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Maakt ondernemend kwaliteitsonderwijs in een wereldstad zichtbaar

Marco Pastors,
directeur Kwaliteitssprong Zuid

Durf te vragen:
heb ik wel de
goede leraren?

Talenten in het theater
Scholieren
verzorgen twaalf
optredens

Muren slopen op Zuid
Kan het anders
bij de jeugdhulpverlening?
Dromen voor Pernis
De Plataan en
zijn dorp tussen
de havens

/ HRM-special
/
creatief

Bouwen aan
stadsgezichten
Eind maart hield basisschool Fridtjof Nansen een grote expositie,
met als thema De Stad. De leerlingen hadden daar een maand
lang aan gewerkt. De kleuters bouwden aan een grote maquette.
Groepen 3 en 4 hebben zich beziggehouden met de kunstenaar
en architect Hundertwasser en aan groep 5 en 6 heeft de kunstschilder Willem Bijl gastlessen gegeven over het schilderen van
stadsgezichten. De groepen 7 en 8 stortten zich op de planologie:
hoe ontwerp je een nieuwe wijk in een stad? Welke voorzieningen
moet je creëren en hoe krijg je zo’n wijk leefbaar? Deze leerlingen
ontwierpen op basis van de antwoorden zes nieuwe stadswijken.
Ouders en andere belangstellenden konden op woensdagmiddag
de tentoonstelling bezoeken.

column

Wim Blok, voorzitter
college van bestuur

Kansen
en bedreigingen
BOOR is de laatste tijd nadrukkelijk in het nieuws.
We zouden het haast vergeten, maar naast negatieve
berichten zijn er ook veel goede berichten te melden
over activiteiten op onze scholen. Alle gebeurtenissen
rond de fraude en de discussies over de bedrijfsvoering
overschaduwen soms ten onrechte het feit dat het
onderwijs gewoon doorgaat. De Calandstraat is
door BOOR verlaten en we zijn haast op orde aan
de Prins Hendrikkade. Wel wennen, maar ook een
nieuwe kans om het bestuur en het bestuursbureau
opnieuw te positioneren. We zien een landelijke trend
om grote organisaties, zoals BOOR, ter discussie te
stellen . Zeker in het maatschappelijk middenveld.
Waar de politiek zich eerst beijverde om schaal
vergroting na te streven met kostenreductie als doel
stelling, zien we nu een andere beweging; dichter
bij de mensen en meer menselijke maat. Dat kan
ook in een grote organisatie en onze scholengroepen
spelen in op die trend.
De bewindvoerder, Hans van der Vlist, zal het proces
leiden om te komen tot nieuwe statuten en een
nieuw algemeen bestuur of raad van toezicht.
Daarnaast speelt de vraag: moet het college van
bestuur uit twee leden blijven bestaan of moet er een
derde lid worden toegevoegd? Of is het beter om een
directeur/bestuurssecretaris te benoemen? De discus
sie zal in de komende tijd worden gevoerd in samen
spraak met gemeente en vertegenwoordigers van BOOR.
Maar eerst nog de eindexamens. Spannende tijd, want
met de verscherpte normen is er nog meer spanning
bij leerlingen, leerkrachten en natuurlijk ook ouders.
Dit is de laatste uitgave van het BOOR Magazine
voor de zomervakantie. Daarom wens ik jullie allen
een fijne, welverdiende zomervakantie toe .
Na de vakantie zijn er Tweede-Kamerverkiezingen.
Maak gebruik van je democratisch recht en stem
voor onderwijs. Zie de verkiezingen als een kans,
anders wordt het een bedreiging.
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06 Onderwijs

en jeugdhulpverlening
zoeken naar
nieuwe wegen
Bureaucratie, wachtlijsten en geografische muren: ze zorgen er vaak voor dat hulp
aan jongeren en hun gezinnen niet adequaat van de grond komt. In Rotterdam-Zuid
kijkt het Olympia College samen met de jeugdhulpverlening hoe het anders kan.

‘Elk uur dat een kind
niet op school zit, gaat
het slechter met hem’

Dromen voor Pernis
Tussen de havens ingeklemd, ligt het van
oorsprong boerendorp Pernis. Basisschool
De Plataan is een van de weinige dorpsscholen van Rotterdam.

Interview met Marco Pastors, directeur
Kwaliteitssprong Zuid, over de jongste
wijken van Rotterdam.
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Campus voor Einstein

Pieken in de zomer

Talenten in theater

Het Einstein Lyceum krijgt een plek
op de nieuwe campus Hoogvliet.
“Zo’n campus zorgt ervoor,
dat we ons als lyceum dieper in
de samenleving wortelen.”

Interim-bouwkundige Peter van
Heerde reorganiseert de afdeling
bouwzaken en begeleidt de

lopende werkzaamheden bij de
scholen. De piek ligt in de zomer.

Tijdens de talentenmiddag in
theater Zuidplein konden de
bezoekers genieten van twaalf acts
van leerlingen uit het voortgezet
onderwijs.

4	Leerkracht
Sofia Annati
8	Dansdocent
Charlotte Blauw
17	Gedragstrainer
Carlo van den Heuvel
18	Auditor
Marjolijne van den Berg
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Leerlingen
organiseren zelf een
benefietconcert

/de leerkracht

Foto Tineke de Lange

wie, wat, waar... Sofia Annati (22), leerkracht
groep 6 op basisschool De Zonnehoek

‘Elke dag is
een feestje’
Haar passie voor lezen brengt ze graag over op
de kinderen in haar klas. Dat vindt de Marokkaanse
Sofia Annati niet alleen leuk, maar ook belangrijk.
Lezen krijgen de meeste kinderen uit Hillesluis
namelijk niet van huis uit mee.
De Zonnehoek “Ik ben er vorig jaar blijven hangen na mijn
lio-stage. Het is er fijn, ik voel me gesteund en ik kan mijzelf er
goed ontwikkelen.”
Onderwijs voor iedereen “Iedereen moet onderwijs
op maat krijgen, hoe hoog of laag zijn iq ook is. Er is zoveel
onderscheid bij kinderen, daar moet je gewoon rekening mee
houden.”
Inspiratie “De meeste inspiratie geven de kinderen uit mijn
klas. Ik ben perfectionistisch en stel aan mijzelf, maar ook aan
de k inderen, hoge eisen. Zo leren we van elkaar en dagen we
elkaar uit. Elke dag is een feestje.”
Passie “Ik wil dat onderwijs leuk is, de band met kinderen
goed en dat de lessen uitdagend zijn. Mijn dag is geslaagd als
kinderen met plezier naar school komen.”
Rotterdam “De energie van Rotterdam zie ik terug bij de
kinderen. Ze zijn er trots op dat ze Rotterdammer zijn en zelfs
trots op hun wijk Hillesluis. Rotterdam heeft iets dat je naar
zich toetrekt. Ik weet het niet… het is een onbeschrijfelijk
gevoel, maar het is wel iets waar ik me prettig bij voel.”
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Leonardo-leerlingen gaven een
benefietconcert voor kinderen met
kanker. “De promotie, catering
en organisatie hebben ze vrijwel
helemaal zelf geregeld.”
Circa 300 bezoekers trok het
benefietconcert dat de Leonardo
groepen van basisschool Eduard
van Beijnum, Nelson Mandela,
Pluspunt en ’t Prisma op
woensdag 25 april gaven in
feestzaal Doelarie in Overschie.
Het waren vooral ouders, opa’s
en oma’s en kennissen die de
optredens van deze hoogbegaafde
De opbrengst van de
leerlingen bijwoonden. Het idee
zelfgemaakte cd was ook bestemd
ontstond volgens Regina IJssel
voor de stichting Kika
stijn, vakleerkracht musicmedia
bij de acht Leonardogroepen op de BOOR-basisscholen, tijdens
het project Voice of Leo voor de bovenbouw. “We hebben ons
daarbij laten inspireren door het programma The voice of
Holland. Elke leerling zong een eigen gekozen hit. Op een gegeven
ogenblik ontstond toen het idee op basis van die ervaring een
benefietconcert te organiseren. Aanvankelijk stonden de leer
lingen wat huiverig tegenover een echt podiumoptreden, maar
toen we besloten om de opbrengst aan de stichting Kika, voor
kinderen met kanker te doneren, raakten ze enthousiast.”

Posters
Het is volgens IJsselstijn typerend voor dit soort leerlingen dat
ze de organisatie van het concert redelijk zelfstandig op zich
nemen. “De promotie, catering en organisatie hebben ze vrijwel
helemaal zelf geregeld. Ze maakten zelf de toegangskaarten,
posters en een website. Veel regelden ze samen met de e-mail.”
De groep van de Nelson Mandela maakte een cd met een zelf
geschreven compositie. Die verkochten ze tijdens het concert.
“Dat hebben ze ook voor het grootste deel zelf georganiseerd.”
Volgens de vakleerkracht beschikken deze leerlingen over
een behoorlijk organisatievermogen en planvaardigheid.
“Dit soort projecten past echt bij de Leonardo-leerlingen.”
De opbrengst van het benefietconcert kwam uit de kaartverkoop
en de opbrengst van de cd-verkoop en gaat naar de stichting Kika.
IJsselstijn: “We hebben met het concert inmiddels al 1.800 euro
opgehaald. Daar komt de opbrengst van de cd-verkoop nog bij.”

