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Kick-off

De leerlingen van de vijf Rotterdamse kunstzinnige basisscholen van 
BOOR hebben voor de grote vakantie hard gewerkt aan een kunst-
project met als thema VADERS, MOEDERS, IK en de REST. Samen 
met verschillende kunstenaars maakten de leerlingen portretten, 
stambomen, collages, filminterviews, schilderijen, familietotems  
en beelden. Deze werken werden tentoongesteld op school.  
Een selectie ging naar een expositie in kinderkunsthal Villa Zebra.  
Het werk van de jonge kunstenaars van kunstzinnige basisscholen  
De Boomgaard, Delfshaven, Het Landje, De Triangel en De Waterlelie 
was gedurende de hele zomervakantie daar te bezichtigen.	 	

Leerlingen 
exposeren  
in Villa Zebra

Wim Blok, voorzitter 
college van bestuur

/ HRM-special column

Dromen voor Hillegersberg
Valt er nog wat te dromen voor Hillegers-
berg? Jazeker, vinden de partners van de 
Eduard van Beinum.

14

 ‘Ik geloof in de kracht 
van betrokken ouders’
Onderwijswethouder Hugo de Jonge 
stond in de Millinxbuurt voor de klas. 
Een kennismaking.

10

/ special so/vso

Elk	jaar	word	je	toch	weer	verrast	door	de	snelheid	

waarmee	het	schooljaar	opstart.	Na	een	zekere	loom-

heid,	veroorzaakt	door	zomerwarmte,	kom	je	ineens	

weer	in	de	hoogste	versnelling	bij	het	begin	van	het	

nieuwe	schooljaar.	Vorig	jaar	hielden	bij	de	officiële	

start	de	voorzitters	van	de	PO-	en	VO–raad	een	inlei-

ding.	Dit	jaar	was	de	blik	naar	binnen	gericht.	We	

hebben,	na	een	letterlijke	kick-off	met	doel	schieten	

en	een	sportief	drankje,	geluisterd	naar	enkele	buiten-

staanders	die	ons	meenamen	in	hun	betrokkenheid	

bij	BOOR.	

De	stuurgroep	diversiteit	gaf	een	tussenstand	en	

meldde	dat	er	binnenkort	een	aantal	dilemma’s	zijn	

voorzien	van	een	afweging	hoe	een	personeelslid	hier-

mee	kan	omgaan.	Het	gaat	dan	om	dilemma’s	als:	

meegaan	met	werkweken,	wat	vertellen	we	wel	en	wat	

niet	over	seksualiteit?	Lastige	onderwerpen,	die	veel	

discussie	geven	in	de	scholen	of	onbesproken	blijven	

omdat	ze	tot	conflicten	kunnen	leiden.	Daarna	werd	

een	inleiding	verzorgd	door	Cok	Bakker,	hoogleraar	in	

Utrecht,	die	een	werkgroep	gaat	leiden	rond	levens-

beschouwelijk	vormingsonderwijs.	BOOR	vindt	de		

kaders	van	de	wet	te	knellend	om	recht	te	doen	aan	

een	brede	oriënterende	vorming	bij	de	leerlingen.	In	

een	zoektocht	met	de	scholen	wordt	een	nieuwe	uit-

voeringspraktijk	gezocht.	Het	college	van	bestuur	gaf	

nogmaals	aan	welke	thema’s	aan	de	orde	zijn	in	het	

nieuwe	schooljaar:	talentontwikkeling,	kwaliteit	van	

het	BOOR-onderwijs,	een	modern	personeels-	en	ict-

beleid	en	passend	onderwijs.	Een	nieuw	schooljaar		

is	geboren.	 	

06  Delicate 
dilemma’s

De werken in Villa Zebra 
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Anneke Staal-Laoh is moeder van Martijn (10), leerling in 
de Leonardoklas voor hoogbegaafde leerlingen op basis-
school Het Pluspunt, en lid van de medezeggenschaps-
raad. Door de extra uitdaging op school is haar soms 
wat bokkige, humeurige zoon helemaal opgebloeid. 
Klasgenoten begrijpen eindelijk zijn moeilijke grapjes.

Pluspunt “Sinds dit schooljaar zijn er drie fulltime Leonardo-
groepen. Naast het standaardprogramma krijgen deze leerlingen 
Spaans, Engels vanaf groep 3, filosofie en schaken. Naast onder-
wijs voor meerbegaafde kinderen, biedt Pluspunt ook onderwijs 
aan een flink aantal kinderen met een lichamelijke handicap.”

Onderwijs voor iedereen “Dat betekent dat ieder kind krijgt 
wat hij nodig heeft: extra aandacht als ze het niet goed kunnen 
volgen, of extra dingen mogen uitzoeken als ze slimmer zijn. 
Daardoor gaat school niet vervelen en kunnen ze hun hele 
 basisschooltijd op een reguliere school blijven.”

Passie “Het leuke van Pluspunt is dat de school beide kanten 
op mogelijkheden biedt. De leerlingen leren omgaan met leeftijd-
genoten van alle niveaus, zowel met kinderen die extra hulp 
nodig hebben bij het leren als met kinderen die méér aankun-
nen dan het standaard lesprogramma. En ze leren dat je ook 
met kinderen met een fysieke belemmering leuk kunt spelen.”

Inspiratie “Dat ik voor mijn kind het beste wil. Door betrokken 
te zijn bij het onderwijs van Martijn ben ik ook betrokken bij zijn 
opvoeding. Daardoor weet ik wat hem bezighoudt en weet ik 
welke rol ik daarbij als ouder kan spelen.”

Rotterdam “Veelzijdige, multiculturele wereldstad, waardoor je 
alle kanten op kunt.” 

menskracht / ondernemende scholen

‘ Anderen snappen 
zijn grapjes nu ook’

wie, wat, waar... Anneke Staal-Laoh (48), ouder 
en lid medezeggenschapsraad Het Pluspunt

/ ouder 
Foto Tineke de Lange

Onderwijsvernieuwing 
valt in de prijzen

Directeur	Wim	Pak	van	basisschool	
Bloemhof	heeft	de	VOO-onderwijs-
prijs	2010	gewonnen.	Hij	wist	van	de	
school	een	brede	en	uitdagende	
leeromgeving	te	maken,	aldus	de	jury.	

Ouderparticipatie staat hoog op de agenda bij Bloemhof

Het juryrapport van de VOO-onderwijsprijs refereert aan de voor-
trekkersrol van de directeur: “Wim Pak heeft in tien jaar tijd van 
wat nu een zeer zwakke school wordt genoemd, een bruisende 
gemeenschap weten te maken. Omdat taalachterstand zich 
moeilijk met louter taal laat bestrijden, introduceerde Pak drama 
op school. Het succes daarvan kreeg een vervolg in het Wanita-
concept. Daarmee worden kinderen geprikkeld om zelfstandig 
met wereldoriëntatie aan de slag te gaan, volgens het principe 
van meervoudige intelligentie. Ouders worden hier nadrukkelijk 
bij betrokken.”

Judo
De jury is onder de indruk van de uitbreiding van de schoolweek 
met acht uur voor de onderbouw en zes uur voor de bovenbouw. 
“Die uitbreiding heeft het mogelijk gemaakt om vakken als dans, 
muziek, beeldende kunst, techniek, Engels, judo, filosofie, Turks, 
Arabisch, Nederlands en tuinieren aan te bieden. De belevings-
wereld van de kinderen is op deze manier fors uitgebreid.” Ondanks 
alle extra activiteiten slaagt Bloemhof erin het taal- en rekenonder-
wijs als speerpunt in het beleid op te nemen en uit te voeren. De 
keuze voor klassen van maximaal vijftien leerlingen in groep 4 vindt 
de jury opvallend. Pak: “Het is geweldig stimulerend om op deze 
manier nog eens te worden beloond. De prijs wordt weliswaar 
aan mij uitgereikt, maar het is natuurlijk het hele schoolteam dat 
dit samen met de ouders voor elkaar heeft gekregen. Daar ben 
ik ontzettend trots op.” 

En verder...
Gambia op herhaling Vorig schooljaar 
verbleef een groep leerlingen van vso-school 
De Hoge Brug in Gambia om mee te helpen 
met de bouw van scholen. Ook dit jaar mogen 
twaalf leerlingen naar Gambia om het onder-
wijs daar te helpen. De voorbereidingen 
daarvoor zijn inmiddels gestart. Zo zullen de 
leerlingen en ouders weer activiteiten opzetten 
om geld in zamelen, bijvoorbeeld met een 
statiegeldactie en een kerstrommelmarkt. 
Ook gaat er in november een film in première 
over de reis van vorig jaar.

Einstein extra Het Einstein Lyceum inves-
teert dit jaar bij afdeling vmbo-tl in extra lessen 
om taal- en rekenachterstanden het hoofd 
te bieden. De school vervult in Hoogvliet een 
spilfunctie bij de aanpak van reken- en taal-
achterstanden. De school werkt daarbij  
samen met de basisscholen van BOOR in 
de deelgemeente. 

Buurtcadeau Sbo Sonnevanck kreeg een 
nieuw schoolplein, dat ook toegankelijk is 
voor de bewoners van de Tarwewijk. Daarmee 
functioneert het plein nu ook als ontmoetings-
plek voor de buurt.

