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Ursie Lambrechts,  
adviseur passend onderwijs

De grenzeloze generatie
Verwende   
leerlingen verlangen 
naar duidelijkheid

Minerva helpt scholen en leerlingen
Passend onderwijs  
voor meerbegaafden

Dromen voor  
Hoek van Holland
De Van 
Rijckevorselschool  
en zijn badplaats

Ouders 
hebben straks 
minder stem



Cultuurbepaalde 
 gezondheid  
Projectleider Liesbeth Verdonk  
van Lekker Fit! wil leerlingen  
van basisscholen gezonder laten 
eten en meer laten bewegen. 

Minerva helpt hoog
begaafde leerlingen 
Statistisch gezien zou elke klas  
ten minste een hoger begaafde 
leerling moeten hebben.  
Minerva wil scholen helpen.

De huidige generatie jongeren heeft moeite met grenzen en is 
vooral op zichzelf gericht, aldus onderzoeksbureau Motivaction. 
Maar de maatschappelijke stage doen ze met hart en ziel. 
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Buitengewoon leven

Wim Blok, voorzitter 
college van bestuur

/ HRM-special column

Dromen voor  
Hoek van Holland
Officieel hoort Hoek van Holland bij de stad 
Rotterdam. Maar zo voelt het niet. Dorpse 
dromen voor de Van Rijckevorselschool.
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‘Het rugzakje was  
een heel interessant 
 zorginstrument’
Ursie Lambrechts en de advies- en 
evaluatiecommissie passend onderwijs 
plaatste kritisch kanttekeningen bij de 
Wet Passend onderwijs. 10

/ creatief

U	heeft	vast	weleens	een	filmpje	op	Youtube	gezien	

over	‘shift	happens’	waarin	kinderen	vertellen	dat	de	

wereld	snel	aan	het	veranderen	is	onder	invloed	van	

technologie.	Dat	is	evenwel	slechts	een	deel	van	het	

verhaal.	In	het	nieuwe	boek	van	Lynda	Gratton	met	als	

titel	‘De	werkrevolutie’	beschrijft	zij	een	vijftal	krachten	

die	in	de	komende	jaren	het	werk	gaan	bepalen.	Als	

eerste	noemt	ze	de	kracht	van	de	technologie;	de	com

municatie	tussen	mensen	wordt	gemakkelijker.	Verder	

ziet	ze	tien	elementen	op	het	gebied	van	technologie	die	

ons	werken	drastisch	zullen	veranderen.	De	hele	wereld	

komt	binnen	ieders	handbereik	door	de	kracht	van	glo

balisering.	Er	ontstaan	nieuwe	sterke	economieën.	De	

dominantie	van	het	Westen	is	minder	vanzelfsprekend.	

China,	India	en	Brazilië	nemen	in	de	wereldeconomie	

een	steeds	vooraanstaandere	plaats	in.	De	kracht	van	

demografie	en	levensduur	wordt	steeds	nadrukkelijker	

gevoeld.	De	babyboomers	gaan	met	pensioen	in	de		

komende	jaren.	De	migratie	zal	sterk	gaan	toenemen,	

ook	van	land	naar	land.	De	levensduur	stijgt.	De	kracht	

van	de	samenleving	is	aan	grote	veranderingen	onder

hevig.	De	traditionele	familiebanden	veranderen	sterk.	

De	gezinnen	worden	kleiner	en	verspreiden	zich	steeds	

meer.	Een	sterk	verhoogde	levensstandaard	leidt	tot	een	

dalend	geluksgevoel.	De	laatste	kracht	die	zij	beschrijft,	

is	de	kracht	van	energiebronnen	die	sterk	gaan		

verschuiven	in	combinatie	met	een	cultuur	van	duur

zaamheid.	Zij	eindigt	haar	boek	met	een	aantal	opmer

kingen	aan	verschillende	groepen	mensen.	Tegen	de	

kinderen	zegt	zij:	“Jullie	hebben	een	buitengewoon		

leven	voor	de	boeg.	Velen	van	jullie	zullen	meer	dan	

honderd	jaar	oud	worden.	Jullie	zullen	niet	alleen	een	

lang	leven	hebben,	maar	ook	een	groot	deel	van	die	tijd	

kunnen	werken,	want	de	medische	vooruitgang	zal	het	

verouderingsproces	afremmen.”	Een	boek	dus	dat	een	

kijkje	in	de	toekomst	geeft.	Veel	leesplezier.	
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Schilderijen
De kinderen van de Hobbits-groep van kindertehuis Yulius in 
 Barendrecht dromen van een mooie tuin. Via de organisatie 
 Dream4Kids hebben leerlingen van Wolfert College een bijdrage 
 geleverd aan de realisering van deze droom. Zij plaatsten voor  
de zomervakantie een tuinbankje met daarboven een afdak.  
Een docent beeldende vorming en zijn leerlingen maakten nog 
twee schilderijen die een plek kregen onder het afdakje. Bij de 
Hobbits worden kinderen behandeld die in hun vroege jeugd 
trauma´s opliepen. 

Parelvissers
Leerlingen van basisschool De Waterlelie voerden voor de zomer-
vakantie de voorstelling Parelvissers uit. Dat is een productie van de 
stichting Accu, gericht op alle groepen van de basisschool. De leer-
lingen studeerden liedjes en dansen in en maakten allerlei dierenfiguren: 
vissen, pinguïns, kamelen, een krokodil en zelfs twee draken. 

Spelen met licht  
in de klas
Basisschool Jacob Maris beïnvloedt 
met licht en kleur het gedrag van 
de leerlingen. En onderbouwt dat 
wetenschappelijk.
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menskracht / ondernemende scholen

‘ Kwaliteit is voor mij 
het allerbelangrijkste’

/de ouder

wie, wat, waar... Frederique Veldman (40), 
ouder basisschool De Vierambacht

Ze heeft een zoon in groep 5 van basisschool  
De Vierambacht en is sinds kort lid van de gemeen
schappelijke medezeggenschapsraad (gmr) voor 
het basisonderwijs van BOOR. Ook is ze contact
ouder op de school van haar zoon. 

De Vierambacht “Een school die betrokken is op zijn leerlingen 
en waar het niet alleen gaat om taal en rekenen, kennis en 
kunde. Positief vind ik ook dat De Vierambacht bewust een 
gemengde school is en daarmee een afspiegeling van de wijk. 
Ik vind het belangrijk dat mijn zoon die diversiteit ook op 
school terugziet.”

Onderwijs voor iedereen “Kwaliteit is voor mij het aller-
belangrijkste, maar ik vind openbaar onderwijs ook belangrijk. 
Ik heb verschillende scholen met elkaar vergeleken, maar  
sommige scoren cognitief goed, maar sociaal-emotioneel  
minder, of zijn geheel blank.”

Passie “Ooit ben ik begonnen als beleidsmedewerker onderwijs 
bij een kleine gemeente. Nu is mijn beleidsterrein zorg en welzijn 
en ik mis het onderwijs eigenlijk wel. Dat is toch zeer belangrijk 
voor de toekomst van jongeren. Daarom zit ik nu in de gmr.”

Inspiratie “Vergaderingen die in een prettige sfeer verlopen 
en die iets constructiefs opleveren. In de gmr wil ik daarom 
ook een constructieve bijdrage leveren.”

Rotterdam “Ik heb vijf jaar buiten de stad gewoond, in 
Eindhoven. Toen ben ik weer heel snel teruggekeerd.” 

Foto Tineke de Lange

Leerlingen	van	groep	8	van	basisschool	De	Driehoek	in	
	deelgemeente	Delfshaven	trokken	half	september	met	hun	
ouders	door	de	haven	van	Rotterdam.	Ook	groep	7	maakte	
kennis	met	het	werk	in	de	haven,	maar	dan	op	school.		
“Er	is	zoveel	interessant	werk	te	doen”,	aldus		Annemieke	Kruyt,	
medewerker	bij	Werk	in	West,	een	stichting	die	de	werk
gelegenheid	in	Rotterdam	West	bevordert.	“Er	valt	goed	te	
	verdienen	in	kansrijke	sectoren	als	de	techniek,	de	zorg	en		
de	haven.”	Bij	de	pilot	hebben	ouders	een	belangrijke	rol.		
Via	de	ouderkamers	probeert	de	stichting	hen	te	bereiken.	
Daarbij	is	ruimte	voor	discussie	met	de	ouders	over	culturele	
invloeden	en	de	voorkeur	voor	een	bepaald	beroep.	“Voor	veel	
ouders	is	het	een	openbaring	dat	werken	in	de	haven	al	lang	niet	
meer	zo	vies	en	zwaar	is	als	twintig	jaar	geleden,	dat	werken	in	
een	laboratorium	machtig	interessant	kan	zijn,	en	dat	er	veel	
doorgroeimogelijkheden	zijn	in	de	zorg”,	aldus	Kruyt.	
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Werk in de haven is 
niet vies meer 
Werken	in	de	zorg,	de	techniek	of	de	
haven	geniet	weinig	populariteit.	
Toch	ligt	daar	voor	jongeren	veel	kans	
op	werk,	omdat	in	deze	sectoren	een	
schreeuwend	tekort	aan	vakkrachten	
dreigt.	Daarom	togen	leerlingen	van	
basisschool	De	Driehoek	naar	de	haven	
om	zich	te	oriënteren	op	de	banen	daar.		

Schoolplein vegen  
voor de werkervaring 

“De	leerlingen	nemen	zelf	de	telefoon	aan,	zoeken	uit	
om	wat	voor		opdracht	het	gaat	en	nemen	de	klus	aan”,	
aldus	directeur	Marjon	Stolwerk	van	de	voafdeling	
van	De	Piloot.	Het	MOTORproject	verkeert	momenteel	
nog	in	een	pilotfase,	maar	krijgt	binnenkort	een	
	definitieve	status.	Wat	voor	opdrachten	kunnen	de	
leerlingen	uitvoeren?	Stolwerk:	“Het	gaat	om	lichte	
klussen	als	schoolpleinen	vegen,	zandbakken	van	
nieuw	zand	voorzien,	buitenmeubilair	opknappen,	
	lokalen	schilderen,	koffie	en	thee	schenken	tijdens	
	bijeenkomsten	en	het	verzendklaar	maken	van		mailings.	
Het	gaat	om	technische,	administratieve	en	horeca
opdrachten.”	De	leerlingen	krijgen	begeleiding	van	de	
school	en	een	betrokken	bedrijf,	zoals	een	aannemer	
of	een	cateraar.	“Het	voordeel	is	dat	ze	een	getuigschrift	
krijgen	van	zowel	de	school	als	het	bedrijf.”	Op	wie	
richt	MOTOR	zich?	“Voorlopig	nog	op	opdracht	gevers	
binnen	Rotterdam.	Dat	kunnen	ook	BOORscholen	zijn	
die	geschikte	klussen	voor	onze	leerlingen	hebben.”	