Het sinterklaaspresentje
van de leerlingen

Overwonnen schroom
voor het hospice
Speciale basisschool Van Heuven Goedhart en hospice
Laurens Cadenza onderhouden nauw contact.
Toen leerkracht Ed de Koning bij speciale basisschool Van Heuven Goedhart
ging werken, wist hij niet dat de buurman hospice Laurens Candenza was.
“Dat ontdekte ik pas toen ik een documentaire daarover op televisie zag. Ik was
erg aangesproken”, aldus De Koning, die vervolgens bij het hospice informeerde
of de school wat voor zijn gasten kon betekenen. “Sinds ongeveer een jaar komen
leerlingen regelmatig bij het hospice over de vloer. Bijvoorbeeld met Sinterklaas,
Kerst of Valentijnsdag. We brengen dan cadeautjes of drinken koffie of thee met
de gasten.” Laatst zongen de leerlingen oud-Hollandse liedjes. Ook verzorgen ze
de tuin van het hospice. In eerste instantie schrokken de leerlingen wel, toen ze
hoorden dat de gasten in het hospice op termijn zullen overlijden. De Koning:
“Zo ontdekken de leerlingen dat de wereld niet alleen uit rozengeur en maneschijn
bestaat. Maar de schroom is overwonnen. Nu vragen de leerlingen zelf wanneer ze
weer naar deze mensen toe mogen.” De school en het hospice kiezen er bewust
voor om de leerlingen alleen in contact te brengen met gasten die nog in relatief
goede gezondheid verkeren. “Zo beschermen we de leerlingen tegen al te heftige
indrukken.” Van Heuven Goedhart wil de contacten met de buurman intensiveren,
aldus De Koning. “We willen goede buren voor het hospice zijn.”

Leerlingen basisschool
Kruidenhoek geknipt
voor het goede doel
Zeven leerlingen, een ouder en een leerkracht van jenaplan
basisschool Kruidenhoek lieten hun haar lang groeien, zodat
de stichting Haarwensen daar pruiken van kon maken.

Kappers zouden al snel de staarten
afknippen voor Haarwensen

Vorig jaar oktober ontstond op jenaplan
basisschool Kruidenhoek het idee om
collectief haren te laten knippen voor de
stichting Haarwensen. Deze stichting zorgt
voor pruiken voor kinderen die als gevolg
van een ernstige ziekte hun haar kwijtraken.
De school stelde het plan toen uit, omdat
de lokken van de meeste deelnemertjes
nog niet lang genoeg waren om er pruiken
van te maken. Daarvoor moet het haar
minimaal 23 tot 25 centimeter lang zijn.
Op donderdag 26 april stond dan eindelijk
de haarknipactie op het programma.

En verder...
Bezoek voetbalwedstrijd Vaders
begeleidden leerlingen bij een bezoek van
groep 5 en 6 van basisschool Blijvliet aan
de wedstrijd Feyenoord-Excelsior. Die vond
in april plaats. In het kader van het project
Scoren op Zuid brachten ze een maand
eerder een kennismakingsbezoek aan
De Kuip. Voor de meeste kinderen was dit
bezoek volgens de school een onvergetelijk
moment met een bijzondere sfeer in een
verlicht stadion op de koop toe.
Groen kleuterplein De feestelijke
opening van het nieuw aangelegde groene
kleuterplein van basisschool De Globe aan
de Zwartewaalstraat vond eind maart
plaats. Het plein is in de maanden november
en december gerealiseerd, maar de kleuters
openden officieel het plein in de lente.
Dit gebeurde door twee leerlingen uit elke
groep een boompje te laten planten, terwijl
de overige leerlingen een lied lieten horen.
Na de opening konden de kleuters hun
ouders rondleiden op het plein.
Visieavond Montessoribasisschool Jacob
Maris belegde in februari een visieavond.
Het doel was om op basis van het bestaande
schoolplan, het tevredenheidsonderzoek, de
visie van BOOR en de opgedane inzichten uit
de droomscenario’s van twee jaar geleden
de toekomstvisie van school te herijken. Een
wens was om een club van 100 binnen de
Stichting V
 rienden van Jacob Maris onder te
brengen voor extra donaties. Ook een
klassenassistent voor iedere groep zou
wenselijk zijn, evenals het aanpakken van de
website en meer informele inloop in de klas
na schooltijd. Ook zou een hovenier de school
tuin aan kunnen pakken voor het natuur
onderwijs en de uitstraling van de school.
Summer Fair voor Kika Leerlingen van
vmbo De Wielslag, sector zorg en welzijn,
hielden begin juni een Summer Fair. Onderdeel van het lesprogramma is het organiseren
en begeleiden van een maatschappelijke
activiteit. De leerlingen bedachten en
organiseerden de Summer Fair zelf. De opbrengst gaat naar de stichting KiKa. Er was
een modeshow, waarbij een trouwjurk van
het merk Demetrios werd geveild, maar ook
dans en muziek.
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Onderwijs en jeugdhulp
verlening: hoe doorbreken
we de kaders?
Pilot op Zuid zoekt in de praktijk naar nieuwe wegen
Bureaucratie, wachtlijsten en geografische muren: ze zorgen er vaak voor
dat hulp aan jongeren en hun gezinnen niet adequaat van de grond komt.
De school merkt vaak als eerste wat er misgaat. In Rotterdam-Zuid kijkt
het Olympia College samen met de jeugdhulpverlening hoe het anders kan.

H

et kan op het Olympia College
zomaar gebeuren en het gebeurt
ook: een leerkracht constateert
dat een leerling ’s morgens niet komt
opdagen bij zijn les. De ouders laten de
school in het ongewisse over de oorzaak.
Tot telefonische navraag leert dat de alleen
staande moeder haar rekeningen niet heeft
betaald en het nutsbedrijf water, gas en
licht heeft afgesloten. De leerling heeft
onderdak gevonden bij zijn tante in
Den Haag, want thuis was een onleefbare
situatie ontstaan. Vanuit Den Haag is zijn
school naar zijn beleving onbereikbaar,
dus laat hij maar verstek gaan. Volgens
Monique Helling, directeur van het
Olympia College, is dit niet een op zichzelf
staand geval. Rotterdam-Zuid grossiert in
menselijke problemen en dat merkt ze
elke dag op haar school, die vmbo-lwoo en
praktijkonderwijs aanbiedt. “De helft van
onze leerlingen zit bij ons in een zorgtraject
en de helft van onze leerlingen komt uit
een van de zeven zogenaamde focuswijken
van Rotterdam-Zuid, waar de problemen
het grootst zijn.” Nu vragen veel leerlingen
in het vmbo-lwoo en het praktijkonderwijs
sowieso meer tijd en aandacht van de
school, maar dit hoge aantal is wel
typerend voor Zuid. Helling: “Het gaat er
hier toch wat intensiever aan toe dan in
andere delen van Rotterdam en dat merken
we goed. De andere scholen op Zuid zullen
dat beeld wel herkennen, denk ik.”
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De problemen die leerlingen thuis en in
de samenleving ondervinden, komen op
school vaak aan de oppervlakte. “Veel van
onze leerlingen komen helemaal niet toe
aan onderwijs door de problemen waar

mee ze kampen. Deze jongeren gebruiken
vaak al een heel domein aan zorg.”
Het Olympia College staat wel op het
standpunt: schoenmaker blijf bij je leest.
“Wij zijn van onderwijs, andere instanties

zijn er voor de jeugdhulpverlening.
We hebben veel expertise in huis om deze
jongeren onderwijs te bieden dat bij hen
past. Maar voor de vele zorgvragen is
deskundige hulp gewenst.” Hulp in de
thuissituatie ligt op het bordje van de
instanties voor jeugdhulpverlening. Maar
juist in de samenwerking met organisaties
als Centrum voor Jeugd en Gezin en
Bureau Jeugdzorg gaat in de praktijk van
alles mis, zo constateren alle partijen.
Wachtlijsten, communicatiestoornissen
en bureaucratisering frustreren adequate
en snelle hulp. Ook doet zich soms een
toevallige en ongelukkige samenloop
van omstandigheden voor, waardoor hulp
niet van de grond komt.