Ict’er van het jaar Ict-coördinator Jack 
Vlassak is samen met nog twee ict-mede-
werkers van andere scholen door Kennisnet 
uitgeroepen tot ict’er van het jaar. Zij kregen 
hun titel vanwege hun bijdrage aan het 
onder wijs op hun school. Dit voorjaar vroeg 
Kennisnet scholen hun ict’er te nomineren 
voor de Ict’er-van-het-jaarverkiezing. Uit  
de vijftig inzendingen sprongen de omschrij-
vingen van drie enthousiaste ict’ers in het 
oog, waaronder Jack Vlassak van mytyl-
school De Brug. 

De leerlingen helpen mee met de bouw van een school

Leerlingen van de Openluchtschool hangen in de touwen 

Afscheid op niveau 
Ieder jaar organiseren de leerkrachten van Openluchtschool Rotterdam een af-
scheidsuitstapje voor de leerlingen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs 
gaan. Daarbij kijken ze wat voor soort uitstapje het beste bij welke groep past. 
Tijdens het laatste uitstapje in juni koos de school daarom voor een sportieve 
dag bij Outdoor Valley, het activiteitencentrum in Bergschenhoek, omdat de 
groep behoorlijk veel uitdaging aankon. De eerste activiteit was de klimmuur:  
na een korte instructie konden de leerlingen onder begeleiding hun grenzen  
verkennen in de hoogte. Daarna klommen ze met de hele groep op de fiets voor 
een mountainbikeparcours door het bos. Vervolgens stond een survival in het 
bos op het programma. 

Energieneutrale school

“Toen ik vernam dat er subsidie beschik-
baar was voor duurzame renovatie  
van schoolgebouwen, ben ik daar 
achteraan gegaan”, aldus directeur 
Peter Bergen. De hoofdlocatie aan de  
Meidoornsingel stond voor een groot-
scheepse renovatie en het leek hem 
daarom een geschikt moment de sub-
sidie in overleg met de architect aan te 
vragen. De school sleepte vervolgens 
een subsidie van een half miljoen euro 
binnen. “Het bijzondere is dat een  
bestaande school na renovatie energie-
neutraal wordt”, aldus Bergen. “Vaak 
lukt dit alleen bij nieuwbouw. Bovendien 

staan er van ons schooltype nog veel 
meer in Rotterdam. Dat biedt voor hen 
ook perspectief.” 

Tijdens de renovatie wordt het gebouw 
goed geïsoleerd, zodat er geen onnodig 
warmteverlies plaatsvindt en er geen 
ongewenste warmte of kou binnenkomt.  
De school krijgt verder warmte- en 
koudeopslag, warmtekrachtkoppelingen, 
zonneboilers, zonnepanelen en als op-
tie windmolens. Dit moet resulteren in 
een lagere CO2-uitstoot en een lagere 
energierekening. De hele renovatie moet 
uiterlijk in 2012 klaar zijn. 

Na	renovatie	beschikt	basisschool	De	Wilgenstam	over	een	
energieneutrale	hoofdlocatie.	De	directeur	nam	daarvoor	zelf	
het	initiatief.
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actueel

Culturele dilemma’s: 
weg met het gedogen? 

Diversiteitsbeleid put inspiratie uit pluralisme

Een	bont	gemêleerd	gezelschap	bevolkt	de	Rotterdamse	scholen.		
Dat	levert	culturele	dilemma’s	op	over	kleding,	deelname	aan	de	werk-
week	of	religieuze	feesten.	“Sommige	scholen	tellen	wel	zestien	of	
meer	culturen.	Laat	je	dat	op	zijn	beloop,	dan	krijg	je	een	puinhoop.”	

Al	lange	tijd	is	een	cultuurrelativistische	
houding	gemeengoed	in	het	onderwijs.		
Integreren	met	behoud	van	eigen	cultuur	
was	het	adagium.	Mag	een	meisje	niet	
mee	op	werkweek?	Dan	gedoog	je	dat.	Dit	
is	gegeven	met	haar	cultuur	en	dat	moet	je	
respecteren,	zo	luidt	de	redenering.	Alle	
culturen	zijn	immers	gelijk?	Een	andere	
benadering,	wel	in	de	samenleving	aanwezig	
maar	nauwelijks	op	de	scholen,	is	die	van	
het	cultuurabsolutisme.	De	westerse	cultuur	
wordt	daarbij	superieur	bevonden.	Mensen	
uit	andere	culturen	dienen	zich	daarom	aan	
te	passen.	De	leerplichtambtenaar	moet	de	
ouders	weer	in	gareel	krijgen.		

Arrogantie
“Beide	benaderingen	geven	problemen”,	
aldus	diversiteitadviseur	Gerrit	van	Roekel,	
die	BOOR	helpt	een	weg	te	vinden	in	de	
vele	multiculturele	dilemma’s.	“De	cultuur-
relativistische	benadering	komt	in	de	
praktijk	neer	op	gedogen	van	situaties	die	
officieel	niet	toegestaan	zijn.	Zoals	verzuim	
tijdens	de	werkweek.	Cultuurabsolutisme	
getuigt	echter	weer	van	arrogantie.	Beide	
benaderingen	werken	verlammend	op	het	
integratieproces”,	weet	Van	Roekel.	Volgens	
hem	is	het	grootste	probleem	echter	dat	
beide	benaderingen	mensen	interpreteren	
vanuit	hun	cultuur,	in	de	veronderstelling	
dat	die	bepalend	is	voor	hun	gedrag.	Dat	
ouders	hun	dochter	niet	op	werkweek	willen	
sturen,	is	cultuur.	En	omdat	culturen		
gelijkwaardig	heten	te	zijn,	wordt	verzuim-
gedrag	getolereerd.	Bij	cultuurabsolutisme	
staat	de	superieure	cultuur	centraal	en	
dienen	andere	culturen	zich	aan	te	passen.	
In	beide	gevallen	is	het	uitgangspunt	cul-
tuur.	Van	Roekel:	“Mensen	worden	geheel	
vereenzelvigd	met	cultuur,	hun	identiteit	
is	hun	cultuur.	In	de	praktijk	levert	dit	geen	
bevredigende	resultaten	op	als	mensen	uit	
verschillende	culturen	elkaar	ontmoeten,	
bijvoorbeeld	op	een	school	van	BOOR.”	

Van	Roekel	pleit	dan	ook	voor	een	indivi-
duele	in	plaats	van	een	culturele	benadering.	
De	mens	staat	centraal.	Hij	noemt	dat	de	
pluralistische	benadering.	“Dat	levert	in	

de	praktijk	meer	op”,	aldus	de	adviseur.	
Dat	komt	volgens	hem	omdat	culturen	
niet	zo	homogeen	en	statisch	zijn,	als	vaak	
verondersteld.	“Culturen	zijn	dynamisch	
en	veranderen	in	wisselwerking	met	andere	
culturen.	Ook	blijken	er	grote	verschillen	in	
opvattingen	te	kunnen	bestaan	binnen	een	
en	dezelfde	cultuur.	Die	kunnen	bovendien	
ook	nog	veranderen.	Het	individu	blijkt	
hier	een	grote	rol	in	te	spelen.	Hij	bepaalt	
zelf	hoe	hij	culturele	invloeden	laat	mee-
wegen	in	zijn	gedrag.”	

Gesprek
Culturele	dilemma’s	kunnen	scholen		
volgens	hem	dan	ook	beter	op	individueel	
niveau	oplossen	dan	via	een	cultuurrelati-
vistische	of	–absolutistische	benadering.	
“Ouders	en	leerlingen	kun	je	aanspreken	
op	individueel	gedrag,	zonder	hen	als	ver-
tegenwoordiger	van	hun	cultuur	te	zien.”	
Cultuur	is	in	zijn	ogen	dan	ook	iets	wat	
uitleg	behoeft	in	plaats	van	een	feit.	Dat	
nodigt	uit	tot	communicatie	en	onderling	
gesprek.	“Op	deze	manier	kunnen	mensen	
van	elkaar	leren	en	ontstaat	er	uitwisseling	
van	inzichten.	Leerkrachten	kunnen	zich	
een	cultureel	sensitieve	houding	aanleren	
en	een	brug	slaan	tussen	de	grote	diversiteit	
aan	leerlingen	op	school	en	hun	ouders.	
Eigenlijk	is	het	een	kwestie	van:	iedereen	
doet	mee.”	Ook	de	ouders	hebben	hierin	
een	verantwoordelijkheid,	vindt	hij.	“Zij	
moeten	ook	zoeken	naar	een	goede	aan-
sluiting	met	de	school	en	effectief	gebruik	
willen	maken	van	de	mogelijkheden	die	
het	onderwijs	biedt.”	