Vorig	jaar	richtte	basisschool	De	Bergse	Zonnebloem	samen	met	de	wijkpartners	
een	kunstclub	op.	Op	die	manier	willen	de	wijkorganisaties	de	betrokkenheid	
van	de	wijkbewoners	op		hun	leefomgeving	vergroten.	Het	filiaal	van	Albert	Heijn	
aan	de	Kleiweg	stelde	een	ruimte	beschikbaar	waar	de	Kunstclub	een	buurtatelier	
kon	inrichten.	Vijf	weken	lang	bood	het	atelier	onderdak	aan	initiatieven	van	
scholen,	kunstenaars,	buurtbewoners	en	buurtinstellingen	om	het	thema	
	Zomerzotheid	uit	te	werken.	Beeldend	kunstenaar	Hieke	Pars,	als	vakkracht	
	verbonden	aan	de	Bergse	Zonnebloem,	ging	met	zowel	een	groep	leerlingen		
als	buurtbewoners	aan	de	slag		om	kunstwerken	te	maken	in	het	buurtatelier. 	
De	werken	worden	nog	tot	half	oktober	in	het	atelier	tentoongesteld.	De	school	
doet	dit	jaar	ook	weer	mee	aan	de	open	atelierroute	in	de	wijk.	

Kunstclub voor de buurt

Bel	de	MOTORlijn	en	de	leerlingen	van	De	Piloot	voeren	
uw	opdracht	uit!	Dat	is	het	idee	achter	het	werkervarings
project	van	De	Piloot,	school	voor	speciaal	onderwijs.		
Het	gaat	om	technische,	administratieve	en	horecaklussen.

Klusdag Basisschool Jan Antonie 
Bijloo hield samen met studenten en 
 medewerkers van de facilitaire dienst van  
de Hogeschool Rotterdam een klusdag. 
Deze unieke samenwerking bracht in totaal 
tachtig mensen op de been, die de school 
weer in frisse staat brachten. 

Veilige school Op de afdeling LWOO+/
PRO van Nieuw Zuid draait momenteel het 
project De veilige school. Docenten krijgen 
training, protocollen zijn in ontwikkeling en 
er is een intensieve samenwerking met de 
wijkagent en de leerplichtambtenaar. Ook 
kreeg de school een coördinator veiligheid. 

Autistenexamen Wolfert Dalton levert 
sinds vorig jaar een onderwijsprogramma  
en examenfaciliteiten voor een school voor 
autisten. Dit jaar gaan er voor het eerst 
daadwerkelijk autistische leerlingen op de 
Wolfert havo-examen doen. Het speciaal 
onderwijs heeft niet zelf de mogelijkheid om 
havo- of vwo-examens af te nemen en vaak 
hebben de scholen door hun kleine schaal 
ook niet de mogelijkheid om de benodigde 
expertise in huis te halen. Een vergelijkbare 
samenwerking, op kleinere schaal, bestaat 
er al een poosje met mytylschool De Brug.

Weeshuis Swopping Scrapbooks heet 
het ontwikkelingsproject van basisschool  
De Vierambacht. Leerlingen van groep 7 
 onderhouden contact met een weeshuis  
in India. Ze wisselen dan plakboeken, 
 recepten en video’s uit. Dat gebeurt in het 
Engels met ondersteuning van EarlyBird  
en een aantal ouders. De leerlingen van 
groep 8 deden dit vorig jaar ook en helpen 
nu die van groep 7. 

Innovatienominatie Wolfert PRO is 
 genomineerd voor de Jos van Kemenade 
Award 2011. Deze award stimuleert innovatie 
in het onderwijs. Het genomineerde  
Wolfert-project behelst een tweetalige 
 vmbo-vestiging met een intersectorale 
leeromgeving, gebaseerd op de principes 
van Project Based Learning. De inzendingen 
worden beoordeeld op innovatief karakter, 
duurzaamheid, overdraagbaarheid van  
de resultaten en de directe relatie met de 
onderwijspraktijk. 

Albert Heijn stelde een 
ruimte beschikbaar voor 
de kunstclub
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En verder...



actueel

Vroeger	werd	er	ook	al	veel	geklaagd	
over	de	jeugd.	Daar	is	niets	nieuws	
aan.”	Connie	Otto	relativeert	graag	

de	zorgen	om	de	jeugd.	Ze	werkt	al	35	jaar	
in	het	onderwijs	en	is	momenteel,	na	aller
lei	andere	functies,	verzuimcoördinator		
op	scholengemeenschap	Hugo	de	Groot.	

“ Ze	heeft	generaties	zien	komen	en	gaan.	
Wel	signaleert	ze	verschillen	tussen	de	
	opeenvolgende	generaties	en	herkent	ze	het	
beeld	wel	dat	de	auteurs	van	‘De	grenzeloze	
generatie	en	de	onstuitbare	opmars	van	de	
B.V.	IK’	schetsen.	De	schrijvers	werken	bij	
onderzoeksbureau	Motivaction	en	namen	

de		generatie	die	geboren	is	tussen	1986	en	
1995	onder	de	loep.	Ze	komen	tot	de	
	conclusie	dat	deze	jongeren	anders	zijn	
dan	de	voorgaande.	Wat	zijn	volgens	hen	
de	kenmerken	van	deze	generatie?	Ze	zijn	
zelfgericht,	weinig	maatschappijkritisch	en	
nononsense.	Met	grote	idealen	kunnen	

ze	weinig.	Hoewel	ze	typische	vertegen
woordigers	zijn	van	de	onderhandelings
cultuur,	hebben	ze	wel	een	groeiende	
	behoefte	aan	gezag	en	duidelijkheid.		
De	generatie	heeft	ook	de	neiging	om	
zichzelf	te	overschatten	en	is	veeleisend	
naar	haar	omgeving.	Deze	jongeren	houden	
van	aandacht	en	willen	later	vooral	werken	
om	te	leven.	Meer	dan	alle	generaties	voor	
hen	zijn	ze	vaardig	met	internet,	smart
phones	en	sociale	media.	Vorige	generaties	
ervoeren	de	komst	van	internet	als	een	
	revolutie,	de	huidige	weet	niet	beter	dan	
dat	het	bestaat	en	buit	de	mogelijkheden	
helemaal	uit.	Verder	prefereren	de	huidige	
jongeren	later	vooral	een	baan	in	het	
	bedrijfsleven,	voor	zorg	en	onderwijs	heb
ben	ze	weinig	interesse.	

Brutaal
“Deze	generatie	staat	inderdaad	duidelijk	
anders	in	het	leven	dan	de	voorgaande	
	generaties,	maar	of	dat	ook	slechter	is?”	
Otto	vindt	van	niet,	maar	ook	voor	haar	
staat	buiten	kijf	dat	deze	generatie	zeer	
	bedreven	is	met	de	nieuwe	media.	“Ze	
	weten	daarmee	heel	snel	een	antwoord	te	
vinden	op	vragen	die	ze	hebben.	Daarin	
zijn	ze	heel	zelfstandig.”	Rutger	Sliep,	
	docent	Nederlands	en	zorgcoördinator	bij	
Wolfert	Lyceum,	herkent	het	geschetste	
beeld	maar	gedeeltelijk,	al	stelt	hij	wel		
vast	dat	de	huidige	generatie	inderdaad	erg	
mondig	is,	waarbij	de	grens	met	brutaal	
voor	hem	soms	wel	in	zicht	komt.	“Ze	gaan	
bijvoorbeeld	snel	in	discussie	over	cijfers	
voor	proefwerken.	Maar	dat	ligt	niet	alleen	
aan	hen.	Dat	krijgen	ze	ook	van	huis	uit	
mee,	denk	ik.	Ouders	bellen	en	mailen	veel	
sneller	en	makkelijker	docenten	als	ze	het	
ergens	niet	mee	eens	zijn	of	uitleg	over		
iets	willen.”	Daarnaast	worden	ze	thuis,		
zo	merkt	hij,	vaak	betrokken	bij	volwassen	
problemen.	Ook	ziet	hij	dat	de	jongeren	
steeds	drukker	worden	qua	gedrag.		
“De	behoefte	om	zich	te	profileren	en	om	
te	domineren,	is	erg	groot	bij	de	huidige	
jongeren.”

Dat	de	jeugd	tegenwoordig	minder	maat
schappijbetrokken	is,	relativeren	zowel	
Otto	als	Sliep.	Al	signaleren	zij	wel	dat	
hun	betrokkenheid	anders	en	minder	
	activistisch	is	als	de	generaties	uit	de	jaren	
zestig	en	zeventig.		Sliep:	“Tijdens	de	maat
schappelijke	stages	tonen	de	leerlingen	
toch	wel	een	hele	grote	betrokkenheid	op	
het	werk	in	de	nonprofitsector.	Ook	voor	

acties	rond	goede	doelen	kunnen	we	ze	
goed	warm	krijgen.”	Dat	beeld	bevestigt	
ook	Otto.	“De	maatschappelijke	stages	
doen	ze	met	hart	en	ziel.”	Ook	merkt	zij	
dat	de	leerlingen	wel	betrokken	zijn	op		
de	wereld	om	hen	heen,	maar	dan	puur	
informatief.	“Via	hun	smartphones	en	
	internet	weten	ze	precies	wat	er	in	de	
	wereld	gebeurt”,	aldus	Otto.	“Maar	ze	zijn	
vooral	druk	met	het	onderhouden	van	
hun	netwerken.”	

Allochtone leerlingen
Het	gedrag	van	de	huidige	generatie	
	bestempelt	Otto,	evenals	de	auteurs	van	
het	boek,	als	grenzeloos.	“Ze	willen	alles	
en	ze	willen	het	nu.	Dat	past	helemaal	bij	
deze	jongeren.”	Zij	ziet	dat	veel	kinderen	
geboren	zijn	als	wensbaby’s	en	dat	ze	veel
al	in	kleine	gezinnen	opgroeien.	“Ouders	
bejubelen	hun	kinderen	en	verwachten	
veel	van	hen,	maar	verwennen	ze	ook.			
Ze	worden	met	veel	meer	aandacht	groot	
gebracht	en	hebben	daarom	ook	meer	
aandacht	nodig,	want	dat	zijn	ze	gewend.”	
Overigens	vindt		Otto	wel	dat	dit	eigenlijk	
alleen	voor		autochtone		leerlingen	geldt.		
“Allochtone	leerlingen	kampen	eerder	met	
een	gebrek	aan	aandacht	en	lijken	toch	
meer	op	vorige	generaties	autochtone	leer
lingen.	Zij	moeten	echt	vechten	om	de	
	opleiding	tot	een	goed	einde	te	brengen	en	
zorgen	daarnaast	vaak	voor	hun	broertjes	
en	zusjes.	En	soms	zijn	ze	ook	nog	steun	
en	toeverlaat	van	hun	ouders.”		
Sliep	bevestigt	het	beeld	van	Otto	over		
de	autochtone	leerlingen	en	constateert	
eveneens	dat	het	om	een	verwende	generatie	
gaat,	waar	de	ouders	hoge	verwachtingen	
van	hebben.	Otto:	“Maar	lang	niet	altijd	
kunnen	de	jongeren	dat	voor	hun	ouders	
waarmaken.	Dat	kan	voor	een	grote	druk	
zorgen	bij	de	jongeren.	Dat	zien	wij	regel
matig	in	de	klassen	terug.”