Praktijkvoorbeeld
De ervaringen van de afgelopen jaren waren
voor het Olympia College en deze orga
nisaties de reden om de handen ineen te
slaan. De partners startten begin april een
pilot om te kijken hoe onderwijs en jeugd

Pilot Olympia College
Verschillende organisaties zijn maandag 23 april gezamenlijk een pilot gestart.
Deelnemers daaraan zijn MEE Rotterdam Rijnmond, Flexus Jeugdplein, Stichting
De Meeuw, Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Bureau Jeugdzorg Rotterdam
en het Olympia College (vmbo-lwoo en praktijkonderwijs). De partijen willen de
samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg sterk verbeteren. Op de achtergrond
spelen ook de ontwikkelingen rond passend onderwijs een rol, het feit dat jeugdzorg
in de toekomst een gemeentelijke taak wordt en de uitvoering van het nationale
programma Kwaliteitssprong Zuid. De kern van deze pilot bestaat uit drie onderdelen:
het versterken van de ouderbetrokkenheid, het versterken van begeleidingsvaardig
heden van de docenten en het versterken van de integrale aanpak van (ernstige)
zorgleerlingen of diegenen die dreigen dat te worden.

de doorverwijzing gaat er dan van alles fout.”
Volgens Helling zou de vraag centraal moeten
staan: wat hebben een kind en zijn ouders
nodig? “En hoe kunnen we hulp bieden
zonder aan te lopen tegen allerlei bureau
cratische regels, lange wachtlijsten of geo
grafische scheidingen?” Overigens beseft
zij wel dat de ambitie om de problemen
volledig te kunnen oplossen, te hoog

‘Onze ambitie is om
op een slimme manier naar
oplossingen te zoeken’
hulpverlening de geconstateerde problemen
kunnen oplossen. Helling: “Onze ambitie
is om op een slimme manier naar oplos
singen te zoeken.” De partners zijn gestart
met het verzamelen van tien praktijk
voorbeelden, die een goede afspiegeling
vormen van de situatie waarmee het
Olympia College en de jeugdhulporganisa
ties dagelijks te maken hebben. In al deze
casussen ging ergens in het hulpverlenings
proces iets niet goed, waardoor de betref
fende leerling niet adequaat geholpen werd.
Volgens Helling weerspiegelen deze voor
beelden verschillende soorten problemen:
“Schoolmaatschappelijk werk bijvoorbeeld
mag een leerling en zijn ouders maar vijf
keer met een gesprek begeleiden. Soms
hebben ze net even twee of drie gesprekken
extra nodig om de weg weer te vinden, maar
dat kan volgens de regels niet. Ook de ver
schillende werkgebieden van de jeugdhulp
verlening zorgen voor problemen. Tijdens

g egrepen is. “Maar het is wel belangrijk om
inzicht te krijgen in de vraag: wat gebeurt
er precies in deze praktijkvoorbeelden?
Wat gaat er mis en hoe kunnen we dat
liefst zo eenvoudig mogelijk voorkomen?”

Ontschotten
Een van de partners in de pilot is het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
IJsselmonde. Anne-Marie van Wingerden,
CJG-regisseur: “We proberen in die casus
sen een rode lijn te ontdekken. Waar gaat
de samenwerking met de instelling niet
goed? Of zorgen zorgmijdende ouders voor
een probleem? Want dat kan natuurlijk
ook.” Zij erkent dat de ‘schotten’ tussen
verschillende organisaties adequate hulp
verlening aan kinderen vaak in de weg
staan. “In de pilot hebben we nu een
begin gemaakt met het ontschotten.
Daarbij proberen we out-of-the-box te
denken.” Dat het nog wat wennen is voor

de partners om zo aan de slag te gaan,
merkt ze aan de gesprekken over de casus
sen. “We zitten met vijftien mensen aan
tafel en iedereen begint steevast zijn eigen
kaders te benoemen waarbinnen hij mag
opereren. Als we dan met elkaar bespreken
hoe we die kaders kunnen doorbreken,
ontstaat er steevast enthousiasme.” Bij de
professionals leven ideeën genoeg, aldus
Van Wingerden, die wel zegt dat de haal
baarheid van de verschillende ideeën nog
onderzoek vraagt. “We ontdekken ook dat
we eigenlijk weinig nieuws verzinnen,
maar dat het bij een nieuwe manier van
samenwerken vooral om verbinden gaat
en de vraag wie wat doet.”
De scholen hebben volgens de CJG-regisseur
een belangrijke rol bij het signaleren van
problemen bij kinderen en hun gezinnen.
“Vanwege de pittige doelgroep moeten zij
snel de signalen herkennen bij jongeren
die kampen met problemen en lijntjes
leggen naar de jeugdhulpverlening.”
Hoe eerder die kan ingrijpen, hoe beter.
“Niemand zit te wachten op escalatie van
problemen. Hoe eerder wij laagdrempelige
hulp kunnen bieden des te beter.” Volgens
haar luidt de doelstelling van het project:
passende en snelle oplossingen bieden
voor het kind en zijn ouders, waarbij elke
partij weet wie het waar voor het zeggen
heeft. Ook Helling bevestigt dat de school
vindplaats is van jongeren die hulp nodig
hebben. Zo meldde laatst nog een meisje
op school dat ze in het weekend verkracht
was. “In de praktijk is de school toch de
eerste instantie die een hulpvraag ter ore
komt en daar hulpverlening bij gaat zoeken.
Dat wij dit doen, komt toch voort uit onze
betrokkenheid op de leerlingen.”
magazine
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Lucht voor speciaal
onderwijs
De bezuinigingen op passend onderwijs zijn
in het Lenteakkoord gesneuveld. Bij BOOR
betekent dat behoud van 110 voltijdbanen in
het (voortgezet) speciaal onderwijs.

/de dansdocent
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wie, wat, waar... Charlotte Blauw (30),
dansdocent Thorbecke Voortgezet Onderwijs

‘Dans wat meer
in het leven’
De dansklas van het Thorbecke Voortgezet Onderwijs barst van de talenten. Zeven jaar geleden begon Charlotte Blauw er met lesgeven in diverse
soorten dans: jazz, moderne dans en tapdance,
maar ook in ballettechniek.
De dansklas “Dit is geen hobbyklas waar leerlingen alleen
maar leuke dansjes leren. Basisschoolleerlingen die tot deze
vmbo-klas met dansprofiel willen worden toegelaten, moeten
eerst auditie doen. Daarna mogen ze alleen blijven als ze
voldoende vorderingen maken. We ontdekken en stimuleren
zoveel talent!”
Onderwijs voor iedereen “Het vmbo heeft heel lang een
negatief imago gehad. Met de dansshow die we elk jaar in het
theater opvoeren, bewijzen we dat dat niet terecht is.”
Inspiratie “Mijn hele leven dans ik al en ik doe het nog
steeds dagelijks. Graag draag ik dat over aan kinderen, want
van dansen wordt ieder mens gelukkiger. Als we allemaal wat
meer zouden dansen in dit leven, zou het wat gezelliger zijn.”
Passie “Dansen. Ik ging op jazzballet toen ik vier was en wilde
daarna niets anders meer. Ik heb er ook nooit aan getwijfeld
dat ik dit zou gaan doen.”
Rotterdam “Is voor mij een bruisende stad vol inspirerende
mensen. Het is wel een harde stad waar niet altijd even subtiel
duidelijke taal wordt gesproken. Op cultuur- en dansgebied
vind ik Rotterdam heel spannend.”
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Bij het (voortgezet) speciaal onderwijs van BOOR halen de
medewerkers opgelucht adem, nu de bezuinigingen geschrapt
zijn. “We zijn natuurlijk alleen maar positief over het schrappen
van deze bezuiniging”, aldus Toon Kuijs, bovenschools directeur
(voortgezet) speciaal onderwijs bij BOOR. De aanvankelijke
bezuiniging van 300 miljoen euro op speciaal onderwijs zou
bij BOOR 110 voltijdbanen gekost hebben. “We hadden goede
hoop dat we dit via natuurlijk verloop zouden hebben kunnen
opvangen. Mede omdat veel mensen uit het speciaal onderwijs
in het r eguliere onderwijs aan de slag konden”, aldus de
directeur. “Veel mensen in het speciaal onderwijs hebben
echter vaak heel bewust voor dit soort leerlingen gekozen.
Het reguliere onderwijs is voor hen toch een tweede keuze.
Zo blijven de kwaliteiten van deze mensen behouden voor de
leerlingen in het speciaal onderwijs.” De kans bestaat dat het
schrappen van deze bezuinigingen tijdelijk zal blijken te zijn
als er na de verkiezingen een nieuw kabinet aantreedt. Kuijs:
“Je weet het natuurlijk nooit, maar ik kan me niet voorstellen
dat een nieuwe regering opnieuw met deze bezuiniging komt.
In ieder geval kunnen we nu de kwaliteit blijven leveren die
we altijd hebben willen leveren. Daar zijn we blij mee.”

