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Alle kinderen verdienen gelijke kansen. En ieder kind
heeft recht op toegang tot de rijke leeromgeving die
onze stad te bieden heeft. Maar in Amsterdam ligt een
tweedeling tussen kansarm en kansrijk op de loer.
Rabobank vindt dat de stad voor iedereen leefbaar
en aantrekkelijk moet blijven. Goed onderwijs is een
belangrijke voorwaarde voor die leefbare en vitale
stad. Daarom zet Rabobank Amsterdam zich in om
de kansen van kinderen uit achterstandswijken te
vergroten.
In deze zesde editie van Amsterdam &Co Magazine
delen we verhalen van bevlogen professionals, hoopvolle
achtstegroepers en doortastende schooldirecteuren.
Zo hopen we elke Amsterdammer te inspireren gelijke
kansen te creëren voor onze opgroeiende stadsgenoten.
CARLOS VAN REE
HOOFDREDACTEUR AMSTERDAM &CO
RABOBANK AMSTERDAM
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Na een noodbrief van een aantal
schooldirecteuren, besloot de
gemeente te experimenteren met
een nieuw project: Stadsscholen
020. Twaalf Amsterdamse achter
standsscholen krijgen nu de kans
om de problemen op hun school
op hun eigen manier aan te
pakken. Hoe gaat ze dat af?

Wat hoop je voor je kind als
het er nog niet is? Zwangere
vrouwen dromen hardop over de
toekomstkansen van hun kind.
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Kinderen leven in het hier en nu. De toekomst is nog niet
belangrijk. Tenzij je achtstegroeper bent. Dan wordt alles
anders na de zomervakantie. Na het maken van hun top 12
en de beslissende loting weten ze nu naar welke middelbare
school ze gaan. Dit zijn de vooruitzichten van enkele achtste
groepers van basisschool Aldoende in Amsterdam-Oost.
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IN BEELD

KICK (VORIGE PAGINA)
gaat naar Hubertus & Berkhof

LISA
gaat naar het Spinoza Lyceum

JACCO
gaat naar IJburg 2

‘Een vakopleiding voor koken en ser
veren, want ik wil later zelf een restau
rant hebben. Ik wil wel de tentjes van
de Drie Wijzen uit het Oosten over
nemen: Maxwell, Smoking Barrells
en de Biertuin. Omdat het hele hippe
tentjes zijn, het ziet er leuk uit. In mijn
restaurant kun je alles eten, maar ik
denk dat het eten in de toekomst
wel anders is. Met meer insecten
en nepvlees.’

‘Omdat ik daar voorrang kreeg omdat
ik nu op een Daltonschool zit en ik
vond het gebouw heel mooi. Ze doen
veel creatiefs met tekenen en ze doen
de ‘Spinozamusical’ elk jaar. Ik vind
tekenen leuk en acteren. Ik wil acteur
worden en in films spelen zoals de
sprookjesfilm Belle en het Beest. Over
15 jaar …? Dan sta ik op een filmset
en woon ik in Engeland, in de stad.’

‘Want daar krijg je robotica. Ik denk
dat ik later wil gaan game-ontwikkelen,
ik weet nog niet zeker. Of ik wil graag
bij een bedrijf dat iets met telefoons
doet. Of ik wil prof-hockeyer worden.
Over 15 jaar zit ik waarschijnlijk bij
een telefoonbedrijf, Apple of Samsung
of zo en dan ontwerp ik de nieuwe
iPhone 10. Dan ben ik zo’n persoon die
wel in Nederland woont maar een keer
in de drie weken naar het bedrijf in
Amerika gaat.’
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AMIENA
gaat naar de kopklas
op Pieter Nieuwland

‘Ik hoor dat het heel leuk is daar en je
krijgt extra taal. Ik kom uit Gambia en
woon hier nu anderhalf jaar. Ik wil model
worden of ik ga misschien iets met
sporten doen. Ik doe atletiek en mijn
specialiteit is verspringen en hordelopen.
Voor de toekomst hoop ik op goed werk
en dat ik mijn familie in Gambia kan
helpen. Ik ben blij dat ik hier ben want
hier kan ik goed leren.”
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LAURA
gaat naar het Spinoza Lyceum

NICOLAS
gaat naar het Berlage Lyceum

‘Ik voelde me daar meteen thuis en er
zitten veel mensen op die ik ken. Ze
hebben hele grote gymzalen. Daar heb
ik ook op gelet want ik wil de sportkant
op. Ik wil graag voetbalster worden als
het lukt.’ Broer Nicolas: ‘Ik vind haar
al heel goed.’ Laura: ‘Ik ben nu gebles
seerd maar meestal ben ik spits. Ik heb
atheneum-advies dus dat wordt wel
hard werken, want ik ga me niet alleen
op voetbal concentreren.’