Tot	op	heden	is	er	geen	bestuursbeleid	voor	
de	BOOR-scholen	rond	de	verschillende	
multiculturele	dilemma’s.	Elke	school		
bepaalt	zijn	eigen	regels.	Of	eigenlijk	niet,	
als	een	team	kiest	voor	cultuurrelativistisch	
gedogen.	Van	Roekel:	“Uit	gesprekken	met	
leerkrachten	merk	ik	dat	ze	deze	situatie	
zat	zijn.	Ze	hebben	behoefte	aan	duidelijk-
heid.	Sommige	scholen	tellen	wel	zestien	
of	meer	culturen.	Laat	je	dat	op	zijn	beloop,	
dan	krijg	je	een	puinhoop.”	Daarom		
onderzoekt	BOOR	momenteel	hoe	het		

Stel:	een	meisje	komt	vertellen	dat	ze	
van	haar	ouders	niet	mee	mag	op	
werkweek.	Wat	doe	je	dan	als	leer-

kracht?	Natuurlijk:	je	informeert	bij	de	
ouders	wat	de	reden	is.	Grote	kans	dat	ze	
denken	dat	het	eten	tijdens	de	week	niet	
volgens	hun	religieuze	richtlijnen	bereid	
wordt.	Of	ze	willen	hun	dochter	‘s	nachts	
niet	toevertrouwen	aan	het	toeziend	oog	
van	de	leerkrachten.	Wat	moet	je	dan?	
Ongeoorloofde	afwezigheid	betekent	
schoolverzuim.	Anderzijds:	dwang	getuigt	
ook	van	weinig	respect	voor	hun	cultuur.	
Deze	vraag	ligt	samen	met	vele	andere		
bijna	dagelijks	op	het	bordje	van	de	leer-
krachten	in	Rotterdam.	De	samenleving	telt	
vele	culturen	en	religies	en	die	diversiteit	
bevolkt	de	klaslokalen	van	de	BOOR-scholen.	
De	deuren	staan	immers	voor	iedereen	
open?	De	vraag	dringt	zich	dan	ook	op:	
hoe	ga	je	met	al	die	verschillen	om	als	
leerkracht,	als	team,	als	bestuur?	

diversiteitbeleid	kan	ontwikkelen,	dat	voor	
alle	scholen	geldt.	Die	hoeven	dan	niet	
meer	ieder	voor	zich	deze	lastige	dilemma’s	
op	te	lossen.	Dit	beleid	zal	in	samenspraak	
met	scholen,	ouders	en	leerlingen	vorm	
moeten	krijgen.	“De	gesprekken	moeten	
voor	duidelijkheid	op	school	zorgen,	zodat	
de	sfeer	van	gedogen	voorbij	zal	zijn”,	aldus	
Van	Roekel.	Momenteel	inventariseert	
BOOR	hoe	scholen	met	de	verschillende	
culturele	dilemma’s	omgaan.	Daarna	zal	
met	het	bestuur,	de	scholen,	leerkrachten,	
leerlingen	en	ouders	bepaald	worden	wat	
het	beleid	zal	zijn	rond	culturele	dilemma’s,	
geïnspireerd	door	het	pluralisme.	Daar	
kunnen	regels	uitkomen	die	gaan	gelden	
voor	alle	BOOR-scholen,	maar	ook	proce-
dures	hoe	de	betrokkenen	culturele	dilem-
ma’s	kunnen	oplossen.	Hoe	de	regels		
precies	zullen	luiden?	Dat	is	nog	niet		
bekend,	want	daar	moeten	de	betrokkenen	
samen	eerst	uit	zien	te	komen.	

Vijf culturele  
dilemma’s
Voorbeelden van dilemma’s die zich op 
BOOR-scholen voordoen:

Levenbeschouwelijk onderwijs: krijgen 
leerlingen alleen onderwijs in hun eigen  
religie of maken ze ook kennis met andere 
religies en levensbeschouwingen?

Seksuele voorlichting: op welke manier 
moeten die lessen vorm krijgen en vanuit 
welke waarden en normen?

Werkweken: wat als ouders hun kinderen 
niet toe willen vertrouwen aan de school?

Religieuze feesten: besteed je daar aan-
dacht aan en hoe? En wat doe je dan met 
kinderen van andere religies en a-religieuzen?

Kledingvoorschriften: wat is wel acceptabel 
en wat niet? Wanneer is het te bloot, te bedekt, 
te provocerend?

‘ Veel mentoren durfden het  
gesprek niet aan’

Roelie Keizer, locatieleider osg Nieuw Zuid: “De deelname aan de werkwerken is 
een jaarlijks terugkerende strijd. Als school vinden we het belangrijk dat elke leerling 
meegaat. Het stimuleert de sociale ontwikkeling. Bovendien is het gewoon verplichte 
leertijd. We steken er veel energie in om ouders daarvan te overtuigen en dat lukt 
steeds beter. Veel mentoren durfden het gesprek niet aan, maar dat veranderde 
ook. Het zou fijn zijn als BOOR een visie ontwikkeld op de diverse culturele dilem-
ma’s, want deelname aan werkweken is er maar een. Dan hebben scholen iets om 
op terug te vallen en trekken ze een lijn. Overigens heeft het ook geholpen dat we 
meer rekening zijn gaan houden met religieuze eetgewoonten en dat we meisjes 
en jongens tijdens de werkweken gescheiden laten slapen. We zijn ontvankelijk 
voor de culturele gevoeligheden bij ouders. Je moet er toch samen uit zien te komen. 
Dat is pluralistisch denken. Je kunt trouwens ook door individueel het gesprek met 
ouders en leerlingen aan te gaan veel van hen leren over de waarden en normen 
die zij hanteren. Met echte belangstelling bewerk je ook begrip. Dat is een hele leuke 
ervaring. In gedogen geloof ik niet meer, dat levert niets op.” 

‘ Uit gesprekken met  
leerkrachten merk ik dat ze  
deze situatie zat zijn’
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Als oud-leerling kreeg hij er de smaak van het Grieks en 
Latijn te pakken. Nu doceert Chiel Melsert die vakken 
zelf aan het Erasmiaans Gymnasium. “We hebben  
Erasmus wel gelezen in zijn oorspronkelijke taal, maar 
dat viel niet zo in de smaak.”

Erasmiaans Gymnasium “Het Erasmiaans is de op een na 
oudste school van Nederland. De oudst bekende vermelding 
van deze van oorsprong Latijnse school gaat in historische 
bronnen terug tot 1328. Dat is ruim voor Erasmus’ geboorte. 
De leerlingen uit allerlei milieus mengen er goed, vooral in de 
bovenbouw. Het is niet de eliteschool waar de naam gymnasium 
wel eens aan doet denken.”

Onderwijs voor iedereen “Het Erasmiaans is natuurlijk alleen 
voor de leerlingen die het aankunnen, maar dan kan iedereen 
er terecht. Helaas moeten we wel loten voor de aanmeldingen, 
want ons gebouw zit vol.”

Passie “Je kiest voor deze vakken omdat je ze leuk vindt. 
Daarnaast vind ik het ontzettend leuk om met leerlingen te 
werken. Ze lezen liever de oude sagen en mythen van Homerus 
en Vergilius dan bijvoorbeeld Erasmus. Dat hebben we wel  
geprobeerd, maar dat viel niet zo in de smaak. Uiteindelijk was 
Erasmus niet altijd een leuke man.”

Inspiratie “Mij inspireren vooral enthousiaste leerlingen. Bij onze 
jaarlijkse Romereis zie ik leerlingen die voor het eerst buiten de 
stad komen. Vorig jaar was er een leerling, niet echt cultureel 
aangelegd, die me vertelde dat hij helemaal geëmotioneerd 
was door wat hij gezien had.”

Rotterdam “Ik ben er geboren en woon en werk er, maar ik 
krijg er niet echt een warm gevoel bij. Het blijft een werkstad, 
hoewel ik dat ook wel weer prettig vind.” 

menskracht

‘ Erasmus was niet  
altijd een leuke man’

wie, wat, waar... Chiel Melsert (27), 
docent klassieke talen, Erasmiaans Gymnasium

/ docent vo

/ BOOR opinie

Peuters op de basis-
school: enorme kans
De	Rotterdamse	onderwijswethouder	Hugo	de	
Jonge	wil	een	pilot	met	groep	0	(2,5-	tot	4-jarigen)	
op	de	basisschool	in	de	strijd	tegen	de	taal-
achterstanden.	

“Dat is een heel goed plan”, aldus Hans van der Kellen, directeur 
van basisschool De Tuimelaar in Hoogvliet, die al nauw samen-
werkt met een peuterspeelzaal in het kader van de voorschool. 
Lang niet alle kinderen komen echter naar de peuterspeelzaal 
omdat de ouders die zelf moeten betalen, weet hij. “Met een 
groep 0 heb je deze drempel niet. Bovendien kunnen we het  
onderwijs in deze groep naadloos afstemmen op de rest van de 
school. Gespecialiseerde hbo’ers voor de groep zal volgens mij 
tot kwaliteitsverbetering leiden.” De directeur stelt vast dat het 
taalniveau van peuters vaak bedroevend laag ligt. “Die hebben 
vaak met een grote achterstand te maken. Groep 0 zou een 
enorme kans zijn om deze achterstandskinderen te bereiken.”  
Hij hoopt dan ook niet dat het bij een pilot blijft. “Wil je dit goed 
doen, dan moet je zeker de pilot vier jaar volhouden en het  
personeel en de faciliteiten krijgen, die je daarvoor nodig hebt. 
Ook kun je alleen over een langere periode goed meten wat de 
effecten van de invoering van groep 0 zijn.” 

Computer en  
vallessen
Valtrainingen	leiden	tot	minder	verstuikte		
enkels,	gebroken	polsen	en	hersenschuddingen.	
“Leerlingen	zitten	steeds	vaker	thuis	achter		
de	computer.”