Zittenblijven
verleden tijd?
Afschaffen van het doubleren zou miljoenen
opleveren. Een idealistisch proefballonnetje?
“Voor mij is dit een proefballonnetje dat we al zo vaak h
 ebben
zien opgaan. Met natuurlijk weer alle nodige media-aandacht”,
zo reageert Jeroen Croes, locatiedirecteur van W
 olfert Dalton
op het idee van vakbond CNV Onderwijs om leerlingen niet
meer te laten doubleren. De bond wil hiervoor een proef starten.
Slecht presterende leerlingen hoeven geen jaar meer over te
doen, maar krijgen intensieve begeleiding. Daardoor zouden
ze weer op het gewenste niveau komen. De winst zit vooral
in de besparing van 350 miljoen. Croes g elooft graag dat
deze maatregel geld oplevert, maar dat het tot een kwaliteits
verbetering in het onderwijs leidt, bestrijdt hij. “Een leerling
blijft niet voor niets zitten. Een school probeert hem zo naar
een hoger plan te tillen, omdat hij o
 nvoldoende vorderingen
maakt. Dat je dit ook kunt bereiken met extra begeleiding,
vind ik idealistisch.”

Wat mag onderwijs
aan hoogbegaafde
leerlingen kosten?
Hoogbegaafde leerlingen zijn gebaat
bij een uitdagend onderwijsaanbod.
In de praktijk vraagt dat forse investeringen,
waar de reguliere bekostiging niet in voorziet.
Dat hoogbegaafde leerlingen een eigen
benadering vragen, daar bestaat inmiddels
consensus over in het onderwijs. Ze vragen
meer uitdaging anders dreigt het gevaar dat
ze gaan onderpresteren. Al jaren helpt de
particuliere Leonardo-stichting, voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, schoolbesturen om een passend onderwijsaanbod
voor deze kinderen te realiseren. Vaak roepen
besturen daar speciale Leonardo-klassen
voor in het leven, waar ze de formule en de
materialen van deze stichting voor gebruiken.
Ook BOOR werkt volgens dit concept.
Al constateert het wel dat het gebruik daarvan nogal prijzig is, omdat de stichting hoge
eisen stelt. Zo schrijft het concept het gebruik
van Apple-computers voor, waardoor de
scholen in nieuwe servers moeten investeren.

‘Leerkrachten
moeten leren
hoe ze meer
uitdaging
kunnen bieden’

Ook mogen de klassen niet groter zijn
dan zestien leerlingen, waardoor meer
leerkrachten nodig zijn. Verder verlangt de
stichting een jaarlijkse contributie. Onderwijs
aan hoogbegaafde leerlingen via het
Leonardo-concept vraagt al met al een
forse investering van schoolbesturen.

 fgelopen jaren veel ervaring opgedaan met
a
dit soort leerlingen”, aldus de projectleider.
“De leerkrachten moeten dan wel de mogelijkheid hebben deze leerlingen meer uit
daging te bieden en leren hoe ze hen meer
uitdaging kunnen bieden door het verdiepen
en verrijken van de lesstof. Dit moet praktijk
worden op alle scholen.”

Eigen zak
Het Leonardo-onderwijs valt bij BOOR
onder Minerva. Dat project investeert in
passend onderwijs voor meer- en hoog
begaafde leerlingen bij BOOR en heeft dus
een bredere doelgroep op het oog. Hedwig
van Schie, projectleider Minerva wijst op
een onderliggend probleem. De echt hoogbegaafde leerlingen hebben vaak een
specifieke ondersteuningsbehoefte vanwege
hun grote intelligentie, een andere manier
van denken en daarbij behorend gedrag.
Ze vragen eigenlijk om een andere vorm van
onderwijs om tot hun recht te komen, aldus
de projectleider. “Dit zowel wat betreft de
vorm en inhoud van het onderwijs als de
bekostiging. Maar de huidige regels bieden
daar geen ruimte voor. Daar is echter
geen speciale bekostiging voor zoals in het
speciaal onderwijs.” Anderzijds vraagt de
hele beweging rond passend onderwijs
dat ook deze leerlingen onderwijs op een
reguliere basisschool zouden moeten
kunnen krijgen. “Daar ziet BOOR wel degelijk
mogelijkheden toe, want we hebben de

Mocht dat niet voldoende zijn, dan wil BOOR
deze leerlingen in de toekomst de zogenaamde Minerva-groepen bieden, waarbij
ze een dagdeel in de week een aanvullend
onderwijsprogramma krijgen van een leerkracht die hen voldoende uitdaging biedt.
Daarnaast is er een kleine groep die ook zo
nog niet aan zijn trekken komt. Van Schie:
“Wij verwachten dat deze groep in de toekomst kleiner zal worden wanneer de hoogbegaafde leerlingen genoeg uitdaging zullen
hebben in het reguliere onderwijs, eventueel
aangevuld met het aanbod van de Minervagroepen.” Maar deze kleinere groep heeft
dan wel een geheel eigen onderwijsaanbod
nodig. En daar zullen schoolbesturen zelf in
moeten investeren, want de rijksbekostiging
voorziet daar niet in. Van Schie: “We willen
door het bieden van beter passend onderwijs
in de reguliere scholen ervoor zorgen dat deze
groep zo klein mogelijk wordt en proberen
hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk
een plaats in het reguliere onderwijs te geven.
Dat is voor iedereen het beste.”

magazine

9/

interview

Marco Pastors, directeur Kwaliteitssprong Zuid:

‘Een school moet
durven vragen: heb ik
wel de goede leraren?’
Marco Pastors is sinds februari directeur nationaal programma
Kwaliteitssprong Zuid. Dit programma moet de komende decennia
zeven wijken in Rotterdam-Zuid uit het slop trekken.
Deze wijken hebben potentie: er wonen heel veel jongeren.
In alle scorelijstjes – voor werkloosheid, inkomen,
veiligheid, opleidingsniveau, eenoudergezinnen staan zeven wijken onderaan (Oud-Charlois, Carnisse,
Tarwewijk, Afrikaanderwijk, Feijenoord, Bloemhof
en Hillesluis). Een hopeloze zaak?
“De situatie is inderdaad niet florissant. Toch ben ik aan deze
baan begonnen, omdat de situatie niet geheel hopeloos is. We leven
in een land met prima voorzieningen. Toch zetten overheid en
bewoners van deze wijken prestaties neer, die ons zorgen moeten
baren. Voormalig minister Donner constateerde dat de problemen
van Zuid een maatje te groot zijn voor Rotterdam om alleen op te
lossen. Daarom is dit nationaal programma er gekomen. Vanuit
een visie willen met deze partners aan de slag in de zeven focus
wijken. Dus niet meer vanuit verschillende visies, zoals voorheen,
maar vanuit een gezamenlijke. Dat is al een hele verbetering.”

Op één punt laten deze zeven wijken de rest van
Rotterdam, maar ook Nederland, in positieve zin ver
achter zich. 40 Procent van de bevolking is jonger
dan 23 jaar!
“Nederland kampt met een toenemende vergrijzing, maar Zuid
niet. Hier wonen heel veel jongeren. Ze zijn bij een krimpende
beroepsbevolking van grote betekenis voor de arbeidsmarkt. Zeker
voor de beroepssectoren zorg en techniek. Daar liggen voor deze
jongeren aantrekkelijke carrières in het verschiet. Kiezen zij voor
beroepen in deze sectoren, dan lacht een mooie toekomst hen
tegemoet. Daar willen we onze jongeren bewust van maken.”

Maar de schooluitval ligt hoog. Die mooie carrière
komt pas in beeld als ze een diploma halen.
“De thuissituatie is voor veel kinderen niet stimulerend. Daarom
willen we hen zo lang mogelijk op school hebben. Elk uur dat een
kind niet op school zit, gaat het slechter met hem, weten ook veel
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leerkrachten. Leerlingen langer op school laten blijven en de ouders
er meer bij betrekken, daar gaat het om. Ook de eventueel werk
loze ouders moeten weer aan de slag in de samenleving. Als die
de hele dag thuiszitten, motiveert dat hun kinderen ook niet om
iets van hun leven te maken.”

Het programma zet in op talentontwikkeling van de
jonge bewoners. Waarom?
“In een situatie van maatschappelijke en culturele achterstanden
verloopt talentontwikkeling bij deze kinderen moeizaam. Ouders
doen daar te weinig aan. Daar kun je van alles van vinden, maar
het is een feit. Talentontwikkeling moet dus op school plaatsvinden.
Overigens vind ik niet dat je deze kwestie te veel moet problema
tiseren. Veel gezinnen hebben niet een heel scala aan hulpverleners
nodig, maar wel iemand die hen helpt het huishouden beter te
organiseren. Als de Sociale Dienst de vader weer aan het werk
helpt en een jeugdhulpverlener laat zien hoe ouders weer regel
maat krijgen in het gezinsleven, dan is er vaak al veel verbeterd.
Dan zijn kinderen in staat om hun huiswerk te maken en leren
ze bijvoorbeeld verantwoordelijkheid te nemen bij huishoudelijk
werk in het gezin.”

