
Een kijkje in de Italiaanse keuken 

 

De afgelopen week mocht ik op uitnodiging van scholengroep ENAC (www.enac.org) een 

bezoek brengen aan drie van hun scholen scholen in Italië. Scholengroep ENAC beheert een 

groot aantal scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs, in voornamelijk Noord-Italië.  

Ik bezocht de scholen in Brescia, Como en Legnano, steden in de buurt van Milaan. 

Afgelopen september waren twee leerlingen van de school uit Legnano twee weken bij ons 

op school te gast. Ze bezochten lessen, hadden gesprekken met docenten, de directeur en 

onderwijsondersteunend personeel. Hun conclusie was dat het er bij ons een stuk relaxter 

aan toe gaat op school dan in Italië. 

Het Italiaanse schoolsysteem is anders dan het onze. Leerlingen gaan vanaf hun zesde jaar 

verplicht vijf jaar naar de basisschool. Daarvoor gaan bijna alle kinderen wel al naar een 

kleuterschool. Na vijf jaar basisonderwijs gaan alle leerlingen drie jaar naar de 

middenschool, lower secondary education. Na deze drie jaar volgen ze vijf jaar lang upper 

secondary education. Ze kiezen deze vijf jaar voor een bepaald profiel, bijvoorbeeld 

economie, physics of zorg. De vakken zijn daarom verschillend per profiel. Hierna stromen 

leerlingen door naar de universiteit. Leerlingen die uitvallen binnen deze vijf jaar gaan 

meestal verder in het beroepsonderwijs. 

De lessen worden ook heel anders gegeven dan bij ons. Er is veel minder interactie tussen 

leerling en docent. Opvallend is wel dat leerlingen zich goed kunnen concentreren. Zo kan 

het voorkomen dat leerlingen een half uur lang luisteren naar de uitleg van een docent en 

ondertussen aantekeningen maken. De leerlingen hebben een eigen lokaal en de docent 

komt naar hen toe. Het gebruik van computers en tablets is heel verschillend per school. De 

ene school juicht het toe als leerlingen hun eigen laptop meenemen, de andere juist niet. De 

mobiele telefoon ging op alle drie de scholen in een lade van de docent en werd niet gebruikt 

door de leerlingen tijdens lessen. 

Elke schooldag start en eindigt op dezelfde tijd. Omstreeks half twee gaan de leerlingen naar 

huis voor de Italiaanse warme lunch of ze blijven op school en eten daar warm in de mensa. 

’s Middags volgen de leerlingen vrijwillig nog verschillende cursussen, bijvoorbeeld ICT of 

English conversation lessons. 

De komende jaren willen we met ONC Parkdreef een verdere samenwerking aangaan met 

ENAC. We zullen leerlingen van hen in groepen of individueel ontvangen voor kortere of 

langere tijd. Andersom zullen ook wij met groepen leerlingen één of meerdere scholen 

bezoeken voor een uitwisseling. Ook docenten van ONC Parkdreef hopen we in de 

gelegenheid te stellen om een kijkje te nemen in de Italiaanse keuken. 
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