Het	lijkt	dan	ook	niet	toevallig	dat	de	
	Onderwijsraad	dit	voorjaar	met	een	advies	
kwam	over	de	rol	van	vorming	in	het	

	onderwijs.	Die	rol	raakte	de	afgelopen	
	decennia	op	de	achtergrond	door	de	
	nadruk	op	kennis	en	prestaties.	En	dat	is	
jammer,	volgens	de	raad,	want	vorming	
hebben	jongeren	nodig	om	in	de	huidige,	
zeer	complexe	samenleving	staande	te	
	blijven.	Uit	de	mopperende	reacties	van	de	
door	Motivaction	geïnterviewde	werkgevers	
blijkt	inderdaad	dat	jonge	werknemers	
moeite	hebben	hun	plaats	te	vinden	in	de	
wereld	van	volwassenen.	De	raad	conclu
deert	dat	leraren	een	belangrijke	rol	hebben	
bij	de	vorming	van	leerlingen	en	dat	de	
meeste	dat	wel	onderkennen.	En	bij	vorming	
gaat	het	volgens	de	Onderwijsraad	vooral	
om	‘oriëntatie	bieden	en	uitnodigen	tot	
zingeving.’	Otto:	“De	wereld	is	voor	de	
huidige	generatie	erg	groot	en	ze	hebben	
moeite	om	hun	weg	daarin	te	bepalen.		
Al	vroeg	in	hun	onderwijscarrière	moeten	
ze	een	richting	voor	de	toekomst	kiezen,	
die	dan	ook	vrij	definitief	is.”	Omdat	leer
lingen	het	moeilijk	vinden	om	keuzes	te	
maken,	investeert	de	school	in	loopbaan
oriëntatie.	“We	trainen	de	leerlingen	in	
het	beantwoorden	van	vragen	als:	wie	ben	
ik,	wat	kan	ik	en	wat	wil	ik?	En	dat	zijn	
best	lastige	vragen	voor	ze!”	Op	de	Hugo	
de	Groot		hanteren	ze	verder	strenge	en	
duidelijke	regels,	aldus	Otto.	Daar	gaat	
ook	een	vormende	werking	vanuit,	vindt	ze.	
“Deze	generatie	wordt	grenzeloos	genoemd	
en	dat	herken	ik	helemaal,	maar	de	paradox	
is	eigenlijk	dat	ze	regels	en	duidelijkheid	
juist	heerlijk	vinden.	Dat	geeft	een	stuk	
rust,	maar	de	regels	moeten	wel	relevant	
zijn.	Anders	werkt	het	niet.”	Een	school	is	
een	kleine	samenleving	en	daar	moeten	de	
leerlingen	leren	hoe	ze	zich	later	in	de	
maatschappij	moeten	gedragen,	vindt	ze.	
Wolfert	Lyceum	steekt	naast	de	uitgebreide	
profielkeuze	vooral	veel	energie	in	de	
	mentorlessen.	Sliep:	“Met	name	in	de	
	onderbouw	hebben	die	een	sterk	sociale		
en	vormende	functie.	Daar	houden	we	de	
leerlingen	regelmatig	een	spiegel	voor	als	het	
gaat	om	hun	gedrag	en	gaan	we	in	gesprek	
bij	conflicten	en	misverstanden.”	 	

Generatie Grenzeloos 
verlangt toch naar 
duidelijkheid en regels 

De	huidige	generatie	jongeren	is	anders,	stelt	onderzoeksbureau		
Motivaction;	grenzelozer,	meer	op	zichzelf	gericht.	Is	het	misschien		
toevallig	dat	de	Onderwijsraad	constateert	dat	de	vormingsfunctie		
van	het	onderwijs	de	afgelopen	decennia	op	de	achtergrond	is	geraakt?		
Toch:	“De	maatschappelijke	stages	doen	ze	met	hart	en	ziel.”

“ Ze willen alles en ze willen  
het nu. Dat past helemaal bij 
deze jongeren”
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Nog altijd is hij enthousiast – “Wat een diversiteit, 
geweldig!”  over de talentenavond voor de voscholen 
van BOOR, die Thorbeckedocent Andries Poot  
presenteerde. 

Thorbecke VO “Een school, die heel veel afwisseling biedt. 
Lesgeven aan jongeren die aan topsport doen, vraagt heel veel 
flexibiliteit vanwege hun onregelmatige roosters door wedstrijden 
en trainingen. Daar houd ik wel van.”

Onderwijs voor iedereen “Ik denk dat onderwijs een 
goede remedie is tegen veel toekomstige problemen. Maar 
eerlijk: toen ik hier kwam werken, ben ik er niet zo mee bezig 
geweest dat dit openbaar onderwijs is. Maar die diversiteit 
onder leerlingen is erg leuk.”

Passie “Literatuur. Daarom ben ik ook Nederlands gaan stu-
deren. Soms zegt een leerling wel eens: ‘Dat boek was echt 
gaaf’. Daar ben ik een hele week blij mee, maar dat gebeurt 
niet zo vaak als ik zou willen.”

Inspiratie “Drie jaar geleden was ik in Bolivia en sinds die tijd 
ben ik diep overtuigd van de kansen die wij hier krijgen, al vanaf 
onze geboorte. Dat inspireerde mij enorm.”

Rotterdam “Jules Deelder omschrijft in zijn gedicht Rotown 
magic precies wat ik bij Rotterdam voel, hoewel ik geboren ben 
in Katwijk. Wat ik wel mis, zijn de grachten van Leiden, waar ik 
studeerde.” 

menskracht

‘ Ik ben diep overtuigd 
van de kansen die 
wij hier krijgen’

wie, wat, waar... Andries Poot (30), 
docent Nederlands Thorbecke VO 

/de docent

/ BOOR opinie

 Foto Tineke de Lange
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Jongens:  
wat doen  
we daarmee?

Bezorgde ouders vroegen zich tijdens een 
bijeenkomst van de oudervereniging van  
Wolfert Tweetalig af waarom jongens zo 
slecht meekomen op deze tweetalige afdeling 
van de Wolfert van Borselen scholengroep. 
Dat was ongeveer twee jaar geleden en 
 recent was daar in de media opnieuw veel 
over te doen. Een groep docentonderzoekers 
van de academische opleidingsschool van 
de Wolfert zette daarom een onderzoek op 
rond de vraag: bestaat er verschil in prestaties 
tussen jongens en meisjes bij de tweetalige 
opleidingen? Na alle cijfers vergeleken te 
hebben, constateerden de onderzoekers 
dat er inderdaad verschillen zijn. Op de 
tweetalige vwo-afdeling waren de verschillen 
het grootst. “Dat hadden we niet verwacht”, 
aldus docentonderzoeker Alderik Visser. 
“We veronderstelden dat hoe hoger de 
 opleiding, des te kleiner het verschil zou zijn. 
Maar het tegenovergestelde is dus waar.” 
De onderzoekers vermoeden dat de oorzaak 
ligt in de taligheid van deze vwo-opleiding. 
Visser: “Leerlingen krijgen daar zes talen  
en weinig exacte vakken. Het is bekend dat 
jongens minder goed op taal scoren.” 

Uit wetenschappelijke literatuur - docenten 
kunnen dit op basis van hun praktijkervaring 
meestal wel bevestigen - blijkt dat jongens 
moeite hebben om zich te voegen in het 

 onderwijssysteem, maar ook dat ze - meer 
dan meisjes - bloot staan aan groepsdruk.  
Visser: “Onder meisjes is het veel meer 
 geaccepteerd dat ze excelleren. Jongens 
ervaren dat meer als je hoofd boven het 
maaiveld uitsteken en zijn daarvoor dan ook 
minder gemotiveerd.” Afgezien daarvan, spelen 
ook biologische factoren een rol, zoals het 
feit dat jongens later in de puberteit komen. 
Maar welke boodschap hebben Wolfert- 
docenten aan deze verschillen, die ze zelf 
niet kunnen veranderen? Visser: “Wat een 
school wel kan doen, is met deze verschillen 
rekening houden. Daarvoor is een school-
cultuur nodig, die de verschillen onderkent 
en daar wat mee doet.” Aparte meisjes- en 
jongensklassen als oplossing overweegt de 
school niet, aldus de docentonderzoeker. 
“We denken dat we het moeten zoeken in een 
meer individuele benadering van de leerlingen, 
omdat ook tussen jongens en meisjes onder-
ling grote verschillen kunnen zijn. Docenten 
moeten oog krijgen voor het verschil in leerstijl 
tussen de leerlingen, maar zich ook richten 
op de individuele kwaliteiten van de leerlingen.”

Leerstijlen
Bij dit ene onderzoek wil de Wolfert het niet 
laten, integendeel. Visser: “Om meer zicht op 
de materie te krijgen, moeten we de onder-
wijsresultaten op langere termijn monitoren.  

Ook gaan we onderzoeken wat de invloed 
van talen als Chinees of Spaans is op het 
verschil in prestatie tussen jongens en 
 meisjes.” Verder wil de school in het derde 
en vierde jaar experimenteren met onder-
wijsvormen die meer rekening houden  
met individuele leerstijlen. “Bij het vervolg-
onderzoek zullen we ons extra richten op 
het tweetalig vwo. Daar liggen ook nog veel 
vragen, omdat het resultaat zo tegengesteld 
aan de verwachtingen is.”

Emotie
Hoe reageerden zijn collega’s, toen zij de 
onderzoeksresultaten onder ogen kregen? 
“Nogal verbaasd, omdat jongens vooral  
op het tweetalig vwo duidelijk minder 
 presteerden. Ze hadden het idee dat dat 
vooral bij de  lagere opleidingen het geval 
zou zijn.” Visser constateert ook dat het 
 verschil in leerprestaties tussen jongens en 
meisje met nogal wat emotie gepaard gaat. 
“De discussie over wat de school aan het 
jongensprobleem kan doen, schiet echt  
alle kanten op.”  Sommige docenten zijn 
bang dat de aandacht voor het jongens-
probleem ten koste zal gaan van de fel 
 bevochten verworvenheden voor de 
 meisjes, aldus Visser. Anderen vragen juist 
alle ruimte in het onderwijs voor essentiële 
biologische verschillen.. 