“Ik was verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek”, zegt 
Adam Woutersen, docent lichamelijke oefening op sportieve basis-
school Finlandia in Oud-Mathenesse. “Je ziet toch een aanzienlijk 
verschil in blessures tussen leerlingen die wel en niet een val-
training kregen.” De vallessen zouden de kans op letsel met onge-
veer de helft terugbrengen, blijkt uit onderzoek aldus stichting 
Consument en Veiligheid. Na een valpartij krijgen kinderen vooral 
pols- en enkelblessures en hersenschuddingen. Tien duizenden 
kinderen belanden jaarlijks in het ziekenhuis na een valpartij en dat 
aantal zit de laatste jaren flink in de lift. “De motoriek van kinderen 
lijkt toch minder te worden. Ze zitten steeds vaker thuis achter 
de computer en bewegen te weinig”, aldus de docent. Dat is 
volgens hem ook de reden dat Finlandia het over de sportieve 
boeg gooide en een eigen schoolsportvereniging opzette. Kinderen 
die vaak buitenspelen leren vallen spelenderwijs, is zijn ervaring. 
Woutersen: “Valtrainingen zijn een goede aanvulling. Dan moeten 
we bij de kleuters starten. Die vallen het meest en na twee jaar 
moet goed valgedrag wel ingesleten zijn.” 

Engels als zwakke plek

Veel leerlingen in Rotterdam kampen met 
een onderwijsachterstand op taal en rekenen. 
Vaak behoren ze tot sociaaleconomische of 
etnische achterstandsgroepen. De vraag is 
of dat in de toekomst zal blijven of dat er 
verschuivingen optreden naar andere vormen 
van achterstand met andere achterstand-
groepen. Het ministerie van Onderwijs  
heeft daarover advies gevraagd aan de  
Onderwijsraad. 

De raad noemt kennis van het Engels als 
een mogelijk nieuw gebied waarop achter-
stand kan ontstaan. Zeker als het belang 
van die taal verder toeneemt door de globa-
lisering. “Ik verwacht dat in de toekomst een 
hoger niveau van Engels nodig zal zijn om 
internationaal mee te komen”, aldus Karel 
Philipsen, directeur van EarlyBird, de organi-
satie van BOOR die ‘meer, beter en vroeger 

Engels op de basisschool’ verzorgt. “Nu al 
blijkt uit onderzoek dat Nederlanders denken 
dat ze beter Engels spreken dan ze daad-
werkelijk doen. In de buurlanden spreken ze 
juist beter Engels dan ze zelf denken. Dat 
geeft te denken.”

Beleid
Goed Engels lezen en spreken is niet alleen 
noodzakelijk voor de ‘happy few’ of de 

hoogopgeleide professional, weet hij. “Wil je 
in een steeds verder globaliserende wereld 
meekomen, dan zul je Engels moeten  
beheersen op dat niveau als voor jouw functio-
neren nodig is”, aldus Philipsen. Dat betekent 
volgens hem dus niet dat iedereen op  
hetzelfde niveau Engels moet beheersen.  
Hij signaleert dat er in Nederland geen  
beleid is voor het Engels. “Alle nadruk ligt op 
het wegwerken van de achterstand in het  
Neder lands. Beleidsmakers en politici  
denken vaak dat extra aandacht voor het 
Engels daarvoor nadelig is. Maar uit onder-
zoek blijkt dat dit niet het geval is.”

In de omliggende landen starten de scholen 
veel eerder met Engelse taalonderwijs, weet 
hij. Philipsen: “Engels heeft bij ons nog niet 
de prioriteit die het in andere landen wel 
heeft. En daar heb je toch dezelfde sociaal-
economische en taalkundige situatie. Denk 
aan de grote steden in Duitsland. De kans is 
groot dat we vergeleken met de rest van 
Europa inderdaad te maken krijgen met 
taalachterstand in het Engels.” 

‘ Engels heeft bij ons nog  
niet de prioriteit die het in  
andere landen wel heeft’

Krijgen	we	te	maken	met	een	onderwijsachterstand	
op	Engels,	vraagt	de	Onderwijsraad	zit	af.		
“Nederlanders	denken	dat	ze	beter	Engels	spreken	
dan	ze	daadwerkelijk	doen.”

Foto Tineke de Lange

Met EarlyBird komen kinderen  
al vroeg in aanraking met Engels
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Waarom heeft u indertijd voor het onderwijs gekozen?
“In	havo	5	moest	ik	mij	oriënteren	op	een	vervolgopleiding.	Werken	
in	het	onderwijs	leek	mij	mooi.	Daar	maak	je	het	verschil	voor	de	
toekomst	van	jonge	mensen.	Ik	bezocht	een	open	dag	van	de	Icht-
hus-pabo.	Dat	sprak	me	aan	en	gaandeweg	de	opleiding	werd	ik	en-
thousiaster.	Dat	kwam	vooral	door	de	ervaringen	tijdens	de	stages.”

U startte uw carrière op  christelijke basisschool  De Ak-
ker in de Millinxbuurt 
“Mijn	laatste	lio-stage	deed	ik	daar	en	ik	ben	toen	gevraagd	te	blijven.	
Heel	bewust	koos	ik	voor	een	school	in	een	achterstandswijk.	Deze	
leerlingen	zijn	meer	dan	wie	ook	aangewezen	op	de	kwaliteit	van	
	onderwijs.”

Wat heeft u in die jaren geleerd?
“Ik	heb	gezien	dat	een	goed	taal-	en	rekenniveau	het	allerbelangrijkste	
is	voor	de	toekomst	van	leerlingen.	Wat	ik	ook	leerde,	is	dat	hoge	
verwachtingen	nodig	zijn	om	resultaat	te	bereiken.	Ga	niet	lopen	
zeuren	dat	je	van	deze	kinderen	toch	niet	veel	kunt	verwachten.”

Maar de situatie in het Rotterdamse onderwijs is toch 
niet rooskleurig?
“De	situatie	zorgt	er	inderdaad	voor	dat	we	nog	meer	moeten	focussen	
op	onderwijsresultaat.	De	cito-scores	moeten		omhoog	en	ook	dienen	
er	meer	leerlingen	door	te	stromen	naar	een	hogere	vervolgopleiding.	
Er	is	een	wereld	te	winnen,	ook	in	vergelijking	met	de	andere	drie	
grote	steden.”

En toen kwam na vijf jaar basis onderwijs Den Haag in 
beeld?
“Altijd	heb	ik	interesse	in	politiek	gehad	en	het	CDA	is	al	jaren	mijn	
partij.	De	overstap	naar	Den	Haag,	waar	ik	in	2004	als	beleidsmede-
werker	onderwijs	bij	de	Tweede-Kamerfractie	van	het	CDA	begon,	was	

overigens	een	bewuste	keuze.	In	het	onderwijs	had	ik	het	prima	naar	
mijn	zin,	maar	deze	stap	bood	mij	de	kans	om	onder	wijs	en	politiek	te	
combineren.	De	rode	draad	in	mijn	carrière	is	altijd	onderwijs	gebleven.”

En nu terug in Rotterdam...
“Ik	voel	mij	thuis	in	het	onderwijs	en	ben	blij	dat	ik	in	Rotterdam	
aan	de	slag	ben.	Nu	zit	ik	dicht	op	de	realiteit,	bij	de	echte	problemen	
en	de	echte	oplossingen.	Wat	in	de	Rotterdamse	samenleving	of	in	het	
klaslokaal	speelt,	hoor	je	als	wethouder	gewoon	sneller.	Niet	alleen	
zelf,	maar	ook	via	de	gemeenteraad.”

Het college van burgemeester en wethouders wil bij 
het onderwijs vooral investeren in kwaliteit. Wat moet 
dat concreet opleveren?
“Er	is	komende	jaren	gewoon	minder	geld	beschikbaar,	dus	zullen	we	
scherper	moeten	kiezen.	We	hebben	ervoor	gekozen	om	in	onderwijs	
te	blijven	investeren.	Netto	komt	er	meer	geld	beschik	baar	en	daar	ben	
ik	blij	mee.	We	zetten	vooral	in	op	de	ontwikkeling	van	het	talent	
van	Rotterdamse	jongeren.	Ik	wil	het	beleid	nadrukkelijker		samen	met	
het	onderwijsveld	vormgeven	en	uitvoeren.	Toen	ik	zelf	leerkracht	
was,	heb	ik	daarvan	zelf	te	weinig	gemerkt.	Daarom	ga	ik	komende	
tijd	heel	veel		gesprekken	voeren	met	het	werkveld.	Daarnaast	wil	ik	
de	komende	jaren	zoveel	mogelijk,	liefst	alle	scholen	in	Rotter	dam	
bezoeken.	Ik	vind	dat	ons	onderwijs	met	kop	en	schouders	moet	uitsteken	
	boven	de	rest	van	Nederland.	Dat	is	niet	overambitieus,	dat	is	gewoon	
noodzakelijk,	wil	Rotterdam	die	motor	van	de	Nederlandse	economie	
blijven	en	haar	inter	nationale	concurrentiepositie	behouden.”

Al eerder was er sprake van  bezuinigingen op de brede 
school. Blijven deze scholen komende collegeperiode 
buiten schot?
“De	brede	school	is	een	middel	voor	hogere	leeropbrengsten	en	meer	
leertijd	is	daarbij	essentieel.	De	vraag	is:	hoe	kunnen	we	de	beschikbare	
middelen	zo	effectief	en	efficiënt	mogelijk	inzetten?	Het	verlengen	
van	de	leertijd	kan	bijvoorbeeld	ook	via	zomerscholen	of	tijdens	de	
voorschoolse	periode,	zodat	nieuwe	leerlingen	een	betere	start	kunnen	
maken	op	de	basisschool.”

