en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen, samen met andere 
jongeren. En tegelijkertijd blijven werken aan je schoolwerk, zodat je echt flink aan de bak moet. Het blijkt 
een succesvolle formule te zijn. De missie van Masterskip is om jonge mensen vanuit hun eigen 
ervaringen en waarnemingen nieuwsgierig te maken naar natuurwetenschappelijke en maatschappelijke 
vraagstukken. De combinatie van onderzoek, avontuur, onderwijs en sociale interactie maakt een reis op 
de Wylde Swan tot een unieke ervaring. Met hoogwaardige, grensverleggende en inspirerende educatie 
en trainingen willen ze jongeren ‘verder brengen’. Leerlingen keren in beginsel terug zonder achterstand 
in hun schoolwerk.  
 
In de afgelopen jaren hebben – met toestemming van de school - zowel leerling(en) van het Marne 
college als csg Bogerman deelgenomen aan de reizen op Masterskip Wylde Swan. Csg Bogerman is in 
2018 een duurzame samenwerking aangegaan met Masterskip Wylde Swan en is benoemd tot Masterskip 
school. Vanuit het bestuur bestaat de behoefte aan duidelijke kaders waarbinnen de toestemming voor 
deelname aan de reizen van Masterskip Wylde Swan kan worden verleend, dit mede gelet op de 
Leerplichtwet en de wettelijke onderwijstijd. Vandaar dat in deze notitie nader in wordt gegaan op het 
wettelijk kader, de voorwaarden waaronder deelname wordt toegestaan en de procedure van 
aanmelding.  

2. Wettelijk kader 
De Wet Modernisering onderwijstijd VO biedt ruimte om op schoolniveau keuzes te maken over de 
inrichting, vormgeving en planning van het onderwijs. Er is in deze wetgeving geen limitatieve opsomming 
van al dan niet wenselijke invullingen van de onderwijstijd, maar meer van procesmatige kaders.  
Een onderwijsactiviteit moet daarbij aan drie voorwaarden voldoen om als onderwijstijd in de zin van de 
wet te kunnen worden gezien: 
• de activiteit is bewust gepland en wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag; 
• de activiteit is uitgevoerd onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van een leraar of 

een ander die hier op grond van de wet mee belast mag worden; 
• de medezeggenschapsraad moet er vooraf mee hebben ingestemd. 
 
Maatwerk 
De wet op de onderwijstijd biedt echter ook ruimte voor maatwerk voor wat betreft het normatieve 
aantal uren onderwijstijd dat verschillende leerlingen daadwerkelijk volgen. Iedere leerling moet een 
onderwijsprogramma kunnen volgen dat voldoet aan de wettelijke urennormen. Maar voor iedere 
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leerling mag ook van deze normen worden afgeweken, ook naar beneden toe. Of het mogelijk en 
wenselijk is om in een individuele situatie af te wijken van het normatieve aantal uur onderwijstijd is een 
professionele afweging. Deze professionele afweging dient besproken te worden met de leerling zelf en 
met diens ouders/verzorgers. Er wordt uiteindelijk alleen maar besloten om maatwerk in de uren 
onderwijstijd toe te staan, indien dit in het belang is van de desbetreffende leerling. 
De onderwijsinstelling moet zich kunnen verantwoorden jegens de onderwijsinspectie waarom zij 
maatwerk toepassen en in welke situaties: wat heeft deze leerling nodig dat niet geboden kan worden 
met het reguliere programma en waarom voorziet de zeilreis op Masterskip Wylde Swan daarin? Deze 
verantwoording aan de Inspectie kan eenvoudig plaatsvinden door het overleggen van de 
onderwijsperspectiefplannen (OPP) voor de betrokken leerlingen (zie onder 4. Procedure van aanmelden 
en stappenplan).  
 
Kansengelijkheid  
CVO Zuid-West Fryslân vindt kansengelijkheid belangrijk. De reizen van De Wylde Swan zijn niet 
goedkoop. De reissom van de reizen varieert tussen de € 6.450,-- en € 7.450,--. Het al dan niet kunnen 
deelnemen aan deze reizen mag niet afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders. Van de leerling 
wordt verwacht dat hij/zij dit bedrag (voor het grootste deel) zelf bij elkaar brengt. Dit – de weg naar de 
Wylde Swan toe - is een wezenlijk onderdeel voor deelname aan de reis. De Wylde Swan verzorgt 
workshops voor leerlingen om een fondswervingsplan op te stellen.  De Masterskip Wylde Swan acties om 
geld in te zamelen vinden in principe buiten de school plaats, omdat anders eventuele schoolprojecten in 
het gedrang komen. 