Jongens	kunnen	de	leerprestaties	van	meisjes	vaak	niet	evenaren,	zo	
blijkt	ook	uit	eigen	onderzoek	van	Wolfert	Tweetalig.	Toch	overweegt	
de	school	niet	de	invoering	van	aparte	jongens	en	meisjesklassen.	

Geen discussie  
over hoofddoek
Uit	het	onderzoek	van	het	opvoedingsblad	J/M	voor	ouders	
blijkt	dat	de	meeste	autochtone	ouders	er	geen	probleem	mee	
hebben	als	er	een	leerkracht	met	een	hoofddoek	voor	de	klas	
staat.	Ook	zijn	de	meesten	voorstander	van	een	multiculturele	
opvoeding	van	hun	kinderen.	Paradoxaal	genoeg	kiezen	ze	
	vervolgens	wel	weer	bij	voorkeur	voor	een	witte	school	en	
	witte	buurt.	Op	de	Spangense	basisschool	Duo2002	draagt	
één	groepsleerkracht	een	hoofddoek	en	volgens	directeur	
	Albert	van	Kralingen	is	daarover	nooit	een	discussie	geweest.	
“Niet	in	het	team,	maar	ook	niet	onder	ouders.”	Al	vindt	hij	
dat	ook	niet	zo	vreemd,	gezien	de	voornamelijk	allochtone	
	bevolking	van	zijn	wijk.	Ook	onder	de	leerlingen	ziet	hij	bij	de	
meisjes	nauwelijks	hoofddoekjes.	“We	houden	op	onze	school	
van	verscheidenheid	en	daarin	is	ook	ruimte	voor	het	dragen	
van	een	hoofddoek.	Wij	zijn	een	openbare	basisschool	met		
een	gemengde	populatie	en	met	een	gemengd	team:	dat	is	de	
kern	van	onze	identiteit.”	

De	onderwijsinspectie	hanteert	een	berucht	lijstje	van	scholen	
met	zwakke	tot	zeer	zwakke	onderwijsresultaten.	Om	daar	
	tegenwicht	aan	te	bieden,	leek	het	de	minister	een	goed	idee	
om	sterk	presterende	scholen	te	belonen	met	een	ster.	Ook	
BOOR	speelt	al	langer	met	het	idee	van	een	keurmerk,	maar	
ontdekte	dat	het	vinden	van	criteria	voor	een	objectief	oordeel	
bijzonder	lastig	is.	Geert	Millekamp,	interimrector	van	scholen
gemeenschap	Nieuw	Zuid:	“Je	kunt	de	criteria	ontlenen	aan	
de	Citoscores	of	eindexamenresultaten,	maar	dat	zegt	nog	lang	
niet	alles	over	de	kwaliteit	van	de	school.	Het	gaat	namelijk	
alleen	over	de	eindresultaten.”	En	dat	zegt	niets	over	wat	de	
school	bij	een	leerling	weet	te	bereiken.	“Op	welk	niveau	komt	
de	leerling	binnen	en	op	welk	niveau	verlaat	hij	de	school?	
Hoe	groter	het	verschil,	hoe	beter	de	school.	Alleen,	het	begin
niveau	is	tot	op	heden	niet	goed	vast	te	stellen.”	Een	ander	
probleem	ontstaat	als	leerlingen	vaak	van	school	wisselen,	
	zoals	in	Rotterdam.	“Ook	dan	is	de	bijdrage	van	een	school		
op	de	prestaties	van	een	leerling	niet	vast	te	stellen”,	aldus	
Millekamp.	Verder	is	de	impact	van	schoolbeoordelingen	groot	
op	de	instroom	van	leerlingen.	“Wel	of	geen	keurmerk,	wel		
of	geen	ster,	dat	kan	grote	gevolgen	hebben	voor	een	school.	
Daar	moet	heel	zorgvuldig	mee	omgesprongen	worden.”	

Stoeien met sterren 
en keurmerken
De	minister	van	onderwijs	opperde	onlangs		
om	scholen	met	zeer	goede	resultaten		
een	ster	te	geven.	Een	sympathiek	idee	met		
veel	haken	en	ogen.	



interview

OudD66kamerlid	Ursie	Lambrechts	is	voorzitter	van	de	evaluatie	
en	adviescommissie	Passend	Onderwijs.	Als	geen	ander	doorzien	zij	
en	haar	commissieleden	de	gevolgen	van	het	wetsvoorstel	Passend	
Onderwijs.	Doel	van	dit	wetsvoorstel	is	om	voor	elke	leerling	passend	
onderwijs	te	regelen,	ongeacht	zijn	lichamelijke	of	geestelijke	beperking.	
Dit	voorjaar	legde	haar	commissie	een	advies	op	het	bureau	van	de	
minister	van	Onderwijs	met	een	flink	aantal	kritische	noten.	Daar
uit	blijkt	dat	de	overheid	er	een	hele	dobber	aan	heeft	om	passend	
onderwijs	voor	zorgleerlingen	wettelijk	te	regelen.

Waarom wordt een wet om zorgleerlingen passend 
 onderwijs te bieden steevast een complex verhaal? 
“Dat	komt	omdat	onderwijs	aan	leerlingen	met	een	zorgbehoefte	
maatwerk	vraagt,	met	inzet	van	veel	extra	financiële	middelen.		
Hoe	verdeel	je	vervolgens	het	budget	dat	de	overheid	voor	onderwijs	
aan	zorgleerlingen	heeft	vastgesteld	rechtvaardig	over	de	leerlingen	
die	deze	zorg	nodig	hebben?	Dat	mondt	al	snel	uit	in	een	rigide	
	regelsysteem,	dat	wel	heel	precies,	maar	niet	flexibel	is.	Dat	staat	
maatwerk	vaak	weer	in	de	weg.”

Het zogenaamde rugzakje was een mooie regeling voor 
 leerlingen die extra zorg nodig hebben. Wat is daar mis 
mee, dat de overheid die opdoekt?
“Het	rugzakje	bezwijkt	onder	zijn	eigen	succes.	Bij	de	invoering	
van	het	rugzakje	had	de	overheid	daar	een	bestaande	doelgroep	
mee	op	het	oog	en	daar	was	het	budget	op	berekend.	Maar	de	
	regeling	trok	ook	een	nieuwe	doelgroep	aan	die	daar	gretig	gebruik	
van	maakte.	Nieuw	aanbod	schept	nieuwe	vraag.	Dat	probleem	
doet	zich	vaker	voor	bij	wet	en	regelgeving.	Deze	ontwikkeling		

‘ Ouders hebben straks 
minder stem en  
dat baart ons zorgen’’

Ursie Lambrechts, voorzitter van de  
evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs 

Passend	onderwijs	voor	leerlingen	die	extra	zorg	nodig	hebben,	ontaardt	
steevast	in	complexe	wetgeving.	Nu	het	rugzakje	verdwijnt,	krijgt	het	
	onderwijs	meer	vrijheid.	Maar	dat	heeft	ook	een	keerzijde,	vindt	de	evaluatie	
en	adviescommissie	Passend	Onderwijs.

Ursie Lambrechts: “Het rugzakje was een heel interessant zorginstrument”

Scholen	en	ouders	klaagden	vaak	dat	de	huidige	regeling	erg	
	bureaucratisch	en	ondoelmatig	is.	De	nieuwe	wet	biedt	de	
	vrijheid	om	de	processen	rond	onderwijs	aan	zorgleerlingen	naar	
eigen	inzicht	efficiënter	en	effectiever	in	te	richten.	Anderzijds	
moet	niet	alleen	het	doel	van	wetgeving	duidelijk	zijn,	maar	ook	de	
kaders:	waartoe	zijn	de	schoolbesturen	nu	precies	verplicht	en	
welke	aanspraken	kunnen	ouders	en	hun	kinderen	daarop	maken?	
Het	gaat	om	vrijheid	binnen	duidelijke	kaders.	Aan	dat	laatste	
schort	het	nog	een	beetje.”

En dan hebben we nog de bezuinigingen op het speciaal 
 onderwijs…
“Het	enthousiasme	over	het	feit	dat	scholen	meer	vrijheid	krijgen	
om	passend	onderwijs	te	bieden	aan	zorgleerlingen,	heeft	een	flinke	
domper	gekregen	door	de	bezuinigingen.	Ook	is	daardoor	de	focus	
verschoven	naar	de	financiële	kant	van	passend	onderwijs.	Dat	is	
jammer,	want	het	gaat	er	juist	om	de	wet	te	vereenvoudigen,	zodat	
zorgleerlingen	beter	passend	onderwijs	kunnen	krijgen.	Die	intentie	
mogen	we	niet	uit	het	oog	verliezen.”	

is	wel	jammer,	want	het	rugzakje	was	een	heel	interessant	zorg
instrument.	Omdat	ouders	die	een	zorgleerling	aanmelden	ook	
een	zak	met	middelen	meenemen,	het	rugzakje,	staan	scholen	
daar	toch	ontvankelijker	tegenover.”

De commissie maakt zich ook zorgen over de positie van 
ouders van zorgleerlingen. Waarom?
“Bij	de	huidige	regelgeving	moeten	de	ouders	instemmen	met	het	
handelingsplan	dat	de	school	voor	hun	kind	opstelt.	Daarin	staat	
hoe	de	school	het	onderwijs	aan	een	zorgleerling	wil	vormgeven.	
Hoewel	zo’n	handelingsplan	in	de	praktijk	ook	niet	altijd	optimaal	
functioneert,	bevat	het	wel	een	aanpak	waar	ouders	en	school	het	
over	eens	moeten	zijn.	Ouders	voelen	zich	daardoor	serieus	genomen.	
De	nieuwe	wet	schaft	deze	handelingsplannen	af	en	verplicht	
scholen	met	zogenaamde	ontwikkelingsperspectieven	te	werken.	
Ouders	worden	daarbij	nog	wel	gehoord,	maar	zij	krijgen	geen	
	instemmingsrecht	meer.	Zij	hebben	straks	dus	minder	stem	en	
dat	baart	ons	zorgen.”

De zorgplicht komt in de nieuwe wet bij het schoolbestuur 
te liggen. Daar signaleert de commissie ook een probleem.
“Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	school	om	elke	aangemelde	
leerling	een	passende	onderwijsplek	te	geven.	Dat	geldt	ook	voor	
een	zorgleerling.	Nu	is	een	school	daar	nog	niet	toe	verplicht,	in	
het	wetsvoorstel	wel.	Dat	is	een	echte	verbetering.	Kan	de	school	
geen	passende	onderwijsplek	bieden,	dan	moet	het	schoolbestuur	
binnen	het	samenwerkingsverband	op	zoek	gaan	naar	een	alternatief.	
Hoe	dit	proces	binnen	die	samenwerkingsverbanden	precies	gaat	
verlopen,	mogen	de	schoolbesturen	met	elkaar	zelf	regelen.		