Wat is de rol van het onderwijs precies?
“Veel gezinnen staan wantrouwig tegenover hulpverleners, vaak
vanwege negatieve ervaringen. Scholen hebben bij ouders een veel
groter krediet. Zij zien dat hun kinderen het op school naar hun
zin hebben en dat schept vertrouwen. Maar scholen kunnen ook
niet alles. Zij geven onderwijs, hulpverlening is wat anders. Wel
kunnen ze problemen vroegtijdig signaleren en de hulp inschakelen.
In een vroeg stadium zijn die problemen vaak nog overzichtelijk.
Wordt met de aanpak gewacht, dan is er vaak veel meer hulp
nodig. Er lopen hier jochies rond van 14, 15 jaar die al helemaal
verpest zijn. Dat moeten we voor zijn.“

Foto Jan van der Meijde

Marco Pastors: “Nog steeds hoor ik op scholen de opvatting: je kunt van deze leerlingen gewoon niet meer verwachten.”

Scholen steken toch al jaren veel energie in het
bestrijden van achterstanden bij hun leerlingen?
“En toch halen heel veel jongeren nog steeds niet het opleidings
niveau dat nodig is om mee te komen op de arbeidsmarkt. En nog
steeds hoor ik op scholen de opvatting: je kunt van deze leerlingen
gewoon niet meer verwachten. Maar daar kunnen ze niet mee
wegkomen, want er zijn ook scholen die onder dezelfde omstandig
heden prima schoolprestaties laten zien. Er is veel minder verband
tussen de prestaties van een school en de samenstelling van de
leerlingenpopulatie dan wordt beweerd.”

Schoolprestaties verbeteren lukt alleen met meer
geld en personeel, zullen scholen zeggen…
“Subsidie is geen tovermiddel. Een gevoel van urgentie is veel
belangrijker. Kijk maar eens naar scholengemeenschap Hugo de
Groot in Oud-Charlois. Deze school (van BOOR, red.) was eigen
lijk al afgeschreven, maar kreeg een nieuwe directie en toen ver
anderde alles. Zonder een cent extra subsidie. Houding en inzet
van de schoolleiding bepalen het succes van een school. Het zijn
de mensen die het doen. Waarom presteert het ene restaurant
beter dan het andere, terwijl ze over dezelfde mogelijkheden en
middelen beschikken? Dat is altijd terug te voeren op het team,
het betere restaurant nam de betere mensen aan. Het onderwijs

is heel goed in het benoemen van allerlei regelingen die niet goed
werken of niet het gewenste effect sorteren. Maar een school
moet ook durven vragen: heb ik wel de goede leraren? Zo niet, ga
op zoek naar betere. Op de Hugo de Groot heeft dat in relatief
korte tijd tot grote verbeteringen geleid. Dat zou ik ook tegen
BOOR willen zeggen: leer van de ervaringen van de Hugo de
Groot en pas die toe op de andere scholen. Wat op deze school
lukt, moet toch op andere scholen ook mogelijk zijn?”

Wat is de grootste uitdaging voor de scholen de
komende jaren?
“Om elk jaar een beetje beter te worden en dat met de nu
beschikbare middelen. Die verantwoordelijkheid moeten scholen
naar zich toetrekken. Het mooie van dit programma is dat er
ruimte is om dingen anders te doen. Als wettelijke regelingen
inderdaad een hinderpaal zijn om beter onderwijs te geven of
adequate hulpverlening te regelen, dan ga ik in gesprek met het
Rijk om meer ruimte te vragen. Het onderwijs kan zich niet meer
verschuilen achter het argument: dat mag niet van de minister.
Laten we ons niet gedragen als slachtoffers van landelijke regels.
Het Rijk heeft ook door dat Zuid anders is dan de rest van
Nederland en dat voor de problemen hier andere oplossingen
nodig zijn. Die ruimte kunnen we krijgen.”
magazine
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Wachten
op de campus
Het Einstein Lyceum krijgt op de

campus gezelschap van andere scho

len

Het Einstein Lyceum zal over ruim een jaar een nieuw schoolgebouw
op campus Hoogvliet betrekken. “Zo’n campus zorgt ervoor dat we ons
als lyceum dieper in de samenleving wortelen.”

“W

e kijken erg uit naar onze nieuwe huisvesting”,
verklaart rector Louis Jongejans van het Einstein
Lyceum, dat volgend jaar naar campus Hoogvliet
verhuist. “Ons huidige gebouw aan de Middelbaan-Zuid zit hele
maal aan het einde van zijn levenscyclus. Bovendien past de
inrichting niet meer bij ons montessori-onderwijs.” De docenten
zouden nog liever vandaag dan morgen verhuizen, aldus de rector.
Ze moeten echter nog even geduld hebben. Rond de zomervakantie
van 2013 is de oplevering van de campus Hoogvliet, ontworpen
door Wiel Arets Architecten. Nieuwbouw zorgt ervoor dat de school
het gebouw optimaal kon inrichten op het montessori-onderwijs.
Leidt het lyceum aan de Middelbaan nog een solitair bestaan,
op de campus krijgt de school gezelschap van andere onderwijs
instellingen, zoals het Penta College en roc Zadkine. Elke school
krijgt een eigen gebouw op de campus. Daarnaast verrijzen er ook
appartementen, een restaurant en sportzalen. Ook de Veiligheids
academie heeft besloten zich daar te vestigen. De campus beschikt
ook over een zogenaamde Artstudio. Die zal het Einstein Lyceum
delen met Zadkine. “Deze theaterzaal zullen onze leerlingen
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g ebruiken voor de drama- en muziekvakken. De theorievakken
vinden plaats in ons eigen gebouw”, aldus Jongejans.

Mediatheek
Het Einstein Lyceum levert met zijn Sciencelab ook een bijdrage
aan de voorzieningen op de campus. Jongejans: “Dat wordt een
moderne versie van het traditionele practicumlokaal voor biologie,
natuur- en scheikunde, uitgerust met computers om bijvoorbeeld
natuurkundige proefjes te simuleren.” Het Sciencelab staat gepland
op de begane grond, zodat voorbijgangers de verrichtingen van de
leerlingen kunnen gadeslaan. Jongejans: “We overwegen ook onze
mediatheek open te stellen voor de omwonenden. We hebben een
behoorlijk grote en uitgebreide collectie boeken. Waarom zouden
zij daar ook niet gebruik van kunnen maken?” Op de campus staat
het Einstein Lyceum dichter bij de maatschappij dan aan de Middel
baan. “Het is gewoon leuk dat de opzet van zo’n campus ervoor
zorgt, dat we ons als lyceum dieper in de samenleving wortelen”,
aldus de rector. “In de avond is de campus ook open voor buurt
bewoners en de bewoners van de appartementen houden een
oogje in het zeil. De campus zal nooit uitgestorven ogen.”

Foto Tineke de Lange
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Hij weet alles van
huisvesting en bouwzaken.
Peter van Heerde, senioradviseur bij Penta Rho,
reorganiseert ad interim
bij BOOR de afdeling die
zich hiermee bezighoudt
en begeleidt daarnaast
ook de lopende bouw- en
renovatieprojecten.
Peter van Heerde: “Door zijn schaalgrootte kan BOOR de voordelen van decentralisatie plukken”

Huisvestingsadviseur Peter van Heerde:

‘De piek ligt vlak
voor de zomervakantie’
Het was vast een vliegende start?
“Dat kun je wel zeggen. Begin januari ben ik begonnen en we
hebben als doelstelling dat in september, na de zomervakantie,
de reorganisatie voltooid is. Daartussendoor vragen de lopende
huisvestingszaken natuurlijk ook de aandacht. De piek bij de
renovatiewerkzaamheden ligt altijd vlak voor de zomervakantie.
In deze periode vindt er veel onderhoud bij de scholen plaats.”

Waar richt de reorganisatie van de afdeling zich op?
“We gaan de organisatie zo reorganiseren dat verantwoordelijk
heden gedeeld worden en dat niet meer een persoon alle touwtjes
in handen heeft. Ook willen we een andere manier van denken
stimuleren, waarbij wederzijdse controle de norm is. Op die
manier wil BOOR een preventieve cultuur creëren, waarbij fraude
geen kans meer krijgt.”

Is BOOR anders dan de andere schoolbesturen
waarvoor je werkte?
“De situatie is overal, globaal genomen, wel hetzelfde. Bij BOOR
is alleen de schaal groter vanwege de tientallen scholen. Maar
ook telt het scholenbestand nogal wat gebouwen met een relatief
hoge leeftijd. De vooroorlogse gebouwen zijn duurzaam gebouwd,
maar qua energiekosten en akoestiek scoren ze slecht. Overigens
heeft de gemeente Rotterdam de onderwijshuisvesting nogal
complex georganiseerd. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam is

eigenaar van de schoolgebouwen en de dienst Jeugd Onderwijs en
Samenleving is de huurder en beheerder. Die wijst de gebouwen toe
aan de scholen. De complexiteit zit hem in de scheiding tussen eigen
dom en beheer. Daarom zit BOOR met twee partijen om de tafel.”