BOOR zoekt momenteel naar de plaats van religie in het 
onderwijs. Hoe kijkt u als CDA’er daartegen aan?
“Ik	snap	dat	zoeken	heel	goed.	Levens	beschouwing	heeft	alles	te	maken	
met	wie	mensen	zijn	en	je	kunt	daar	niet	omheen	met	integratie.		
Ik	zou	dat	zeker	niet	negeren.	Onderwijs	is	ook	nooit	waardenvrij.	
Achter	de	gedachte	van	een	neutrale	school	schuilen	ook	impliciet	
waarden.	Ik	vind	dat	leerlingen	moeten	weten	welke	religies	er	zijn,	
waar	ze	voor	staan	en	hoe	ze	daar	respect	voor	kunnen	hebben.		
Dat	hoort	ook	bij	de	burger	schapsvorming	van	scholen.”

U heeft iets met ouderbetrokkenheid…
“Daar	is	volgens	mij	nog	een	wereld	te	winnen.	Ik	geloof	nadrukkelijk	
in	de	kracht	van	betrokken	ouders.	We	moeten	daarom	zoeken	naar	
nieuwe	manieren	om	hen	meer	betrokken	te	krijgen	bij	de	school-
loopbaan	van	hun	kinderen.	We	moeten	eerder	en	beter	contact	
krijgen.	We	mogen	ook	meer	van	ouders	verwachten.	Bijvoorbeeld	
als	het	gaat	om	het	voorkomen	van	voortijdig	schoolverlaten.	Ik	wil	
de	lat	voor	de	ouders	hoog	leggen.	Zij	zijn	tenslotte	als	eerste	verant-
woordelijk	voor	de	schoolcarrière	van	hun	kinderen.”	

interview

‘ Ik geloof in  
de kracht  
van betrokken 
ouders’

Meester  
in de politiek

Onderwijswethouder Hugo de Jonge 
gaf les in de Millinxbuurt

Sinds	dit	voorjaar	is	Hugo	de	Jonge	(33)		
de	Rotterdamse	wethouder	voor	onderwijs,	
jeugd	en	gezin.	Ruim	tien	jaar	geleden	
stond	hij	nog	voor	de	klas	in	de	Millinx-
buurt,	daarna	volgde	Den	Haag.
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De vriendelijkheid zelve
Een	neoklassiek	schoolgebouw	oogt	prachtig,	maar	is	gebouwd	
voor	traditioneel	klassikaal	onderwijs.	Maar	in	die	oude	jas	past	
ook	prima	adaptief	onderwijs.

/ bouwend ondernemen

Onderzoeker Nicole Goossens bezig met het testing-effectonderzoek

W at	een	vriendelijk	gebouw	is	dit!”,	dacht	architect	
Jan	Weeda	toen	hij	voor	het	eerst	de	locatie	van	
	basisschool	De	Vierambacht	aan	de	C.P.	Tielestraat	

bezocht.	“Ik	stap	altijd	blanco	in	een	project,	om	daarna	te	kijken	
wat	de	mogelijkheden	zijn.	Ik	probeer	me	te	laten	verrassen.		
Wat	is	er	bijzonder	aan?	Wat	is	de	kwaliteit?	Bij	renovatie	probeer	
ik	dat	te	waarderen.”	Het	pand	dateert	van	begin	vorige	eeuw.	
Neoromantiek,	weet	de	architect.	De	vriendelijkheid	van	het	gebouw	
is	een	van	zijn	kwaliteiten,	net	als	de	u-vormige	indeling,	rond	
het	binnenplein.	“Dat	geeft	de	sfeer	van	een	patio.”	Ook	de	licht-
val	in	de	school	is	bijzonder.	“Boven	de	scheidingsmuren	tussen	
de	lokalen	bevinden	zich	bovenlichten.	Licht	kan	zo	alle	lokalen	
bereiken.	Die	bovenlichten	komen	natuurlijk	terug.”		

“

Waaraan moeten we denken bij woordenschat-
ontwikkeling?
“Woordenschatontwikkeling	is	het	verwerven	van	woorden	met	
hun	betekenis.	Naarmate	kinderen	ouder	worden,	leren	ze	er	
steeds	meer	woorden	bij.	Kinderen	met	een	grote	woordenschat	
kunnen	ook	betekenissen	afleiden	van	woorden	die	nog	niet	
	bekend	zijn,	omdat	ze	andere	woorden	wel	kennen.	Kinderen		
met	een	kleinere	woordenschat	hebben	hier	meer	moeite	mee.		
In	Rotterdam	hebben	veel	kinderen	moeite	met	taal	en	het	zou	
mooi	zijn	als	we	zouden	ontdekken	hoe	leerkrachten	hen	kunnen	
helpen	om	efficiënter	en	effectiever	woorden	te	leren.”

Wat onderzoek je momenteel?
“We	zullen	diverse	cognitieve	geheugenprincipes	onderzoeken		
in	dit	project.	We	weten	welke	methodes	volwassenen	gebruiken	
om	studiemateriaal	goed	te	onthouden,	maar	bij	kinderen	zijn		

de	cognitieve	geheugenprincipes	nog	amper	onderzocht.	Nu	voer	
ik	een	testing-effectonderzoek	uit.	Je	kunt	woorden	onthouden	
door	ze	telkens	studerend	te	herhalen,	maar	ook	door	jezelf	te	
overhoren,	door	te	vragen	wat	de	betekenis	van	het	woord	is.	Dat	
is	een	vorm	van	jezelf	testen.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	volwassenen	
op	korte	termijn	met	herhalen	het	meeste	onthouden,	maar	op	
langere	termijn	de	resultaten	groter	zijn	met	de	testmethode.		
De	vraag	is	of	dat	bij	kinderen	ook	zo	werkt.”		

Met welk experiment ben je nu bezig?
“Op	verschillende	basisscholen	onderzoek	ik	bij	leerlingen	uit	
groep	5	of	er	een	testing-effect	optreedt	bij	het	leren	van	nieuwe	
woorden.	Verder	wil	ik	kijken	of	een	combinatie	tussen	studerend	
herhalen	en	jezelf	testen	beter	is.	De	kinderen	leren	zestien	nieuwe	
woorden	uit	een	verhaal	gedurende	verschillende	fases.	Eén	groep	
herhaalt	de	woorden	door	te	studeren,	één	groep	oefent	met	de	
woorden	door	toetsen	te	maken	en	één	groep	wisselt	studeren		
en	testen	af.	Na	een	week	krijgen	de	kinderen	een	eindtoets	om		
te	kijken	wat	ze	onthouden	hebben.	De	verwachting	is	dat	het	
	afwisselen	van	studeren	en	testen	het	beste	resultaat	oplevert.”

Wat moet dit onderzoek opleveren?
“We	hopen	te	ontdekken	wat	de	beste	methode	is	om	een	vluggere	
woordenschatontwikkeling	bij	leerlingen	te	bewerkstelligen,	
	zonder	dat	een	school	daarvoor	andere	methodes	moet	aanschaf-
fen.	Het	is	meer	een	kwestie	van	hoe	de	leerkracht	de	instructie	
geeft.	Overigens	onderzoek	ik	de	effecten	van	de	verschillende	
	benaderingen	nu	individueel	per	leerling.	Uiteindelijk	wil	ik		
ook	kijken	wat	het	effect	op	een	klassikale	benadering	is,	zodat	er	
efficiënter	gewerkt	kan	worden.	

Studerend 
herhalen  
of jezelf 

 overhoren?
Promovendus	Nicole	Goossens	

	onderzoekt	op	welke	manier	leerlingen	
het	beste	nieuwe	woorden	kunnen	

	leren.	Hoe	sneller	hun	woorden-
schatontwikkeling	gaat,	hoe	kleiner		

de	kans	op	een	taalachterstand.

Project talentontwikkeling
BOOR, de Erasmus Universiteit, de Hogeschool 
 Rotterdam en Amsterdamse schoolbesturen sloten een 
overeenkomst om gezamenlijk het project ‘Talent-
ontwikkeling, opbrengstgericht werken met talenten’ op 
te pakken. Twee promovendi van de  onderzoeksgroep 
Cognition & Learning van het Instituut voor Psychologie 
van de Erasmus Universiteit onder zoeken bij BOOR- 
basisscholen op welke wijze kinderen hun woordenschat 
opbouwen en hoe zij hun vermogen ontwikkelen om  
begrijpend te kunnen lezen.

De school ademt een sfeer van vervlogen tijden, maar zal na de renovatie geschikt zijn voor eigentijds adaptief onderwijs
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De	vraag	bij	zulke	details	is	dan	ook:	herstellen	of	kiezen	voor		
iets	dat	dezelfde	sfeer	uitstraalt.	“Het	gaat	erom	de	eisen	van	de	
school	en	de	mogelijkheden	en	sfeer	van	het	gebouw	samen	te	
brengen.”