‘Scholen en ouders klaagden vaak 
dat de huidige regeling erg  

bureaucratisch en ondoelmatig is’

Foto Jan van der Meijde

De	afspraken	die	zij	maken	worden	wel	bindend	voor	de	scholen.	
De	zorgplicht	omvat	ook	een	resultaatsverplichting:	er	moet	echt	
een	passende	plek	gevonden	worden.	In	de	conceptwet	is	dat		
nog	onvoldoende	helder	verwoord.”

Nieuw is dus ook het ontwikkelingsperspectief dat   
scholen voor zorg leerlingen moeten maken. De commissie 
zet hier vraagtekens bij.
“Zes	weken	na	binnenkomst	van	een	zorgleerling	moet	een	
school	een	ontwikkelingsperspectief	opstellen	voor	de	komende	
zes	tot	acht	jaar.	Dat	is	wel	heel	erg	snel.	Voor	kinderen	zonder	
specifieke	problemen	is	dit	al	lastig,	laat	staan	voor	leerlingen	die	
wel	speciale	onderwijsondersteuning	nodig	hebben.	Bovendien	
beoordeelt	de	Onderwijsinspectie	een	school	op	het	behalen	van	het	
uitstroomniveau,	dat	in	het	ontwikkelingsperspectief	staat	vermeld.	
De		verleiding	is	dan	groot	om	de	lat	niet	al	te	hoog	te	leggen,		
in	het	nadeel	van	de	zorgleerling.	Het	lijkt	ons	beter	om	eerst	
	ervaring	op	te	doen	met	het	ontwikkelingsperspectief,	voordat		
we	dit		instrument	in	de	wet	vastleggen.”

Het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft veel ervaring  
met leerlingen met zowel een lichamelijke als geestelijke 
beperking. Daar dreigt ook gevaar…
“De	toekomst	van	de	speciale	onderwijszorg	ligt	in	handen	van	
de	samenwerkingsverbanden.	Als	zij	niet	actief	kiezen	voor	het	
behoud	van	deze	kennis,	dan	dreigt	die	te	verdampen.	Het	zou	
bijzonder	jammer	zijn	als	de	samenwerkingsverbanden	de	ambu
lant	begeleiders	niet	zouden	willen	overnemen	om	hun	kennis	in	
te	zetten	voor	het	regulier	onderwijs.	Wij	vinden	dat	de	minister	
er	goed	aan	doet	ervoor	te	zorgen	dat	de	expertise	van	deze	
	scholen	hoe	dan	ook	behouden	blijft	en	zelfs	verder	ontwikkeld	
kan	worden.	De	minister	heeft	inmiddels	toegezegd	dat	er	een	
overgangstermijn	komt	van	twee	jaar	waarin	besturen	niet	hals	
over	kop	ambulant	begeleiders	hoeven	te	ontslaan.”

BOOR koos ervoor de ambulant begeleiders van de 
 verschillende scholen voor speciaal onderwijs onder te 
brengen in de dienst SCOOR. 
“Dat	is	inderdaad	een	model	om	de	kennis	van	het	speciaal	onder
wijs	te	bundelen	en	te	behouden.	Zo’n	dienst	moet	dan	wel	ergens	
in	het	samenwerkingsverband	een	plaats	krijgen.	Daarover	moet	
BOOR	afspraken	maken	met	de	andere	schoolbesturen	binnen	het	
samenwerkingsverband.”

De samenwerkingsverbanden krijgen veel vrijheid  
om het onderwijs aan zorgleerlingen zelf in te vullen en  
het lijkt of de adviezen van de commissie weer beknibbelen 
op deze vrijheid…
“Onderwijs	aan	zorgleerlingen	is	een	zeer	complex	vraagstuk.	
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/ bouwend ondernemen interview

Kijk:	je	ziet	duidelijk	dat	de	lichtkleur	en	intensiteit	
	verandert”,	zegt	Joyce	van	Dinther,	leerkracht	en	ib’er	op	
de	Jacob	Maris,	terwijl	ze	op	de	knopjes	van	het	licht

systeem	drukt.	Ze	heeft	de	keuze	uit	de	standen	rust,	concentratie,	
energie	en	standaard.	Het	is	even	wennen,	vindt	ze,	om	deze	
techniek	tijdens	de	lessen	te	gebruiken.	“Als	leerlingen	individueel	
opdrachten	moeten	maken,	zet	ik	het	systeem	in	de	stand	con
centratie.”	De	stand	rust	is	handig	voor	als	de	kinderen	onrustig	
zijn,	denkt	ze.	“Weer	heeft	invloed	op	hun	gedrag,	dan	is	het	
handig	dat	je	met	een	andere	lichtkleur	rust	kunt	creëren.”		
Of	het	werkt,	heeft	Van	Dinther	nog	niet	kunnen	vaststellen.	
“Het	heeft	even	geduurd	voordat	de	monteur	het	systeem	goed	
ingeregeld	had.	Sinds	kort	werkt	het	systeem	naar	behoren.”		
Het	balletje	ging	aan	het	rollen	toen	directeur	Agnes	Visschers	
toevallig	een	artikel	over	SchoolVision	las.	Vooral	de	wetenschap
pelijke	onderbouwing	van	de	effecten	van	deze	techniek	boeide	
haar.	“Ik	heb	toen	contact	opgenomen	met	afdeling	SchoolVision	
van	Philips	en	die	hebben	iemand	gestuurd	om	de	werking		
uit	te	leggen”,	aldus	de	directeur.	Uiteindelijk	werd	de	aanschaf	
gefinancierd	uit	het	innovatiefonds	van	BOOR.	

“ Naar	de	invloed	van	licht	en	kleur	is	op	universiteiten	onderzoek	
gedaan.	Daaruit	blijkt	dat	die	een	vaak	niet	onderkende	invloed	
hebben	op	het	gedrag	van	leerlingen.	Mits	het	juiste	soort	licht	
werd	gekozen,	lazen	de	kinderen	sneller,	maakten	ze	minder	
	fouten	en	concentreerden	ze	zich	beter.	Ook	de	leerlingen	zelf	
zeggen	zich	beter	te	voelen	onder	deze	condities.	Welke	invloed	
licht	op	de	leerprestaties	hebben,	is	nog	niet	duidelijk.	Onderzoek	
naar	de	leereffecten	loopt	momenteel	nog.	Volgens	hoogleraar	
Peter	Sleegers,	in	een	filmpje	op	de	website	van	SchoolVision,	zijn	
de	bouwkundige	omstandigheden	altijd	een	beetje	onderbelicht	
	gebleven	bij	de	vraag	hoe	leerprestaties	verbeterd	kunnen	worden.	
Uit	onderzoek	blijkt	echter	steeds	meer	dat	binnenklimaat,	
	verlichting	en	kleurgebruik	ook	invloed	hebben	op	de	leer
prestaties.	Hij	spreekt	dan	ook	van	“hoopgevende	resultaten”.	
Volgens	Visschers	is	het	nog	te	vroeg	om	duidelijke	resultaten		
te	zien	van	het	nieuwe	lichtsysteem.	“Het	hangt	er	pas	enkele	
	weken.	We	moeten	de	effecten	nog	ontdekken,	maar	ik	heb	er	
alle		vertrouwen	in	dat	we	die	zullen	zien.	De	leerlingen	is	het	in	
ieder	geval	wel	opgevallen,	want	we	horen	van	ouders	dat	ze		
thuis	vertellen	dat	ze	de	verlichting	prettig	vinden.”	

Kleur	en	licht	beïnvloeden	het			
gedrag	van	leerlingen,	zo	blijkt		

uit	wetenschappelijk	onderzoek.	
Montessoribasisschool	Jacob		

Maris	liet	in	de	zomervakantie		
het		lichtsysteem	SchoolVision		

van	Philips	installeren.

Sturen  
met licht in de klas Waarom voert de gemeente dit programma uit?

‘Veel	jongeren	in	de	basisschoolleeftijd	eten	ongezond,	wat	tot	over
gewicht	leidt.	Daarnaast	bewegen	ze	te	weinig.	Vaak	omdat	ze	buiten	
schooltijd	daar	te	weinig	mogelijkheden	voor	hebben.	Lekker	Fit!	wil	
dus	zowel	overgewicht	als	bewegingsarmoede	bestrijden.”

Wat is jouw rol bij Lekker Fit?
“Zelf	ben	ik	een	soort	spin	in	het	web	bij	de	uitvoering	van	Lekker	
Fit!	op	mijn	basisscholen.	Het	programma	rust	op	verschillende	
pijlers,	waaronder	een	lespakket,	extra	uren	gym	door	een	vakleer
kracht	bewegingsonderwijs	en	een	schooldiëtiste.	De	deelnemende	
scholen	tekenen	daarvoor	een	intentieovereenkomst	met	de	ge
meente.	Scholen	kunnen	met	vragen	of	problemen	bij	mij	terecht.”	

Wat is de grote uitdaging bij dit project?
“Om	zowel	de	ouders	als	het	team	mee	te	krijgen.	Leerkrachten	
hebben	ook	nog	heel	veel	andere	dingen	aan	hun	hoofd	en	dat	is	
begrijpelijk.	Maar	toch	zit	het	niet	altijd	in	allerlei	extra	activitei
ten.	Een	school	kan	stimuleren	dat	kinderen	lopend	of	met	de	
fiets	naar	school	komen	en	niet	met	de	auto	of	het	openbaar	ver
voer.	Dat	geldt	ook	voor	gezond	trakteren	bijvoorbeeld.”

En de ouders? 
“Die	zouden	we	graag	nog	beter	bereiken.	Lekker	Fit!	is	daarom	
een	pilot	rond	ouderbetrokkenheid	gestart.	Opvattingen	over	ge
zondheid	zijn	nogal	cultuurbepaald.	Voor	veel	ouders	in	Rotterdam	
is	er	pas	wat	mis	met	een	kind	als	hij	in	het	ziekenhuis	ligt.		

Zolang	dat	niet	het	geval	is,	zijn	hun	kinderen	gezond,	ook	al	
kampen	ze	met	overgewicht.	We	zoeken	nu	naar	een	manier	om	
de	juiste	snaar	te	raken	bij	deze	ouders.	Dat	is	belangrijk,	want	
gezonde	voeding	en	genoeg	beweging	is	natuurlijk	ook	een	kwes
tie	van	de	opvoeding	thuis.”

Wat vinden leerlingen ervan?
“Die	zijn	meestal	wel	te	porren	voor	extra	beweging.	Ze	beleven	
veel	plezier	aan	de	drie	uur	gym	die	ze	in	de	week	krijgen.	Dat	is	
een	tot	twee	uur	meer	dan	bij	een	school	zonder	Lekker	Fit!	Daar	
hebben	ze	toch	wel	behoefte	aan,	maar	daar	wordt	zowel	binnen	
schooltijd	als	daarbuiten	vaak	niet	in	voorzien.	Ook	een	bezoek	
aan	de	schooldiëtiste	vinden	ze	erg	leuk.	Zij	zet	vooral	in	op	ge
drag.	Als	leerlingen	niet	meer	elke	dag	met	frisdrank	achter	de	
buis	zitten,	leven	ze	al	snel	een	stuk	gezonder.”