Gemeente Lansingerland maakte de besturen
eigenaar van de scholen in plaats van gebruiker.
Een positieve ontwikkeling?
“Jazeker. Deze gemeente besloot de rijksbekostiging voor
onderwijshuisvesting direct door te sluizen naar de school
besturen. Die kunnen met dat geld zelf scholen bouwen, helemaal
naar hun eigen wensen. Maar de gemeente Rotterdam houdt
vast aan de traditionele b
 enadering, in tegenstelling tot Hoek
van Holland en Lansingerland bijvoorbeeld. Overigens kan
decentraliseren ook nadelen hebben, vooral voor de kleine besturen
en de zogenaamde eenpitters. Door zijn schaalgrootte kan BOOR
de voordelen van decentralisatie plukken. Het loont dan om
specifieke deskundigheid in huis te halen.”

Welk project bij een van de BOOR-scholen valt op?
“Aan de Walenburgershof maakt een aannemer voor Wolfert
College momenteel een bestaand kantoorpand geschikt als
schoolgebouw. Het betreft een duurzaam gebouwd pand,
maar wij laten het verder optimaliseren voor onderwijsgebruik.
Een innovatief project.”
magazine
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/ dromen voor de wijk

Basisschool De Plataan is met 143 leerlingen een van
de kleinere scholen van BOOR en telt zeven groepen,
waaronder een combinatiegroep. De school is al
heel lang gevestigd in Pernis. Naar men aanneemt
al meer dan honderd jaar. Op de huidige locatie aan
de Polluxstraat 12 bevindt de school zich sinds de
jaren zestig. De school telt dertien medewerkers.

De Plataan en Pernis
De droom van de partners over de school en de wijk
Het dorp
Pernis was van oorsprong een boerendorp, maar daar
kwam door de aanleg van de Eemhaven en de Eerste
en Tweede Petroleumhaven in de jaren dertig van de
vorige eeuw een einde aan. Het dorp telt ongeveer 5.000
inwoners en werd in 1934 geannexeerd door de gemeente
Rotterdam. Pernis heeft ondanks de nabijheid van de
grote stad zijn dorpse karakter behouden. De bevolking
bestaat voor het overgrote deel uit autochtonen. Het dorp
telt twee basisscholen, waaronder De Plataan.

Ruimte voor
creatieve o
 ntwikkeling
Erik van Staveren helpt als ouder mee met de crea
middagen en laatst ook als vakleerkracht met de themaweek over ruimtevaart. Hij woont en werkt als grafisch
ontwerper in Pernis en heeft een zoon op De Plataan.
Typisch Pernis “Lekker rustig en echt een dorp, maar dan wel in
positieve zin. Pernis staat ook wel in contrast met de rest van Rotterdam vanwege zijn autochtone bevolking. Het is ook een zeer kindvriendelijk dorp met veel activiteiten voor de jeugd, zoals sport.”
Mijn droom “Moeilijke vraag! Maar mijn droom zou zijn dat er meer
tijd en geld is voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Dat is in
het verleden beter geweest. Er ligt wel veel nadruk op taal en rekenen.”
Rol De Plataan “Een basisschool kan aandacht geven aan de
creatieve ontwikkeling van leerlingen. De Plataan doet erg zijn best,
maar de beschikbare middelen vormen toch wel een beperking.
Het team ziet ook dat er meer is dan cognitieve ontwikkeling.”
Mijn rol “Ik help bij de creamiddagen omdat ik dat belangrijk vind.
Tijdens de themaweken heb ik als vakleerkracht met de leerlingen
ruimteschepen, maanvoertuigen en een maanlandschap gemaakt.”
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Schilderen met kinderen
Francoise Bakker is beeldend kunstenares en geeft elke week schilderles
op De Plataan. Samen met de leerlingen beschilderde ze recent de pilaren
van de metro in Pernis.

Leuke jeugd
Dicta de Lint, sociaal-cultureel
werker bij Welzijn Pernis. Ze
organiseert samen met De Plataan
activiteiten in het kader van de
verlengde schooldag in Buurthuis Pernis en op de scholen.
Typisch Pernis “Veel mensen kennen
elkaar en alle voorzieningen liggen op
loop- en fietsafstand. Het is veilig op
straat. Opvallend: jongeren vinden
Pernis niet zo boeiend, maar als ze
eenmaal een jong gezin hebben komen
ze vaak toch terug.”
Mijn droom “Dat het kind centraal
blijft staan in Pernis. Daar kom ik voor
op. Ik droom van een buurthuis vol
enthousiaste kinderen en uitdagende
activiteiten.”
Rol De Plataan “Veel doen wij
gezamenlijk. De school stimuleert de
leerlingen om naar het buurthuis te
komen. Ze kunnen hier op een gezellige
en plezierige manier hun talenten
ontwikkelen.”
Mijn rol “Ik praat veel met de kinderen
en wil graag activiteiten voor hen
organiseren die zij leuk vinden. Zo leren
ze bijvoorbeeld koken of toneelspelen.
Uiteindelijk hoop ik dat ze terug zullen
kijken op een leuke jeugd in Pernis.”

Typisch Pernis “Vergeleken met Rotterdam-Zuid, waar ik ook woonde, is het hier veel
gemoedelijker, vriendelijker, socialer. Pernis is ook een kindvriendelijk dorp. Met Koninginnedag
was hier een optocht met verklede kinderen. Enig!”
Mijn droom “Dat Pernis nog kleurrijker wordt. Vier van de metropilaren zijn nog
onbeschilderd. Ook hoop ik dat de kinderen door het schilderen meer zelfvertrouwen krijgen.
Dat ze daardoor ontdekken dat ze meer in huis hadden dan ze dachten. Dat vinden ze een
fantastische ontdekking.”
Rol De Plataan “Ik hoop dat De Plataan met zijn leerlingen weer meehelpt om de rest
van de pilaren te beschilderen. Dat zal het probleem niet zijn, denk ik. We prikken altijd zo een
datum. We moeten alleen de financiën nog rond krijgen.”
Mijn rol “Ik zou graag met de kinderen het schilderwerk aan die pilaren willen afronden.
De kinderen maken op schilderezels zelf een ontwerp, waardoor ik me weer laat inspireren
bij de beschildering van de metropilaren.”

Meer jonge gezinnen
Tineke Wensveen is teamleidster van kinderdagverblijf Bij de hand, het
enige in Pernis. Samen met De Plataan werkt ze aan een soepele overstap
van de peuters naar de basisschool, maar ook aan taalontwikkeling.
Typisch Pernis “Echt een dorp! Dat zou je niet verwachten, zo dicht bij de stad. Zowel
De Plataan als Bij de hand hebben riante buitenruimten. Gelukkig neemt het aantal jonge
gezinnen weer toe. Pernis is wat vergrijsd en we zijn dan ook een kleinschalig kindercentrum.”
Mijn Droom “Dat het dorpse karakter behouden blijft, evenals de ruimte rond de school
en de opvang. Buiten spelen is voor kinderen zo belangrijk! Ook hoop ik dat er nog meer
jonge gezinnen komen wonen. Verder willen we als opvang graag verder professionaliseren
en de samenwerking met de scholen verbeteren.”
Rol De Plataan “Alles is kleinschalig in Pernis, dus we lopen zo bij elkaar in en uit.
Samen met De Plataan organiseren we meer gezamenlijke activiteiten om de overstap voor
de peuters te vergemakkelijken, maar ook om samen te werken aan taalontwikkeling.”
Mijn rol “Ik stimuleer de professionalisering van onze kinderopvang, maar ook het contact
met De Plataan. Het belang van het kind staat bij alles voorop.”
magazine
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Talentenshow
Inmiddels is de BOOR Talentenmiddag een traditie aan worden. Op vrijdag 16 maart
vond dit talentenfestival weer plaats in theater Zuidplein. De zaal zat gevuld met
honderden leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende BOOR-scholen. En natuurlijk
waren er ook collega’s en ouders van de optredende leerlingen. Het programma bestond
dit jaar uit een mix van dans en muziek. Van hiphop tot ballet en modern, afgewisseld
met zang onder begeleiding van gitaar en vleugel. Het niveau was hoog. Een fotoreportage.
Foto’s Tineke de Lange

Wolfert College/ISK The Nothing &
De Niks, New Style Hip-Hop

Nieuw Zuid, Ik geef je alles

Thorbecke Tattistraat, Psyke Seniorz, On tha floor
Wolfert College,
Sweet goodbyes