De	zolders	boven	de	zijvleugels	van	de	school	zijn	momenteel	niet	
in	gebruik,	maar	zullen	na	de	renovatie	een	bestemming	krijgen.	
Weeda:	“Die	kap	zorgde	er	vroeger	voor	dat	het	regenwater	weg	
kon	en	dat	de	warmte	uit	de	lokalen	bleef.	Door	de	isolatietechniek	
van	tegenwoordig	is	het	mogelijk	om	die	zolders	als	leerwerkplaats	
te	gaan	gebruiken.	Dat	is	puur	winst.	De	school	wil	in	de	nieuwe	
opzet	graag	uit	de	voeten	kunnen	met	adaptief	onderwijs.	Dat	zal	
zeker	lukken.”	 			
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Basisschool Eduard van  
Beinum en Hillegersberg

De Eduard van Beinum opende de deuren in 1960 als 
lagere school. In 1985 fuseerde de school met kleuter-
school Klein Berglust en ging verder als openbare basis-
school Eduard van Beinum. De school is gevestigd aan 
de Bizetlaan, aan de rand van het recreatiegebied Lage 
Bergsche Bos, en vernoemd naar Eduard van Beinum 
(1901- 1959). Hij was onder andere dirigent van het 
Amsterdamse Concertgebouworkest. De school startte 
als eerste in Nederland met vervroegd-Engels via Early-
Bird en biedt sinds vorig jaar ook Leonardo-onderwijs 
aan voor hoogbegaafde leerlingen. Inmiddels bestaat 
hiervoor een wachtlijst. 

De wijk 

De Eduard van Beinum ligt in de Hillegers-
bergse Componistenbuurt. Hillegersberg 
maakte voor de oorlog een grote groei 
door. Veel welgestelden voelden zich aan-
getrokken door de Bergse plassen en het 
Plaswijckpark. De bebouwing bestaat  
grotendeels uit vooroorlogse woningen,  
die echter een andere statuur hebben dan 
de huizen in de andere wijken uit die tijd.  
De wijk telt ongeveer 15.000 inwoners.

Foto’s Jan van der Meijde

De dromen van de partners over de school en haar buurt

Prestaties geen norm

Saskia Zwerus begeleidt vanuit het speciaal onderwijs een aantal leerlingen 
die te maken hebben met gedragsproblema tiek. Een keer in de week rijdt 
zij daarvoor naar Hillegersberg.

Typisch Hillegersberg “Een rustige, groene wijk met veel ouders die heel bewust 
opvoeden en over de schoolkeuze nadenken. De meeste kinderen hebben veel 
kansen. De ouders zijn vaak ook kritisch en vinden prestaties belangrijk.”
Mijn droom “Uitgaan van de kracht van mensen en dus ook van de kracht van 
kinderen. Denken in mogelijkheden en kansen in plaats van in problemen.”
Rol Eduard van Beinum “De school kan laten zien dat ook leerlingen die niet 
aan bepaalde prestatienormen voldoen er toch bij horen en hun eigen waardevolle 
bijdrage leveren op school.”
Mijn rol “Ik help het team bij het bepalen van wat de leerlingen wel kunnen en 
waar hun kracht ligt. Ook ondersteun ik hen in de begeleiding van kinderen met  
bijvoorbeeld autisme of ADHD.”

/ dromen voor de wijk

Christina Floor geeft als leerkracht 
van het IKOS vier uur in de week 
christelijk levensbeschouwelijk 
onderwijs vanaf groep 3. 

Typisch Hillegersberg “Deze wijk 
is duidelijk anders dan de rest van 
Rotterdam. Ik vind de kinderen ook 
vrij intelligent. Tijdens de les stellen  
ze vragen en verdiepen ze zich in de 
onderwerpen. Dat geldt zeker voor de 
bovenbouw.”
Mijn droom “Ook in deze wijk zijn 
er mensen die het minder goed of 
moeilijk hebben. Daarvoor moet je wel 
even door de buitenkant heen prikken. 
Ik hoop dat de wijk hen niet uit het 
oog verliest.”
Rol Eduard van Beinum “Dat de 
school openstaat voor alle kinderen 
en hen veiligheid biedt. Dat gebeurt 
ook. De school geeft Leonardo-onder-
wijs aan hoogbegaafde leerlingen, 
maar heeft ook veel rugzakleerlingen 
met een grote zorgbehoefte.” 
Mijn rol “Ik probeer tijdens mijn les-
sen goed contact te hebben met  
zowel de zwakke als ontwikkelde leer-
lingen. Ik wil ze een fijne godsdienst-
les geven. Ik denk dat die lessen een 
goede aanvulling zijn op het Leonardo-
onderwijs en het vroegschoolse Early-
bird, maar toch ook weer heel anders.”

Typisch Hillegersberg “Een veilige, groene en gemoedelijke wijk met dorpse allures. 
De winkeliers kennen je nog. Ook is het buitengebied heel dichtbij en de binnenstad ver weg 
voor je gevoel. Daarin is deze wijk niet representatief voor Rotterdam.”
Mijn droom “Ouders brengen hier hun kinderen vaak met grote auto’s naar school. Dat levert 
chaos en gevaar op. Ik hoop dat het ons lukt om de situatie rond de scholen veiliger te maken.”
Rol Eduard van Beinum “De school benadert de ouders actief om de omgeving rond de 
school veiliger te krijgen. Zonder hen lukt dat natuurlijk niet. Ook overlegt de school met de 
twee andere scholen, die vlakbij zijn.”
Mijn rol “Ik verzin met de andere vier ouders acties om de verkeersveiligheid te promoten. 
Wij hebben daarvoor de EvB-verkeersregels opgesteld. We houden ook, heel vriendelijk, 
controles op correct parkeren. Met veel waardering, maar het effect verwatert snel. Zelf kom 
ik natuurlijk op de fiets.”

Nienke Bagchus zet zich 
met nog vier andere ouders 
in om de verkeersveiligheid 
rond de school te verbeteren. 
Bij het brengen en halen van 
de leerlingen ontstaan vaak 
onveilige situaties.

Veilig halen  
en brengen

Schroom bij hoge inkomens

Tjarda Rohlfs helpt als schoolmaatschappelijk werker ouders en hun kinderen met 
problemen als faalangst, pesten en gedrags- en familieproblemen. Zorgen over de 
schoolprestaties zijn vaak de aanleiding. 

Typisch Hillegersberg “De bewoners zijn vaak hoogopgeleid, hebben hoge inkomens en zijn 
erg zelfredzaam. Veelal lossen zij problemen met hun kinderen zelf op. Meestal kennen ze wel 
een arts of psycholoog. Ik denk ook dat er schroom bestaat om met problemen naar buiten 
te treden. Voor een sociaalvaardigheidstraining bestaat minder animo dan in andere wijken.”
Mijn droom “Moeilijke vraag. Voor Hillegersberg is er weinig te dromen, de mensen hebben 
het volgens mij erg goed. Althans, als je op de buitenkant afgaat.”
Rol Eduard van Beinum “Goed onderwijs bieden en ervoor zorgen dat mijn werk meer en 
meer bekend wordt. De school heeft hard aan de zorgstructuur gewerkt. De leerkrachten 
hebben een belangrijke rol in het contact tussen mij en de ouders.”
Mijn rol “Ik hoop dat de mensen hun schroom overwinnen en het schoolmaatschappelijk 
werk weten te vinden, vooral door mond-tot-mondreclame en goede ervaringen.”

Goed contact  
met iedereen
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Van zijn inspecteur moest Aad Houtman gaan werken  
op mytylschool De Brug. Inmiddels werkt hij er 35 jaar. 
“Die had heel feilloos door dat dit mijn plek is.” Houtman 
was er leerkracht, docent lichamelijke opvoeding en nu 
ambulant begeleider.

Mytylschool De Brug “Een school voor kinderen met een 
 lichamelijke handicap die onderwijs biedt van kleuterschool tot 
havo. We hebben driehonderd leerlingen en ondersteunen als 
ambulante begeleiders 150 leerlingen in het reguliere onderwijs, 
van basisschool tot mbo.”

Onderwijs voor iedereen “Ik probeer zowel fysieke als 
 cognitieve aanpassingen door te voeren, bijvoorbeeld als een 
leerling een andere leer- of schrijfmethode of een aanpassing 
voor zijn bewegingsonderwijs nodig heeft. We proberen leerlingen 
zo lang mogelijk in het reguliere onderwijs te houden.”

Passie “Deze leerlingen zijn mijn passie. Ik geef leerlingen die het 
niet makkelijk hebben graag een duwtje in de goede richting.”

Inspiratie “Mijn leerlingen geven me inspiratie en dan vooral op 
sportgebied. We zijn hier veel bezig met topsport; we hebben 
hier Olympische, Europese en wereldkampioenen gehad. Ons 
elektrische-rolstoelhockeyteam is dit jaar Europees kampioen 
geworden en een van onze meiden is wereldkampioen rol-
stoeldansen.”