Wat vind je zelf van het werk dat je doet?
“Het	werk	is	ontzettend	leuk,	vooral	het	contact	met	de	scholen	
en	gymleerkrachten.	Toch	vind	ik	het	ook	wel	weer	erg	dat	dit	
programma	nodig	is,	omdat	jongeren	te	weinig	bewegen	en	onge
zond	eten.	Maar	gelukkig	kun	je	veel	bereiken.	Ik	ben	zelf	ook	
gymjuf	voor	Lekker	Fit!	geweest	en	daarom	weet	ik	uit	ervaring	
hoe	goed	en	leuk	het	voor	hen	is	om	lekker	te	bewegen.”	

Liesbeth Verdonk: “Als leerlingen niet meer elke dag met frisdrank achter de buis 
zitten, leven ze al snel een stuk gezonder”

Liesbeth	Verdonk	is	projectleider		
van	het	gemeentelijk	gezondheidsproject	

Lekker	Fit!	voor	Rotterdam	Noord.	
Zij	begeleidt	de	BOORbasisscholen		

Jan	Antonie	Bijloo,	De	Meridiaan		
en	Prins	Alexander	bij	de	uitvoering		

van	het	programma,	dat	de	leerlingen	
meer	wil	laten	bewegen	en	gezonder	

	wil	laten	eten.	

‘Opvattingen  
over gezondheid  

zijn nogal 
cultuurbepaald’

‘ We moeten de effecten nog ontdekken’

Foto Tineke de Lange
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/ dromen voor de wijk

Basisschool Van Rijckevorsel 
en Hoek van Holland

Deze keer niet een Rotterdamse wijk, maar een dorp. 
Hoek van Holland is een deelgemeente van Rotterdam 
en de Van Rijckevorselschool is dan ook een school van 
BOOR. En meteen ook de enige openbare school in de 
Hoek, zoals het dorp in de volksmond heet. De school 
heeft 154 leerlingen en bestaat dit jaar zestig jaar. Het hui-
dige schoolgebouw is in 1981 opgeleverd. Daarvoor 
bood een houten noodgebouw onderdak aan de school. 

	

Foto’s Jan van der Meijde

De droom van de partners over de school en de wijk

Dorpse bewoners

Marica van der Wel geeft als vrijwilliger van de EHBO- 
vereniging al tien jaar les aan de leerlingen van groep 8. 
De cursus bestaat uit vijf dagdelen en een examen. 

Typisch Hoek van Holland “Het is een dorp en de bewo-
ners letten nog, in de goede zin, op elkaar. We zien elkaar vaak 
bij sportclubs, verenigingen en op school. Kinderen roepen op 
straat ‘juf!’ naar me. Die aandacht wordt wel minder, dat vind ik 
jammer. De samenleving stelt zoveel eisen dat mensen geen 
tijd meer voor elkaar hebben. Ook merk ik dat ze met een hulp-
situatie moeilijk kunnen omgaan.” 
Mijn droom “Dat mensen in Hoek van Holland meer naar el-
kaar omzien en elkaar helpen als dat nodig is. Zeker als iemand 
in nood verkeert. Maar ja, de trend dat mensen geen tijd meer 
hebben voor een ander is moeilijk te keren.”
Rol Van Rijckevorsel “De school biedt ruimte om de EHBO-
lessen te geven en de leerkrachten hebben tijd voor de leerlingen. 
De school staat middenin het dorp en heeft een goede uitstraling.”
Mijn rol “Ik laat kinderen zien hoe ze hulp aan andere mensen 
kunnen bieden. Ik help ze ook over de angst heen om de ander 
te benaderen.”

/ dromen voor de wijk

Ondergaande zon

Clazina de Bruyn houdt een dag in de week als schoolmaatschappelijk werker  
consult op school. Leerlingen noemen haar de ‘praatjuf’, al betekent dat volgens 
haar dat ze vooral luistert naar de kinderen. 

Typisch Hoek van Holland “Rij ik naar de ondergaande zon, dan kom ik vanzelf thuis. 
Een uniek dorp ook. Zeer internationaal met de Nieuwe Waterweg, het zeegat en de veer-
boot naar Engeland. En zeer recreatief met de zee, strand, duinen en bos. Er heerst nog 
een ons-kent-onssfeer: kinderen zitten bij elkaar op muziek, dans of sport.”
Mijn droom “De veiligheid in de openbare ruimte zou beter kunnen. Ook zie ik graag dat 
minder kinderen op een flat wonen. Je gunt ze toch een huis met een tuin om in te spelen? 
En ik hoop dat het omzien naar elkaar en het dorpse gevoel blijft.”
Rol Van Rijckevorsel “De kleinschaligheid en de ruime opzet van de school geeft de 
kinderen een veilig en vrij gevoel. Ook krijgen de leerlingen al heel vroeg Engelse les. Dat 
past helemaal bij de internationale context.” 
Mijn rol “Zelf probeer ik tijdens een gesprek vooral goed te luisteren naar de kinderen, zodat 
ze zichzelf weer een beetje kunnen vinden. Pas dan kunnen ze weer omzien naar de ander.”

Veilig fietsen

Politiebrigadier Jaap Bulsing organiseert met zijn collega elk jaar het fietsverkeers-
examen voor groep 7 van alle Hoekse basisscholen. Voor de laatste repetitieles 
bezoeken de leerlingen het politiebureau. 

Typisch Hoek van Holland “Hier ontbreken de vele nationaliteiten. De Hoek is een dorp zon-
der veel zorgen, een parel aan de Noordzee. Alleen de jeugd vraagt aandacht. Verder: voortgezet 
onderwijs hebben we hier niet, de scholieren stappen ’s morgens allemaal op de fiets.”
Mijn droom “Dat de Hoek zo veilig blijft als het nu is. Dat gaat niet vanzelf, we moeten de vin-
ger aan de pols houden. Ook hoop ik natuurlijk dat door het fietsexamen de jongeren veiliger 
aan het verkeer deelnemen. Vooral als ze na de basisschool op de fiets naar Naaldwijk en ’s 
Gravenzande gaan.”
Rol Van Rijckevorsel “De school voedt de leerlingen goed op voor deelname aan het verkeer. 
Ik heb prima contact met de leerkracht van groep 7 en ik merk dat alles daar op rolletjes loopt.”
Mijn rol “Tijdens de repetitieles voor het fietsexamen probeer ik de overgebleven knelpunten op 
te lossen met foto’s van verkeerssituaties. Van de diploma-uitreiking maken we een feestje en 
leerlingen die cum laude slagen halen we naar voren.”

Rust voor
stadse kinderen

Pedagogisch medewerker Jorien 
Leerdam van crisisopvang Trivium-
Lindenhof begeleidt Rotterdamse 
kinderen die uit huis zijn geplaatst. 
Regelmatig gaan ze naar de Van 
Rijckevorselschool. 

Typisch Hoek van Holland “Zee, 
strand en duinen natuurlijk en een dorp 
met sociale cohesie. We hoeven slechts 
sporadisch kinderen uit ons eigen dorp 
op te vangen. De Hoek biedt onze kin-
deren, die meestal uit de stad komen, 
rust en ruimte. ‘Net of ik op kamp ben’, 
zei er laatst een.”
Mijn droom “Als de ontwikkelingen 
doorgaan, wordt de Hoek net zo’n com-
merciële badplaats als Scheveningen.  
Ik droom er echter van dat het dorpse, 
rustige karakter blijft. Onze kinderen  
komen uit de drukte van de stad en 
voor hen is het verschil erg belangrijk.”
Rol Van Rijckevorsel “De school 
geeft les aan onze kinderen en dat 
vraagt flexibiliteit: van de ene op de  
andere dag zijn ze er. Ook gaat het om 
kwetsbare kinderen, die veel hebben 
meegemaakt. De school biedt hen 
structuur en veiligheid.”
Mijn rol “Ik zorg ook voor een veilige 
omgeving en neem de dagelijkse zorg 
voor deze kinderen op me. Onze op-
vang staat aan de bosrand en ze kun-
nen daar spelen of wandelen. Die rust 
doet ze goed.” 

Het dorp 
Hoek van Holland heeft zijn bestaan te danken aan de 
aanleg van de Nieuwe Waterweg, tussen 1866 en 1868. 
Arbeiders en personeel van Rijkswaterstaat vestigden 
zich aan de monding van de waterweg en zo ontstond 
het dorp, dat inmiddels circa 10.000 inwoners telt. Sinds 
1914 hoort Hoek van Holland bij Rotterdam. Het dorp 
heeft de ambitie zich tot een vierseizoenenbadplaats te 
ontwikkelen.
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Sinds november vorig jaar geeft Orselien Kammeron 
leiding aan de nieuw opgerichte dienst SCOOR.  
De ‘specialisten in onderwijsondersteuning’ van deze 
organisatie verzorgen de ambulante begeleiding van 
leerlingen met een beperking of belemmering. 

SCOOR “Wij begeleiden leerlingen waarmee ‘iets’ is en hun 
leerkrachten. Daarmee leveren wij ook een bijdrage aan het 
onderwijsproces. Het gaat dan om zowel fysieke, denk aan 
kinderen in een rolstoel, als psychische beperkingen, zoals  
autisme. BOOR heeft er bewust voor gekozen om de verschil-
lende ambulante diensten samen te voegen om efficiënter te 
kunnen werken met het oog op de komende bezuinigingen.”

Onderwijs voor iedereen “Daar sta ik voor vierhonderd 
procent achter! Dat is wat onze dienst wil: de onderwijskansen 
vergroten, ook voor kinderen met een beperking of belemmering.”

Passie “Die ligt bij kwetsbare kinderen. Daar ga ik voor. Ik heb 
veel affiniteit met de leerlingen die onze dienst begeleidt. Mijn 
moeder was een langdurig ziek kind en kon in die tijd vanwege 
haar ziekte geen onderwijs volgen.” 

Inspiratie “Laatst was ik bij een judowedstrijd op mytyl-
school De Brug voor moeilijk bewegende kinderen. Zoals die 
leerlingen toen bezig waren! Dan valt het niet eens op dat ze 
een beperking hebben. Dat inspireert mij enorm.” 