Wolfert College,
Someone like you

Wolfert Tweetalig,
Life inside a music box

Thorbecke
highschool
Dans & Drama,
Brand new day

Thorbecke Tattistraat,
Deeper love
Wolfert
Dalton,
Girl with
one eye

Wolfert PRO,
Sweet PRO Girls

De Wielslag
The Jaggers,
Ghetto

Finale
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Wolfert Dalton, Poker face

menskracht

Praktische
vakopleiding voor
doeners op Zuid
Vakscholen willen de doeners onder
de jongeren in Rotterdam-Zuid
warm krijgen voor een praktische
opleiding, waar vakmanschap
centraal staat. Daarna kunnen ze
zo aan de slag in het bedrijfsleven.
Het samenwerkingsproject Vakschool op Zuid van het BOOR,
LMC en het Albeda College ging 23 april officieel van start.
Vakscholen zijn scholen die samen met het bedrijfsleven een
praktijkgerichte opleiding verzorgen waar vakmanschap en
beroepstrots voorop staan. Het is een van de pijlers van het
Rotterdams Offensief 2.0, een samenwerking tussen BOOR,
LMC, CVO, Zadkine en het Albeda College.
Vakscholen zijn er voor leerlingen die op jonge leeftijd al
duidelijk een droom hebben: vakman of vakvrouw worden
in een specifieke sector. Voor hen geldt dat het reguliere
onderwijs onvoldoende aansluit op hun persoonlijke
mogelijkheden en interesses, waardoor vroegtijdige uitval
op de loer ligt. Het gaat dus om doeners die in een bedrijfs
omgeving beter tot hun recht komen. Door de vmbo- en
mbo-opleiding in één geheel aan te bieden, op één locatie en
in rechtstreekse samenwerking met het bedrijfsleven, bieden
de vakscholen een praktijkgerichte opleiding voor vakmensen
met garantie op werk.

Doorlopende leerlijn
De vakschool past in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo2,
de zogeheten VM2-experimenten. Een team van vmbo- en
mbo-docenten biedt de samengevoegde leerstof van de vmboen mbo-opleidingen aan onder één dak. Dit voorkomt uitval
van leerlingen tijdens de overstap van vmbo naar mbo. Op
Rotterdam-Zuid geven LMC, BOOR en Albeda College samen
vorm aan de vakscholen. In augustus 2010 zijn het LMC en
het Albeda College begonnen met de ontwikkeling van een
doorlopende leerlijn zorg vmbo-mbo2. Sinds november 2011
is BOOR erbij betrokken en participeert in de verdere ont
wikkeling van het onderwijsconcept. De vakschool Zorg op
Zuid krijgt vorm op twee locaties. LMC start in augustus
2012 op de locatie Veenoord en BOOR start een jaar later
op de nieuwe locatie Wielslag.

Foto Tineke de Lange

/de gedragstrainer


wie, wat, waar... Carlo van den Heuvel (31),
sportdocent en gedragstrainer opvangvoorziening
Time-Out Rotterdam.

‘Wees vormloos
als water’
In het judo draagt hij de zwarte band. In zijn werk
gebruikt Carlo van den Heuvel het filosofisch
gedachtegoed dat achter Oosterse vechtsporten
schuilgaat. Als sportdocent en gedragstrainer bij
Time-Out Rotterdam richt hij zich vooral op de
fysieke en mentale ontwikkeling bij zijn leerlingen.
Time-Out Rotterdam “Wij vangen zorgleerlingen op die het
gedragsmatig in het reguliere voortgezet onderwijs niet redden.
Het gaat niet zozeer om het aanleren van kunstjes, maar meer
om psychologische en fysieke aspecten van gedrag.”
Onderwijs voor iedereen “Openbaar onderwijs en passend
onderwijs zijn beide toegankelijk voor iedereen. We bieden alle
jongeren een toekomstperspectief, waarbij we tegemoetkomen
aan de persoonlijke behoefte.”
Inspiratie “De beroemde vechtsportacteur Bruce Lee zei
ooit: “Wees vormloos en gedaanteloos als water. Vanuit mijn
vechtsportachtergrond inspireert dit gedachtegoed mij, omdat
daar ook respect, persoonlijke betrokkenheid en professionele
toewijding van belang zijn.”
Passie “Mijn passie is dat ik wat kan betekenen voor deze
jongeren en bij kan dragen aan hun ontwikkeling. Daarom heb
ik ook zelf geïnvesteerd in mijn eigen ontwikkeling. Investeer in
jezelf om te kunnen investeren in een ander!”
Rotterdam “Laatst hoorde ik dat Rotterdam en Amsterdam
in de top drie staan van meeste multiculturele steden ter wereld.
Het is een behoorlijke uitdaging voor de gemeente om daar
goed mee om te gaan in haar jeugdbeleid.”

magazine
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Hans Segers, vrijwillige tutor basisschool De Schalm

‘Tot mijn verbazing
blijken ze het echt
te onthouden’

/de auditor

Foto Tineke de Lange

wie, wat, waar... Marjolijne van den Berg (47),
auditor bij het (voortgezet) speciaal onderwijs

‘Auditor zijn
vergt specifieke
vaardigheden’
Behalve leerkracht bij de Openluchtschool is
Marjolijne van den Berg auditor bij het interne
audit-team van de acht BOOR-scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs. Dat team bezoekt de
scholen om de effectiviteit van handelingsplannen
te verbeteren.
Auditor “Auditor zijn vergt specifieke vaardigheden, zoals
anoniem rapporteren. Het gaat er tenslotte om een beeld te
krijgen van een manier van werken op een school en niet om
het functioneren van collega’s.”
Onderwijs voor iedereen “Ieder kind moet gelijke kansen
krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen die hier binnenkomen leren we dat het niet is: mijn ziekte en ik, maar gewoon ik.
Daarnaast hebben ze ook een ziekte. We laten zien dat ieder
kind zijn kwaliteiten heeft en proberen die te ontwikkelen.”
Inspiratie “Mij inspireert het wanneer kinderen hier zowel
didactisch als sociaal-emotioneel opbloeien. Vaak komen ze
hier geknakt en met een leerachterstand binnen. Vaak zie ik ze
alsnog naar het regulier voortgezet onderwijs doorstromen.”

Op verschillende basisscholen van BOOR begeleiden
vrijwillige tutoren leerlingen die extra hulp nodig
hebben. Dit gebeurt in het kader van het programma
Talentontwikkeling. Ondernemer Hans Segers
meldde zich via een advertentiecampagne aan als
vrijwillige tutor en helpt nu leerlingen van basis
school De Schalm.
“Ik heb me aangemeld als tutor omdat ik wat wil terugdoen
voor de samenleving. In het dagelijks leven ben ik ondernemer
en ik weet dat onderwijs voor de jeugd een sleutel tot een mooie
toekomst is. We hebben met andere deelnemers verschillende
workshops gehad. De eerste tutorsessie deed ik samen met een
student-tutor van de pabo. Die legde ons uit hoe deze b
 egeleiding
werkt. Ik ben nu zelf een ochtend in de week als tutor actief bij
groep 5 van basisschool De Schalm. Het gaat vooral om begeleiding
in de taalontwikkeling, maar er is ook een groep die zich bezig
houdt met rekenen. De groepjes, die heel divers zijn, bestaan uit
drie leerlingen.”
“Ik vind het erg leuk werk en het valt me op dat er zulke enorme
verschillen bestaan in de klas, zeker qua gedrag. Sommige kinderen
moet je bijna vastbinden, andere komen nauwelijks van hun plaats.
Ik heb ondertussen een enorme waardering voor leerkrachten
gekregen. Ik ben blij dat de school een methode aanreikt, die
houvast geeft bij het werken met de leerlingen. Het is herhalen en
nog eens herhalen en tot mijn verbazing blijken ze het dan ook
echt te onthouden. Ik zie nu hoe lastig het is om lesstof zo over
te brengen dat het beklijft bij de leerlingen.”

BOOR Magazine, editie 13, jaargang 5, uitgave 2 , 2012
Colofon BOOR Magazine is een uitgave van stichting BOOR en wordt v
 erspreid

Passie “Onderwijs geven en de organisatie eromheen vind ik
het leukste. Ik onderzoek graag hoe de organisatie in elkaar zit
en hoe ik daar een positieve bijdrage aan kan leveren.”

onder de medewerkers en relaties van BOOR. Het magazine verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het college van bestuur. Kernredactie Marianne


Eijkenduijn, Paul Kamps Fotografie Jan van der Meijde, Tineke de Lange 
Redactioneel ontwerp en realisatie Pnyx media Ontwerp en vormgeving
Verheul Communicatie, Alphen aan den Rijn Druk Okay Color

Rotterdam “Dat is de stad waar ik woon, maar ik kan ook elders
wonen. Wel leef ik samen met een rasechte Rotterdammer.”