Rotterdam “Geboren in het St. Franciscus, opgegroeid in 
Spangen, samengewoond in het Oude Noorden en een gezins-
leven langs de Rotte. Nu ga ik verhuizen naar hartje stad en 
daarna wordt het waarschijnlijk verzorgingscentrum Hoppesteyn.”

menskracht

wie, wat, waar... Aad Houtman (57), ambulant 
begeleider mytylschool De Brug

‘ Deze leerlingen  
zijn mijn passie’

/ de ambulant begeleider
Foto Tineke de Lange

/ BOOR nieuws

Het	gebeurt	niet	vaak,	maar	soms	krijgt	BOOR	zomaar	een	
school	in	de	schoot	geworpen.	In	dit	geval	De	Phoenix	
uit	Rozenburg.	Deze	voorheen	zelfstandige	gemeente	werd	

begin	dit	jaar	een	deelgemeente	van	Rotterdam.	Dat	betekende	dat	
de	enige	openbare	school	in	het	dorp	overging	van	stichting	Prima	
naar	BOOR.	Volgens	de	nieuwe	directeur	Piet	van	Genderen	biedt	
deze	overstap	grote	voordelen,	ook	voor	de	leerkrachten.	“Het	hele	
team	koos	er	bewust	voor	om	over	te	stappen	naar	BOOR,	terwijl	
ze	ook	bij	Prima	op	een	andere	school	mochten	blijven	werken”,	
aldus	de	schoolleider.	“Ze	moeten	nog	wel	even	hun	weg	vinden	
in	alles	wat	BOOR	biedt,	zoals	de	BOOR	Academie.”

Een	van	de	redenen	voor	Rozenburg	om	de	zelfstandigheid	op	te	
geven	en	aansluiting	bij	Rotterdam	te	zoeken,	was	dat	de	grotere	
bestuurlijke	slagkracht	van	de	stad	het	dorp	ten	goede	zou	komen.	
Van	Genderen:	“Dat	betekent	voor	onze	school	dat	we	nu	onder	
het	Rotterdamse	onderwijsbeleid	vallen	en	dat	biedt	inderdaad	
veel	meer	mogelijkheden.”	De	school	vertoont	duidelijk	tekenen	
van	achterstallig	onderhoud	–	daarmee	is	BOOR	al	aan	de	slag	-	
en	ook	de	brede	school	is	nog	een	onbekend	fenomeen	in	Rozenburg.	
“We	hebben	hier	te	maken	met	een	typische	witte	achterstands-

situatie.	Allochtone	kinderen	zitten	hier	nauwelijks	op	school,	
maar	de	sociale	woningbouw	in	het	dorp	stempelt	de	leerling-
populatie.”	

Reputatie
De	school	heeft	vergeleken	met	de	andere	drie	niet-Boor-scholen	
in	het	dorp	relatief	weinig	leerlingen,	slechts	130.	“De	bevolking	
vergrijst	sterkt.	Rozenburg	telde	vijftien	jaar	geleden	nog	vier	
open	bare	basisscholen.”	De	school	heeft	ook	niet	zo’n	beste		
reputatie	op	het	dorp,	aldus	Van	Genderen.	Dat	komt	vooral	
door	fusie	perikelen,	verhuizingen	en	slecht	onderhoud.	Van	de	
Onderwijsinspectie	kreeg	De	Phoenix	een	rode	kaart,	net	als	de	
twee	van	de	drie	andere	scholen	in	Rozenburg.	“De	cito-score	ligt	
voor	alle	scholen	ook	onder	het	landelijk	gemiddelde”,	aldus	Van	
Genderen.	“Met	geld	uit	het	Rotterdamse	onderwijsbeleid	willen	
we	hier	nu	wat	aan	gaan	doen.”	Volgens	de	directeur	moet	het	
mogelijk	zijn	om	op	termijn	minstens	een	kwart	van	de	circa	
negen	honderd	Rozenburgse	basisschoolleerlingen	in	huis	te	halen.	
“Voor	over	een	jaar	of	vijf	is	dat	ons	streven.	Dan	moeten	er		
nog	wel	heel	wat	bakens	verzet	worden,	daar	gaan	we	hard	aan	
werken.”	

De nieuwste school van BOOR:

De Phoenix uit Rozenburg 
Basisschool	De	Phoenix	‘verhuisde’	samen	met		
Rozenburg	mee	naar	Rotterdam.	“Het	hele	team	koos	
er	bewust	voor	om	over	te	stappen	naar	BOOR.”

Vertrouwenspersonen BOOR

‘ Vaak gaat het om een 
communicatie- of  
bejegeningsprobleem’

De	nieuwe	vertrouwenspersonen	van	BOOR	draaiden	een	
jaar	op	proef.	Die	aanstelling	is	nu	met	twee	jaar	verlengd.	
Carolien	Polderman	en	Nol	van	der	Drift	zijn	voor		

personeelsleden,	ouders	en	leerlingen	bereikbaar	als	ze	klachten		
hebben.	Hoe	werkt	dat	precies?
Carolien	Polderman:	“BOOR	kent	officiële	klachtenprocedures.	
Daarin	kan	echter	van	alles	fout	gaan,	is	de	ervaring.	Daarom	
heeft	BOOR	vertrouwenspersonen.	Als	een	ouder,	een	leerling	of	
medewerker	zich	niet	gehoord	voelt	na	het	uiten	van	een	klacht,	
kan	diegene	bij	ons	aankloppen.	Wij	denken	mee	hoe	daar	wat	
aan	kan	gebeuren.	Beoordelen	of	de	klacht	terecht	is,	doen	we	
echter	niet.	Denk	aan	een	klacht	van	ouders	over	een	school	
waarbij	de	ouders	vinden	dat	zij	niet	serieus	genomen	worden.	
Terwijl	de	directeur	denkt	dat	de	klacht	is	afgehandeld.	Mensen	
zitten	hier	vaak	mee,	maar	weten	niet	waar	ze	dan	nog	heen		
kunnen	met	hun	klacht.	Wij	geven	hen	dan	advies	over	hoe	ze	
zo’n	vastgelopen	klachtenprocedure	weer	op	gang	kunnen	krijgen.”	

“Alle	betrokkenen	bij	BOOR	hebben	recht	op	de	hulp	van	vertrouwens	-
personen.	Dat	is	wettelijk	geregeld.	Een	paar	keer	per	maand	nemen	
mensen	contact	met	ons	op.	Het	kan	dan	gaan	om	zware	zaken	
als	ongewenste	intimiteiten,	maar	ook	om	lichte	kwesties,	die	
enorm	worden	opgeblazen.	We	hebben	meestal	ook	kortlopend	
contact.	Met	een	of	twee	gesprekken	kunnen	we	mensen	vaak	
weer	op	het	goede	spoor	zetten.	In	sommige	gevallen	gaan	we	mee	
op	gesprek,	bijvoorbeeld	als	een	ouder	er	verschrikkelijk	tegenop	
ziet	om	de	directeur	te	ontmoeten.	In	de	meeste	gevallen	gaat	het	
om	een	oplosbaar	communicatie-	of	bejegeningsprobleem.”	

Achterstallig onderhoud krijgt inmiddels aandacht Directeur Piet van Genderen: “We hebben hier te maken met een  
typische witte achterstandssituatie”

‘ Met een of twee  
gesprekken kunnen we 
mensen vaak weer op 
het goede spoor zetten’

Foto’s Tineke de Lange
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Maria Kelly werkt bij EarlyBird. Zelfs is ze geboren en 
getogen in Liverpool, maar ze woont nu alweer veertien 
jaar in Nederland. Ze combineert bij EarlyBird haar 
 ervaring als leerkracht met haar moedertaal.

EarlyBird “Is een BOOR-projectbureau met als motto: 
‘Meer, beter en vroeger Engels.’ We adviseren basisscholen 
over het geven van Engelse les aan alle groepen. We adviseren 
dat alle lessen zich richten op spreek- en luistervaardigheid, 
ook in de bovenbouw.”

Onderwijs voor iedereen “Engels is een wereldtaal. Iedereen 
spreekt of hoort Engels: op vakantie, in de film... Daarom is  
het voor iedereen belangrijk. Iedereen begint in Nederland op 
hetzelfde niveau. Hoe vroeger je ermee begint, hoe beter de 
beheersing van deze tweede taal zal worden.”

Passie “Ik heb heel veel lol in de lessen met liedjes zingen en 
spelletjes doen. Ik wil laten zien dat Engels leren veel meer is 
dan woordjes stampen. Dat geeft mij een heel goed gevoel.”

Inspiratie “Engels is een hele mooie taal met veel humor. 
Als volwassenen hebben we vaak het idee dat het leren van 
een taal een serieuze zaak is, terwijl het in feite gaat om  
hoe je kunt communiceren met elkaar. Als je dat met wat 
 humor kan doen, vind ik dat geweldig.”

Rotterdam “Een grote stad die me doet denken aan Liverpool 
met een grote rivier, een haven en een rijke geschiedenis. 
 Rotterdam is exciting.”

‘ Engels heeft  
veel humor’

menskracht

/ de schoolbegeleidster

wie, wat, waar... Maria Kelly (47), 
schoolbegeleidster EarlyBird

/ BOOR nieuws

Levensbeschouwelijk  
onderwijs  
voor alle leerlingen

Zingevingsvragen,	levensvragen	en	
levensbeschouwelijke	thema’s	gaan	
BOOR-scholen	niet	uit	de	weg.	BOOR	
zoekt	momenteel	naar	nieuwe	vormen	
voor	levensbeschouwelijk	onderwijs.	