Rotterdam “Ik woon hier al zo’n vijftien jaar, maar ben geboren 
in Paramaribo. Ik heb vrijwel altijd in Rotterdam gewerkt.” 

menskracht

wie, wat, waar... Orselien Kammeron (41), 
directeur SCOOR

 ‘ Mijn passie ligt bij 
 kwetsbare kinderen’

/de directeur

/ BOOR nieuws

 Foto Tineke de Lange

Ze	weet	het	zeker:	in	elke	groep	zitten	minstens	een	of	
twee	leerlingen	die	‘kampen’	met	een	hogere	begaafdheid.	
“Lijkt	dit	niet	het	geval,	dan	weet	de	leerkracht	waarschijn

lijk	niet	goed	hoe	hij	dit	probleem	bij	leerlingen	moet	signaleren”,	
vermoedt	Minervacoördinator	Hedwig	van	Schie.	Want	een	pro
bleem	is	het	zeker.	Het	lijkt	misschien	riant	om	als	meerbegaafd	
kind		flierefluitend	de	basisschool	te	doorlopen,	het		
tegendeel	is	vaak	waar.	“Hun	doorzettingsvermogen	is	vaak	niet	
ontwikkeld	en	ook	hebben	ze	nooit	hoeven	plannen	om	resultaat	
te	bereiken”,	aldus	Van	Schie.	“Alles	gaat	immers	vanzelf?”	Later	
in	het	voortgezet	onderwijs,	hbo	of	op	de	universiteit	gaat	het	
dan		fout.		Maar	soms	gebeurt	dat	al	op	de	basisschool.	“Door		
gebrek	aan	uitdaging,	presteren	ze	veel	lager	dan	ze	zouden	kunnen.”	
Overigens	is	het	een	puur	statistisch	gegeven,	erkent	ze,	dat	in	
elke	basisschoolgroep	een	of	twee	meerbegaafde	leerlingen	zitten.	
Omdat	het	om	een	gemiddelde	gaat,	kan	per	jaar	het	aantal	per	
groep	wisselen.	“Vast	staat	in	elk	geval	dat	vijftien	tot	twintig	
	procent	van	de	leerlingen	redelijk	ver	boven	het	gemiddelde	intel
ligentieniveau	zit,	de	meerbegaafden,	en	ongeveer	2,5	procent	is	
echt	hoogbegaafd.”	Overigens	gaat	het	bij	deze	leerlingen	niet		
alleen	om	hoge	intelligentie,	maar	vaak	ook	om	grote	creativiteit	
en	sterke	motivatie.

Expertgroep
Samen	met	haar	college	Cristel	Wieman	helpt	ze	de	basisscholen	
van	BOOR	met	de	onderkenning	van	deze	problematiek	en	het	
organiseren	van	aangepast	onderwijs	voor	deze	leerlingen.	Dat	
gebeurt	nu	sinds	een	jaar.	“Scholen	weten	ons	steeds	beter	te	
	vinden”,	aldus	Van	Schie.	“Ze	beseffen	dat	dit	ook	een	vorm	van	
passend	onderwijs	is,		al	denken	mensen	dan	eerder	aan	zorg
leerlingen.	Ook	meerbegaafde	leerlingen	hebben	een	eigen	
	benadering	nodig	en	daar	willen	we	de	scholen	mee	helpen”,	
	aldus	Van	Schie.	Minerva	organiseert	intervisiebijeenkomsten	
voor	leerkrachten	en	intern	begeleiders.	Ze	kunnen	dan	evaringen	
uitwisselen	onder	leiding	van	mensen	uit	de	expertgroep.	Die	zijn	

afkomstig	van	scholen	die	veel	ervaringen	hebben	met	onderwijs	
aan	meerbegaafde	leerlingen.	Minerva	wil	in	de	toekomst	het	
aanbod	van	producten	en	diensten	verder	uitbreiden.	Een	aparte	
poot	is	het	Leonardoonderwijs,	dat	verschillende	basisscholen	
van	BOOR	inmiddels	aanbieden.	“Dat	is	voor	die	2,5	procent	
hoogbegaafden	en	het	onderwijs	is	helemaal	opgesneden	op	de	
behoefte	en	talenten	van	deze	leerlingen.”	Hoewel	Leonardo	in	
een	behoefte	voorziet	en	veel	expertise	oplevert,	is	het	de	bedoeling	
dat	meerbegaafde	leerlingen	op	hun	eigen	school	passend	onderwijs	
krijgen	aangeboden,	aldus	de	Minervacoördinator.	“Momenteel	
is	het	gat	tussen	het	reguliere	en	het	Leonardoonderwijs	nog	te	
groot.	Dat	probeert	Minerva	te	dichten.	Verschillende	scholen	
werken	daarom	inmiddels	met	zogenaamde	plusklassen,	die	zich	
op	de	Minervaleerlingen	richten.”	

Slimme leerlingen 
hebben ook passend 
onderwijs nodig

Meerbegaafde	leerlingen	krijgen	lang	niet	altijd	de	aandacht		
die	ze	nodig	hebben.	Minerva	helpt	scholen	ook	hen	passend	
	onderwijs	te	bieden.	Het	project	heeft		inmiddels	zijn	eerste	jaar		
erop	zitten.		“Basisscholen	weten	ons	steeds	beter	te	vinden.”

De plusklas van basisschool Pluspunt

Rotterdam Zuid moet de komende twintig jaar een flinke sprong 
voorwaarts maken: meer werk, betere scholing en opleiding,  
hogere inkomens en aantrekkelijker wonen. Dit is een ambitie 
waaraan BOOR zich samen met de gemeente, het rijk en alle  
andere bij Rotterdam Zuid betrokken partijen heeft verbonden 
met het ondertekenen van het Nationaal Programma Kwaliteits-
sprong Zuid. De aanpak van de problemen rust op drie pijlers; 
economie, fysieke kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling. 
Voor BOOR is met name de pijler talentontwikkeling van toepas-
sing. Zuid kent veel jong talent en daarmee een groot arbeid-
spotentieel om de economie van de regio te versterken. Om dat 
jonge talent te ontwikkelen wordt stevig ingezet op scholing,  
vakmanschap en doorleren en het voorkomen van schooluitval.   

Convenant aanpak Zuid

BOOR heeft deze zomer het convenant Naar een nieuw VMBO-
techniek onderwijs in Rotterdam getekend. Dit moet leiden tot 
vernieuwing van het vmbo-onderwijs in de stad. Samen met a ndere 
onderwijsinstellingen, bedrijven en de gemeente is  afgesproken om 
samen vorm en inhoud te geven aan twee  vakscholen techniek: 
één op Noord en één op Zuid. Partijen willen binnen enkele jaren een 
kwalitatieve en kwantitatieve groei van het aantal vmbo-leerlingen 
techniek in de stad realiseren. Het aantal leerlingen in de technische 
richtingen van het vmbo is het afgelopen decennium enorm gedaald. 
De Rotterdamse regio telt echter veel technische bedrijven, die in de 
komende decennia juist een forse behoefte hebben aan personeel. 
De komende maanden gaan scholen en bedrijven gezamenlijk 
werken aan de invulling en vormgeving van deze twee vakscholen, 
waarin ook een doorlopende leerlijn met het mbo wordt gerealiseerd. 
Zo willen de partijen bijdragen aan een betere aansluiting van het 
technisch onderwijs op de arbeidsmarkt. 	  

Convenant voor vakscholen

Foto Jan van der Meijde
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Nieuws van EarlyBird
EarlyBird, vroegschools Engels voor de basisschool, meldt dat de 
PO-raad subsidie heeft verstrekt voor een onderzoek naar de eisen 
die de eindtermen stellen aan het EarlyBird-programma op basis-
scholen. Ook komt de vraag aan de orde: wat kun je verwachten 
na acht jaar Engels bij kinderen die doorstromen naar de 
 verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs? Verder houdt 
EarlyBird een grote landelijke conferentie op 9 november en is er 
een project gestart met partners uit België, Duitsland, Nederland 
en Frankrijk. De methodiek van EarlyBird geldt daarbij als basis 
voor een digitale leerlijn voor kinderen van zes tot tien jaar die 
 Nederlands (in Wallonië en Duitsland), Duits (Frankrijk en Nederland) 
of Frans (Duitsland en Nederland) gaan leren. EarlyBird kreeg 
daarvoor van de EU subsidie. Ook start EarlyBird met programma’s 
voor de peuterspeelzaal en het  kinderdagverblijf, de brede school, 
de buitenschoolse opvang en het voortgezet onderwijs.	  
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‘ Psychische klachten 
komen relatief vaak voor’

wie, wat, waar... Jolande Leeuwenburg (46), 
bedrijfsarts BOOR

/de bedrijfsarts
 Foto Tineke de Lange
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Sinds dit voorjaar werkt Jolanda Leeuwenburg als bedrijfs-
arts voor BOOR en Prosco. Drie dagen in de week is ze 
in het pand van BOOR aan de Calandstraat te vinden om 
medewerkers met medische klachten die met hun werk 
te maken hebben, verder te helpen. 

Onderwijs “Ik merk dat de mensen in het onderwijs erg 
betrokken zijn op hun werk, terwijl er veel van hen verwacht 
wordt. Daardoor lopen ze zichzelf wel eens voorbij. Psychische 
klachten komen relatief vaak voor.”

Onderwijs voor iedereen “Erg belangrijk voor de kinderen 
in Rotterdam met zoveel culturen. Voor de leerkrachten betekent 
dit dat ze les moeten geven aan leerlingen die soms nauwelijks 
Nederlands spreken. Lijkt me best lastig.”

Passie “Mensen zo te begeleiden, dat ze weer goed op hun 
werk gaan functioneren. Werk is voor veel mensen erg belang-
rijk en daarom help ik ze graag weer aan de arbeid door hen te 
begeleiden.”

Inspiratie “Mensen die ondanks hun aandoening of handicap 
toch de draad weer oppakken, inspireren mij enorm in mijn 
werk. Daar heb ik veel bewondering voor.”

Rotterdam “Ik ben Rotterdammer van geboorte en werk er 
nog steeds. Ik geniet van de hectiek en levendigheid van de 
stad, al ben ik ook blij met de rust van het dorp waar ik nu 
woon: Bodegraven.” 

Nieuw gebouw voor vmbo De Wielslag
In 2013 komen alle vmbo-opleidingen van scholen-
gemeen  schap Nieuw Zuid in een nieuw schoolgebouw. 
Dat verschijnt op de hoek van de Putselaan en de  
Slaghekstraat. De  ongewenste situatie van twee aparte 
gebouwen voor de  onderbouw en bovenbouw behoort 
dan tot het verleden. Tot die tijd is de onderbouw van de 
locatie aan de Putsebocht ondergebracht in het gebouw 
aan de Hillevliet, waar de  bovenbouw al huist.  
Vooruitlopend op de nieuwbouw is de naam van de school 
inmiddels veranderd in vmbo De Wielslag.  