De redactie is bereikbaar op redactie@stichtingboor.nl of: stichting BOOR,
Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam, T 010 - 254 08 00, F 010 - 254 08 99,
www.stichtingboor.nl

18/

magazine

En verder...

Shirtjes voor de marathon
BOOR sponsorde ook dit jaar weer de t-shirts van leerlingen
van zijn scholen die deelnamen aan de vijfkilometerloop en de
Kids Run tijdens de marathon van Rotterdam.

Veranderingen bij BOOR
BOOR was de afgelopen periode regelmatig in het nieuws.
De meest recente ontwikkelingen op een rijtje.
Bij de verzelfstandiging van BOOR in 2008 is afgesproken dat er in 2013 een
evaluatie zou plaats vinden. Deze evaluatie is naar voren gehaald, omdat de gemeente
Rotterdam constateerde dat de financiële onafhankelijkheid van BOOR niet
gegarandeerd kon worden. Dit staat overigens los van de fraudezaak bij BOOR die
het Openbaar Ministerie momenteel in onderzoek heeft. Naar aanleiding van deze
evaluatie van de verzelfstandiging van BOOR gaf het college van burgemeester en
wethouders aan onvoldoende vertrouwen te hebben in het algemeen bestuur van de
stichting. Dit heeft er toe geleid dat de leden van dit bestuur de wethouder hebben
laten weten ontslag te nemen.

Raad van toezicht
Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders Hans van der Vlist als
tijdelijk bewindvoerder aangewezen om de taken en bevoegdheden van het algemeen
bestuur waar te n
 emen. De opdracht, die de bewindvoerder voor de komende
maanden meekreeg, is drieledig. Allereerst dient het bestuur van BOOR versterkt en
verbeterd te worden, waaronder het interne toezicht. De bewindvoerder zal tevens
de statuten aanpassen, waardoor de slagkracht van het college van burgemeester
en wethouders en de gemeenteraad maximaal wordt vergroot en de instelling van
een raad van toezicht mogelijk wordt. Voor de samenstelling van deze raad en het
college van bestuur zal de bewindvoerder een voordracht doen aan de gemeenteraad.
Tot slot zal er een duidelijk toetsingskader worden vastgesteld, op basis waarvan
de raad en de gemeente helder kunnen beoordelen of conform gemaakte afspraken
wordt gehandeld. Met deze verbeteringen wordt de interne organisatie versterkt.
Hierdoor ontstaat voor de gemeente en BOOR ook de ruimte om zich te bezinnen
op de toekomstige vormgeving van het openbaar onderwijs in Rotterdam.
De voorzitter van het college van bestuur van BOOR, Wim Blok, vertrekt per 1 oktober.
Wim Blok en bewindvoerder Hans van der Vlist zijn in goed overleg tot deze overeenstemming gekomen. Vertrek op deze termijn zorgt ervoor dat dit schooljaar goed
kan worden afgerond. Tevens zal in deze periode een nieuwe kandidaat worden gezocht,
zodat vervolgens de werkzaamheden goed kunnen worden overgedragen. Hiermee
wordt zoveel mogelijk de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd. Het vertrek van
de huidige voorzitter van het college van bestuur is conform de cao voor bestuurders
in het voortgezet onderwijs met inachtneming van de daar gestelde termijnen.

Samenwerking Park16Hoven BOOR
en RVKO gaan komend schooljaar in de
nieuwe Rotterdamse wijk Park16Hoven een
gezamenlijke basisschool starten. Omdat
de wijk te weinig inwoners heeft voor een
aparte openbare en katholieke basisschool,
slaan beide besturen de handen ineen.
De nieuwe basisschool Park16Hoven is
verbonden met de basisscholen Albert
Schweitzer (RVKO) en de daltonbasisschool
Overschie (BOOR). Overschie-directeur
Terry Burm: “Door het samenwerkings
convenant hebben we afspraken gemaakt
over de kosten en de aansturing van deze
gezamenlijke school. In de praktijk zullen
kinderen en ouders het als één school
ervaren. De ervaring van een samen
werkingsschool kent BOOR en RVKO ook
bij de school op de Mullerpier.”
EarlyBird gaat
Europees In november
ontving EarlyBird samen
met het Instituut voor
Informatica van de
Universiteit van Amster
dam de eerste prijs van
het Europees Talenlabel
voor het project Zoo
Animals, mobiel Engels
leren. Deze wedstrijd
Zoo Animals doet
vindt plaats in alle landen
nu mee met de
van de Europese Unie
Europese competitie
en EarlyBird won de
Nederlandse competitie. De Nederlandse
jury heeft het p
 roject nu gekozen voor deelname aan de Europese wedstrijd.

kortingsbon
BOOR-medewerkers
Een korting van € 2,50
op de entreeprijs
van de Kunsthal Rotterdam
magazine
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Erasmus
Universiteit
ontwikkelde
Toolbox
BOOR naar
Noordereiland
Om de huisvestingskosten te d
 rukken, heeft
BOOR zijn k antoor verhuisd naar een nieuw
onderkomen op het Noordereiland. Het college
van bestuur, het bestuursbureau, het bovenschools management en de academie houden
nu kantoor op de tweede verdieping van het
pakhuis Maaspoort aan de Prins Hendrikkade
14. Het voormalige onderkomen aan de
Calandstraat bracht hoge huisvestingslasten
met zich mee voor BOOR. Deze kosten z ullen
door de verhuizing aanzienlijk dalen.
De Prins Hendrikkade ligt op het Noordereiland
en kijkt uit over de Maas. Er is voldoende
gratis parkeergelegenheid op de kade. Het
administratiekantoor Prosco, dat de personele
en financiële administratie verzorgt, blijft
gevestigd aan de Calandstraat 41 in Rotterdam.
Ook de bedrijfsartsen blijven op deze locatie
spreekuur houden.
Het nieuwe telefoonnummer is 010 - 254 08 00

kortingsbon
Bij inlevering van deze bon aan de kassa van
de Kunsthal betalen medewerkers van BOOR
geen € 11,00 maar € 8,50 voor toegang tot
de zomertentoonstellingen van de Kunsthal.
Deze actie geldt voor twee personen, loopt van
24 juni tot en met 2 september 2012 en is niet
geldig in combinatie met andere kortingen.

Kijk voor de zomertentoonstellingen
op www.kunsthal.nl
Kunsthal Rotterdam
Museumpark, Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam
infolijn 010-4400301

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit
ontwikkelden samen met BOOR de Toolbox, een
boekje met oefenstrategieën voor in de klas.

D

e samenstellers van de
Toolbox zijn wetenschappers
van de v akgroep Cognitie &
Leren van het Instituut voor Psychologie
van de E
 rasmus Universiteit. Deze vak
groep houdt zich voornamelijk bezig
met experimenteel onderzoek naar de
effectiviteit van oefenstrategieën uit
de cognitieve psychologie, met als doel
toepassing in de onderwijspraktijk.
De eerste versie van de Toolbox,
versie 1.0, verscheen in o
 ktober 2011.
Versie 2.0 kwam uit in januari van
dit jaar. De Toolbox kwam tot stand in
het kader van het programma Talent
ontwikkeling. Dat richt zich op het
verbeteren van de talentontwikkeling
bij leerlingen. A
 ndere deelnemers aan
het programma zijn het Amsterdamse
bestuur AWBR en het Almeerse ASG.
Elk hoofdstuk begint met een uitleg
over hoe en waarom de strategie leidt
tot beter onthouden, begrijpen of
toepassen. Deze uitleg besluit met de
zogenoemde actieve ingrediënten
van de strategie. Die zijn in algemene
termen geformuleerd. De bedoeling
is dat leerkrachten op basis hiervan
aan de slag kunnen met het t oepassen
van de strategie in de eigen lessen.
Om dit te vergemakkelijken, noemt de
Toolbox bij vrijwel iedere strategie drie
voorbeelden van toepassingen voor
taal, rekenen en w
 ereldoriëntatie.
Deze voorbeelden hebben verschillende
thema’s en richten zich op de onder-,
midden- of bovenbouw. Per strategie

biedt het boekje ook een kort overzicht
van het w
 etenschappelijk bewijs voor
de werking van de strategie.
Een exemplaar van de Toolbox is verkrijgbaar via www.boorbestuur.nl/toolbox

De tien strategieën
uit de Toolbox
1.	Niet passief maar actief leren
2. 	Niet stampen maar spreiden
3. 	Niet opnieuw bestuderen maar
ophalen uit het geheugen
4. Laat ze uitleggen
5. Laat ze vragen stellen
6. Laat het tastbaar maken
7. 	Laat lezen, laat bezinken,
laat ophalen
8. 	Focus op de aanpak in plaats
van op de oplossing
9. 	Afnemende ondersteuning in
plaats van blijvende
ondersteuning
10. 	Variatie in plaats van
envormigheid