Mensen stellen vragen als “waar kom ik vandaan?”, “waar ga ik 
naartoe?”, “wat is de zin van het leven?”, “hoe moet ik handelen?” 
en “wat is goed om te doen, wat is fout?” Voor dit soort vragen 
is er veel ruimte binnen het onderwijs van BOOR. Deze actuele 
en authentieke vragen van de leerling en de leerkracht vragen 
om een antwoord. Ook kunnen zij leren van de manier waarop 
mensen vroeger met deze vragen omgingen en daarop ant-
woorden formuleerden. Daarom streeft BOOR ernaar zelf de  
regie te nemen voor een vak levensbeschouwing, waarbij alle 
leerlingen dit levensbeschouwelijk onderwijs (Levon) zullen volgen. 
Levon for all - levensbeschouwelijk onderwijs voor alle leerlingen 
– heet het grootschalige vernieuwingsproject dat BOOR in dit 
kader ontwikkelt. 

Proeftuinen
Het project start met het in kaart brengen van het godsdienstig- 
en humanistisch vormingsonderwijs en andere vormen van  
levensbeschouwelijk onderwijs binnen BOOR. Dit inventariserend 
onderzoek is inmiddels gestart in de vorm van een vragenlijst 
voor de directies van scholen. Die is te vinden op de site van de 
BOOR Academie. Ook zullen met betrokkenen mondeling inter-
views worden afgenomen. Snel zullen ook een aantal ‘proeftuinen’ 
van start gaan met verschillende vormen van levensbeschouwelijk 
onderwijs. Op basis van de resultaten uit het onderzoek en de 
ervaringen met de proeftuinen zullen meningsvormende discussies 

worden gepland. Later zullen ook studiebijeenkomsten worden 
georganiseerd voor schoolteams. Alle informatie over de voort-
gang van het project is te volgen op intranet en in dit magazine. 

En verder...
BOOR Expertise verbreedt BOOR 
heeft binnen het voortgezet onderwijs een 
expertisecentrum voor leerlingzorg. De naam 
van dat centrum is nu veranderd van ECOOR 
in BOOR Expertise. Ook is de kennis nu  
beschikbaar voor het basisonderwijs en het 
speciaal (voortgezet) onderwijs. 

Catamaran verhuisd Basisschool De 
Catamaran betrok een nieuw gebouw. Het 
betreft een multifunctionele accommodatie, 
die ook huisvesting biedt aan een peuterspeel-
zaal, een buitenschoolse opvang, een regio-
naal opleidingscentrum en een bibliotheek.

Leonardo gaat verder Het Leonardo-
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen bij 
BOOR ontwikkelt zich steeds verder. Basis-
school Nelson Mandela en het Einstein Lyceum 
bieden dit onderwijs inmiddels ook aan. 

Ouders en leerlingen tevreden Ook in 
2010 hield BOOR peilingen onder ouders en 
leerlingen over hun tevredenheid. De ouders 
zijn over het algemeen tevreden over de 
school van hun kinderen. Ze geven de scholen 
gemiddeld een ruime voldoende: 7,2.  
Wolfert Pro schoot er duidelijk uit met een 
8,7. De leerlingen zijn iets minder tevreden 
dan hun ouders, want zij geven de scholen 
gemiddeld een 6,5. Dat bekent ruim vol-
doende. De hoogste score bij de leerlingen 
haalden het Erasmiaans Gymnasium en ook 
weer Wolfert Pro. 

PvdA’ers bij BOOR Op vrijdag 8 oktober 
brengen PvdA-kamerleden Metin Celik en 
Shaida Rehman een bezoek aan BOOR.  
De gesprekken gaan over de inzet rond 
kwaliteit, bezuinigingen, omgaan met talenten 
en diversiteit. 

Studenten doen  
onderzoek voor BOOR 

Scholen	werken	al	sinds	jaar	en	dag	met	stagiaires.		
Bij	het	bestuursbureau	en	de	BOOR	Academie	was	dat	
minder	gebruikelijk,	maar	daar	zijn	nu	ook	studenten	
te	vinden.	

Studenten uit verschillende studierichtingen zijn enige tijd neergestreken 
aan de Calandstraat om de competenties die zij voor hun toekomstige 
vak nodig hebben in de praktijk te oefenen. Irene van der Meij heeft als 
afstudeeropdracht voor hbo personeel en arbeid onderzocht of BOOR-
medewerkers mobiliteitsbeperkingen ervaren bij het veranderen van 
baan binnen BOOR. Eva van Kooten heeft voor haar studie bestuurs-
kunde aan de Erasmus Universiteit gekeken naar de manier waarop 
schooldirecties in het primair onderwijs omgaan met de distributie van 
de enorme informatiestroom die dagelijks binnenkomt richting hun per-
soneelsleden. Een groepje tweedejaarsstudenten van hbo personeel en 
arbeid onderzocht of sociale netwerksites als Hyves een geschikt middel 
zijn voor BOOR om aanstormend talent te werven. Op dit moment is 
Busra Koc bezig met een afstudeeronderzoek naar de scholingswensen 
van docenten. Maar ook toekomstige managementassistenten en  
een communicatiedeskundige in de dop maakten hun opwachting.  
De uitkomsten van de onderzoeken zijn deels te lezen op  
www.booracademie.nl/r&d.” 

BOOR-jaar start met kick-off
De rectoren, directeuren en locatieleiders 
van BOOR kwamen 1 september op het 
Erasmiaans Gymnasium bij elkaar om het 
nieuwe schooljaar gezamenlijk af te trap-
pen. Dat kon letterlijk met het schieten 
van penalty’s, waarbij Ben Degenaar, ad-
junct-directeur van basisschool De Zon-
nekorf, de beste score haalde en er met 

de hoofdprijs vandoor ging. Het was  
een gezellige en boeiende bijeenkomst 
(zie ook de column van Wim Blok) met 
uitstekende hapjes en drankjes. Na  
afloop lag er voor alle aanwezigen uit  
waardering voor hun komst nog een 
boek klaar, ter lering, inspiratie danwel 
vermaak. 

Foto Tineke de Lange
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BOOR-conferentie ‘Samen  
werken aan medezeggenschap’ 
Na het succes van vorig jaar organiseren de drie gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraden en BOOR op woensdag 17 november samen opnieuw een  
conferentie. Het programma bevat onder meer een aantal interessante workshops 
voor leden van medezeggenschapsraden en voor directies van scholen. Kijk snel 
naar het programma op www.booracademie.nl en schrijf je in. Grijp deze kans  
om in een halve dag heel veel te leren over hoe je met elkaar kunt werken aan de 
kwaliteit van de medezeggenschapsraad. Op 17 november op de locatie Hugo  
de Groot van osg Nieuw Zuid, Nachtegaalplein 53, vanaf 15.00 uur. 

EarlyBird bewerkt methode  
voor Nederland

Expertisecentrum	EarlyBird	van	BOOR	heeft	samen	met	uitgever	
Pearson	Education	en	online	portal	KlasseTV	een	geheel	digitale	
methode	Engels	ontwikkeld:	iPockets.	

De basis voor iPockets is een bestaande succesvolle methode van Pearson. Early-
Bird bewerkte de methode voor de Nederlandse markt en KlasseTV digitaliseerde 
het materiaal en maakte het interactief. De methode is geschikt voor verschillende 
niveaus, onderwijsprogramma’s en werkvormen. Afgezien van de handpoppen is 
iPockets dus helemaal digitaal en interactief met veel audio- en videomateriaal. De 
methode is ook geschikt voor het digitaal schoolbord. Scholen kunnen op hun eigen 
manier de methode gebruiken: met de hele groep, in groepjes of individueel, met 
alle leerlingen op hetzelfde niveau en tempo of juist in verschillende combinaties. 

School verwijst 
door naar  
gezondheidszorg
Basisschool	De	Kubus	helpt	ouders	
die	de	weg	naar	de	gezondheidszorg	
niet	weten	te	vinden.	

Basisschool De Kubus in IJsselmonde signa-
leert dat veel ouders de weg naar de gezond-
heidszorg niet weten te vinden. “Veel leerlingen 
lopen daarom rond met sociaal-emotionele 
of psychische problemen. Ook hebben ze vaak 
last van gezondheidsproblemen, veroorzaakt 
door slechte voeding in combinatie met  
weinig beweging. Ouders weten door taal-
achterstand of gebrek aan kennis geen hulp 
te vinden”, aldus zorgcoördinator Judith  
Reijnen. De Kubus besloot om in het kader 
van passend onderwijs een project te starten 
om ouders en leerlingen in contact te brengen 
met de gezondheidszorg. “Wij vinden dat 
elke leerling die zorg moet krijgen die hij  
verdient. Als leerlingen hulp nodig hebben 
van een psycholoog, psychiater of orthope-
dagoog moeten ze die kunnen krijgen”, aldus 
de coördinator. “We willen leerlingen met 
deze hulpverleners in contact brengen.”  
Aan het project werken ook de gemeente 
en verzekeraar Achmea mee. Reijnen: 
“Achmea heeft baat bij preventie en vroeg-
tijdige signalering van gezondheidsproblemen. 
Hoe langer behandeling op zich laat wachten, 
hoe erger de problemen worden en hoe langer 
de behandeling wordt. Bij leerlingen die  
vanwege gezondheidsproblemen niet mee 
kunnen komen en het gevoel hebben dat  
ze falen, stapelen de psychische problemen 
zich op. Als school hopen wij met de aanpak 
betere leerresultaten te boeken.” 
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De conferentie vindt plaats op de Hugo de Groot

De Kubus verwijst ouders door naar  
de gezondheidszorg
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