Ook de Internationale Schakelklas (ISK) verhuist mee  
van de Putsebocht naar Hillevliet. In één gebouw  kunnen, 
aldus Nieuw Zuid, de aansluiting tussen onderbouw en 
bovenbouw verder verbeteren en worden leerlingen, 
 ouders en docenten voorbereid op één modern vmbo  
in het nieuwe schoolgebouw. Bovendien kunnen door  
het  afstoten van één gebouw de vrijkomende middelen 
besteed worden aan onderwijskundige verbeteringen,  
zoals moderne lesmaterialen en professionalisering van 
docenten.	

Vakleerkrachten geven 
filosofie op de basisscholen

Vmbo-afdeling van Nieuw Zuid 
heet nu De Wielslag
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De	scholen	die	deelnemen	aan	de	
proeftuin,	zijn	De	Kruidenhoek,	
De	Triangel,	Duo	2002,	Babylon,	

De	Margriet,	De	Vierambacht,	De	Pierre	
Bayle	en	De	Schalm.	In	deze	scholen	worden	
verschillende	vormen	van	levensbeschouwe
lijk	onderwijs	ontwikkeld.	Dit	kan	variëren	
van	humanistisch	vormingsonderwijs	voor	
alle	groepen	tot	‘ontmoetingsonderwijs’	
door	vakleerkrachten,	van	filosofie	door	
eigen	leerkrachten	tot	godsdienstonderwijs	
in	bredeschooltijd.	Leerkrachten	kunnen	
collega’s	op	de	hiervoor	genoemde	scholen	
altijd	benaderen	voor	meer	informatie	over	
hun	inbreng	in	dit	project.	

Werkconferentie
Het	is	de	bedoeling	om	in	het	voorjaar		
van	2012,	om	precies	te	zijn	op	14	maart,	
een	werkconferentie	levensbeschouwelijk	
onderwijs	te	organiseren.	Doel	van	deze	bij
eenkomst	is	om	enerzijds	de	resultaten	van	

het	project,	met	name	van	de	proeftui
nen,	aan	het	scholenveld	te	presenteren,	
en	anderzijds	een	discussie	te	voeren	
over	de	wenselijkheid	van	levensbeschou
welijk	onderwijs	voor	alle	leerlingen	van	
BOOR.	Dit	als	een	belangrijk	kenmerk	van	
de	identiteit	van	het	openbaar	onderwijs	in	
Rotterdam.	Dan	zal	ook	gesproken	worden	
over	de	wettelijke	verplichting	rond	gods
dienstonderwijs	op	verzoek	van	ouders	en	
	verzorgd	door	externe	‘zendende’	orga
nisaties	en	over	de	vraag	hoe	hier	mee	om	
te	gaan.	Een	belangrijke	motivatie	en	
	bijdrage	voor	de	werk	conferentie	zijn	de	re
sultaten	van	de		enquête	die	vorig	schooljaar	
aan	alle		directies	van	BOORscholen	werd	
voor	gelegd.	De	respons	op	deze		enquête	was	
hoog,	68	van	de	86	scholen	reageerden!		
Een	bewijs	dat	het	onderwerp	leeft	en	
	gezien	de	resultaten	ook	een		duidelijk	
	signaal	dat	men	niet	gelukkig	is	met	de		
huidige	praktijk.		

Proeftuinen  levens beschouwelijk 
onderwijs in ontwikkeling Rath	verraste	de	toehoorders,	bestaande	uit	het	manage

ment	van	de	scholen,	met	zijn	idee	om	per	groep	van	acht	à	
tien	scholen	een	algemeen	directeur	aan	te	stellen.	En	op	
die		manier	de	handen	van	de	schoolleiders	vrij	te	maken	
voor	pure	onderwijstaken.	Blok	hield	een	pleidooi	om	als	
bestuur	en	scholen	in	vol	vertrouwen	samen	te	werken	aan	
oplossingen	voor	problemen	en	dilemma’s.		

Na	de	pauze	werd	het	publiek	verdeeld	over	vier	lokalen		
voor	een	’carrousel’.	Vertegenwoordigers	van	de	kwaliteits
groepen	rouleerden,	grote	flappen	slepend,	tussen	de	lokalen.	
Zij	prikkelden	de	schoolleiders	groepsgewijs	het	papier	vol	
te	schrijven	met	vragen,	wensen	en	verwachtingen	rond	de	
vier	thema’s	van	het	beleidsplan:	toekomstvisie,	identiteit,	
kwaliteit	en	passend	onderwijs.

De	vele	opmerkingen	worden	meegenomen	in	de	ontwikkeling	
van	het	strategisch	beleidsplan,	die	zal	uitmonden	in	een	
	presentatie	op	de	BOORnieuwjaarsreceptie	in	januari.	

Kickoff met 
beleidsplan
In	de	goedgevulde	foyer	van	scholen
gemeenschap	Hugo	de	Groot	vond		
dinsdag	30	augustus	de	kickoff	van	het	
nieuwe	schooljaar	plaats.	Deze	stond		
in	het	teken	van	het	strategisch	beleids
plan	20122016.	Voor	de	pauze	gaven	
bestuurders	Jan	Rath	en	Wim	Blok		
hun	visie	op	de	toekomst	van	BOOR.

Het	project	rond	levensbeschouwelijk	onderwijs	voor		
alle	leerlingen,	LEVON	genaamd,	vordert	gestaag.	In	de	
	proeftuinen	worden	de	huidige	praktijk	en	de	wensen		
voor	de	toekomst	beschreven	en	geïnventariseerd.	



Ouders Rozenburg 
krijgen meer keus

BOOR	heeft	samen	
met	de	schoolbesturen	
CVO,	LMC,	Albeda	en	
Zadkine	een	akkoord	
ondertekend	om	het	
aantal	nieuwe	voor
tijdige	schoolverlaters	
met	tien	procent	per	
jaar	te	verminderen.	

/ BOOR nieuws

Basisschool	De	Phoenix	in	Rozenburg	heeft	zijn	
eerste	jaar	bij	BOOR	erop	zitten	en	bestaat	vijftien	
jaar.	De	school	groeit	weer	en	het	dorp	Rozenburg	
krijgt	een	gevarieerder	onderwijsaanbod.

Voor	directeur	Piet	van	Genderen	
was	het	een	hele	omschakeling.	
Na	vele	scholen	in	het	stadse	

	Rotterdam	te	hebben	geleid,	trad	hij	vorig	
jaar	aan	als	directeur	op	De	Phoenix.		
Deze	openbare	school	verhuisde	naar	BOOR	
toen	het	dorp	als	zelfstandige	gemeente	
opgeheven	werd.	“Al	behoort	Rozenburg	
nu	bij	Rotterdam,	het	blijft	een	echt	dorp!	
Er	staan	hier	veel	ouders	bij	het	school
plein,	altijd	vol	vragen	en	opmerkingen.	
Iedereen	kent	iedereen	en	de	school	is	op	
het	dorp	onderwerp	van	gesprek.	Dat	is	
leuk	en	zorgt	voor	een	grote	betrokken
heid.	Dat	zie	ik	ook	terug	bij	de	ouder
vereniging	en	de	medezeggenschapsraad.”

Eenheidsworst
Momenteel	is	de	directeur	samen	met	een	
prgroep	van	ouders	bezig	om	de	school	
van	een	duidelijk	profiel	te	voorzien.	Van	
Genderen	ontdekte	namelijk	in	het	afgelopen	
jaar	dat	schoolzoekende	ouders	het	onder
wijsaanbod	in	Rozenburg	nogal	een	een
heidsworst	vonden.	De	scholen	verschillen	
nauwelijks	van	elkaar.	“Daarom	proberen	
we	ons	te	onderscheiden	met	het	vroeg
schoolse	EarlyBird,	een	bredeschoolaanbod	

voor	na	schooltijd	en	zelfstandig	werken	
in	de	klas.	Voorheen	leunde	onze	school	
nog	erg	op	het	frontale,	klassikale	systeem.”	
Deze	veranderingen	probeert	hij	met	een	
prgroep	van	ouders	onder	de	aandacht	van	
de	Rozenburgers	te	brengen.	De	school	liet	
in	dat	kader	ook	een	nieuw	logo	ontwerpen.	
Recent	vierde	de	school	zijn	15jarig	bestaan	
met	een	groot	feest.	Dat	ging	ook	niet	aan	
het	dorp	voorbij,	aldus	de	directeur.

Opvang
Voor	volgend	voorjaar	staat	verder	nog	
nieuwbouw	voor	de	buitenschoolse	opvang	
in	de	planning.	Van	Genderen:	“Dat	betekent	
dat	wij	kinderen	van	half	acht	tot	zes	uur	
onderdak	kunnen	bieden.	Onze	school	staat	
aan	de	buitenkant	van	Rozenburg	en	omdat	
het	dorp	nogal	langgerekt	is,	bevindt	die	
zich	voor	veel	bewoners	relatief	ver	weg.	
Maar	nu	kunnen	we	hun	kinderen	de		
hele	dag	onderdak	bieden,	zodat	afstand	
geen	probleem	meer	hoeft	te	zijn.”	Verder	
investeerde	de	school	fors	in	ict:	alle	loka
len	kregen	een	digibord.	De	vernieuwingen	
missen	hun	uitwerking	niet.	Van	Genderen:	
“Dit	jaar	hebben	we	al	tien	procent	meer	
leerlingen	kunnen	inschrijven.” 

Het akkoord is onderdeel van het 
 programma Aanval op Uitval van het 
Rotterdams onderwijsbeleid. Om dit  
te bereiken komt er één Rotterdams 
loopbaan- en beroepskeuzeprogramma, 
flexibele instroommomenten in het 
mbo, meer wijkscholen in de stad en 
een stevige verzuimaanpak. Jaarlijks 
verlaten nog zo’n 2.500 Rotterdamse 
jongeren hun opleiding zonder diploma. 
Aanval op Uitval heeft twee doelen. 
Het eerste luidt: leerlingen op school 
houden door hen goed op weg te 
 helpen bij het maken van de juiste 
loopbaan- en beroepskeuze. Rotterdam 
ontwikkelt samen met het bedrijfsleven 
één Rotterdamse aanpak voor loop-
baanoriëntatie, zodat jongeren een 
goede beroepskeuze maken die 
 aansluit bij de vraag van werkgevers. 
Daarnaast gaan de partners de in- en 
doorstroom naar het mbo versterken 
en pakken ze  het schoolverzuim aan. 
Bij het tweede doel zet Rotterdam alles 
op alles om leerlingen die uitvallen terug 
te leiden naar school. Door jongeren 
en hun ouders aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid: je zit op school of 
je bent aan het werk. Flexibele instroom-
momenten in het mbo moeten voor-
komen dat de schoolcarrière van jonge-
ren onnodig vertraagt. Er komen ook 
meer wijkscholen in Rotterdam, waar 
jongeren met complexe problemen een 
gecombineerde aanpak krijgen van werk, 
onderwijs en zorg, met als doel hen terug 
te krijgen op een reguliere opleiding. 

Aanval  
op uitval 

Een groot  
feest vanwege  

het jubileum
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