3. Criteria voor toestemming deelname 
Vanuit de school zijn een aantal zaken belangrijk bij de beoordeling van de toestemming voor deelname. 
Ten eerste de persoonlijke motivatie met daarin tevens aangegeven hoe de leerling de benodigde reissom 
bij elkaar gaat brengen. 
Ten tweede de leerdoelen die de leerling wil bereiken en die niet via het reguliere onderwijs behaald 
kunnen worden. Voor CVO Zuid-West Fryslân speelt daarbij – gelet op de onderwijsvisie - het aspect van 
de persoonsvorming een doorslaggevende betekenis. Het gaat er niet altijd om of een leerling er qua 
onderwijsresultaten goed voor staat. Voor een leerling met motivatieproblemen, die vastloopt in het 
reguliere onderwijs en dreigt te doubleren, kan een dergelijke reis een belangrijke bijdrage leveren aan 
zijn persoonlijke ontwikkeling.  

4. Procedure van aanmelden en stappenplan 
a. De leerling overlegt met zijn/haar ouders en meldt zich bij Masterskip Wylde Swan (voorlopige 

inschrijving voor één van de reizen) aan. 
b. De leerling schrijft een motivatiebrief. In deze motivatiebrief staat duidelijk vermeld welke leerdoelen 

de leerling heeft met deze reis en waarom hij/zij gemotiveerd is om deze reis te gaan maken, oftewel 
wat biedt deze reis aan de leerling dat hem/haar niet wordt geboden in het reguliere lesprogramma? 
Voor de school is het belangrijk dat de leerling een duidelijk plan heeft, waarin aannemelijk wordt 
gemaakt dat de leerling in staat is om de verantwoordelijkheid te nemen die nodig is om deze doelen 
te behalen. Deze motivatiebrief wordt toegestuurd aan de contactpersoon van school voor 
Masterskip Wylde Swan. 

c. De leerling wordt binnen twee weken samen met zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek op 
school. Bij dit gesprek zijn de mentor en de contactpersoon van school voor Masterskip Wylde Swan 
aanwezig namens de school. In dit gesprek wordt de brief besproken en ook wordt de zienswijze van 
de school op het plan teruggekoppeld met de leerling. Ook worden de kansen en risico’s van het plan 
besproken. 

d. De ervaringen van het gesprek worden binnen de school besproken met de direct betrokken 
medewerkers en er wordt door de contactpersoon van school voor Masterskip Wylde Swan een 
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(beperkt) ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In dit OPP staan naast de voortgang van het 
reguliere programma de persoonlijke leerdoelen beschreven en op welke wijze deze met behulp van 
de begeleiders van Masterskip Wylde Swan bereikt kunnen worden.  

e. Binnen twee weken na het gesprek zal de contactpersoon van school voor Masterskip Wylde Swan 
een terugkoppeling geven met daarbij een advies en/of een OPP. Toestemming is nodig om deze reis 
te kunnen maken en wordt gegeven door overeenstemming middels ondertekening van het OPP. Het 
OPP wordt getekend door de ouder/verzorger, leerling en de desbetreffende afdelingsleider. 
Eventueel tekent er ook nog een medewerker van Masterskip Wylde Swan, dit hangt af van de 
beoogde leerdoelen en de specifieke bijdrage die door Wylde Swan moet worden geleverd. 

f. Bij definitieve overeenstemming over het OPP (toestemming van de school) start de leerling met het 
bij elkaar krijgen van het bedrag. De reissom van de reizen varieert tussen de € 6.450,-- en € 7.450,--. 
Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij dit bedrag (voor het grootste deel) zelf bij elkaar krijgt. Dit is 
een wezenlijk onderdeel van deelname aan dit project.  

g. De leerling meldt zich definitief aan als er geen twijfel meer is over deelname bij alle betrokkenen. 
h. Een aantal weken voor vertrek verzamelt de leerling alle studiewijzers voor alle vakken voor de 

periode dat hij/zij niet op school is. Dat betekent dat van docenten wordt gevraagd om eerder dan te 
doen gebruikelijk een studiewijzer gereed te hebben. 

i. De contactpersoon van school voor Masterskip Wylde Swan bepaalt welke toetsen er in de 
reisperiode moeten worden gedaan. De contactpersoon van de school zorgt ervoor dat deze toetsen 
door de betreffende docenten worden aangeleverd en dragen deze in een gesloten enveloppe af aan 
de medewerker(s) van Masterskip.  

j. De leerling gaat daadwerkelijk op reis. 
k. Bij terugkomst vindt in de eerste week van terugkomst een terugkomstgesprek plaats met de mentor 

en de contactpersoon van school voor Wylde Swan waarbij het OPP wordt geëvalueerd. Eventuele 
opstartproblemen kunnen in dat gesprek worden besproken en opgelost. 

 

5. Vervolg en implementatie 
Deze notitie wordt na bespreking in het GMT ter instemming voorgelegd – Masterskip Wylde Swan maakt 
onderdeel uit van het aangeboden maatwerk in de onderwijstijd – aan de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad.  
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