‘Mijn eerste keus was Het 4e Gymnasium.
Omdat ik de manier van lesgeven daar
interessant vond. Maar Berlage lijkt me
ook leuk omdat het tweetalig is en ik
spreek al een aardig woordje Engels. Ik
wil heel graag historicus worden omdat
ik altijd heel geïnteresseerd ben geweest
in geschiedenis, geschiedenisboeken en
boeken van Thea Beckman enzo. Als
historicus ga ik denk ik boeken schrijven,
lesgeven en research doen. Ik weet dit
omdat mijn moeder academicus is.’
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JAÏR
gaat naar het IJburgcollege

ALISHBA
gaat naar OSB in de Bijlmer

‘Ik vond het een leuke school en leuke
kinderen. Ze werken veel met iPads en
doen ook veel aan sport. Ik hoop voet
baller te worden maar als ik echt moet
kiezen denk ik sportfysiotherapeut.
Ik ben nu geblesseerd dus ik ga nu zelf
naar de fysiotherapeut. Ik wil later wel
mijn eigen praktijk hebben.’

‘Het was er leuk ingericht en ik voelde
me daar echt thuis. Ik ga vmbo-t doen
en ik wil bioloog worden. Mijn idool
is Freek Vonk, daardoor ben ik geïnspi
reerd. Dan moet ik wel de wereld in
want hier kan ik wel mieren bestuderen
maar ik vind grote dieren spannender.
De mooiste dieren vind ik haaien. En
piranha’s. Die hebben hoekige tanden en
rode ogen. Ik denk dat ik een leuk leven
krijg want ik wil nu gewoon keihard
studeren zodat ik later niet zo hoef
te stressen. Nu hebben mijn vader en
moeder het druk omdat ze vroeger
niet genoeg studeerden. Dus ze zeggen
dat ik goed moet leren.’
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ADVERTORIAL

IMC WEEKENDSCHOOL
&

Ben jij een bevlogen
professional?
Weet jij een vonk over te
brengen op jongeren?
Zin om een workshop te
geven over je vak?

Dan zoeken we jou
als gastdocent voor de
DAG VAN DE IMPACT
op zondag 12 november.

PJOTR
gaat naar het Barlaeus Gymnasium

‘Omdat ik niet hou van modern.
Ik vind het leuker om klassiek te zijn.
Op school lijkt scheikunde me leuk
en ze hebben een speciaal boekje
voor Latijn. Ze hebben daar ook een
schaakclub. Alles wat modern is, hippe
films en van die moderne uitdruk
kingen die kinderen na gaan praten
vind ik best irritant. En rap vind ik
ook niks aan. Als ik schaak voel ik me
goed. Misschien kan ik er later wel iets
mee doen, soms zie ik me wel op een
wereldkampioenschap of zo. Ik wil later
naar Oxford maar dat is een beetje
prijzig dus daar maak ik me wel
zorgen over.’

Lees meer op
www.imcweekendschool.nl/
dagvandeimpact
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Waar de
schooldirecteuren
van wakker liggen
TEKST: CAROLINE VAN KEEKEN
ILLUSTRATIES: MELANIE CORRE

De verschillen in onderwijskansen nemen in Nederland
nog steeds toe. Met het project Stadsscholen 020 geeft
de gemeente Amsterdam twaalf achterstandsscholen
carte blanche om de situatie op hun school te verbeteren.
Hoe pakken de schooldirecteuren dit aan?
12
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Thea Michel loopt met stevige passen door de
gangen van basisschool De Vijf Sterren (380 leer
lingen) in Amsterdam-Noord. De directrice steekt
vrolijk een hand op naar twee jongetjes, zegt een
lerares gedag, zoeft langs een rij papieren bootjes
– de tentoonstelling van groep zeven en acht –
en opent de deur naar de keuken. Koffie. Michel
bestuurt de school inmiddels drie jaar. Hiervoor
was ze directrice op de Amstelmeerschool, ook
in Noord, en daarvoor gaf ze les in Osdorp.
Michels school is een 020-school. Samen met nog
elf basisscholen doet De Vijf Sterren mee met
‘Stadsscholen 020’. Dit is een programma dat de
gemeente Amsterdam in juli 2016 in het leven riep.
Met succes. In september 2017 sluiten zich nóg
twintig tot dertig scholen aan bij het project.

Tijd voor een experiment met – om te beginnen –
twaalf basisscholen. Die kregen elk 100.000 euro.
Waaraan de schoolleiders dat geld besteedden,
mochten ze zelf bepalen. Zolang het maar bij
droeg aan de oplossing van een probleem op hun
school. En er moest tussentijds verslag worden
uitgebracht van de ontwikkelingen. Janssen: ‘Het is
voor het eerst dat we zo’n grote én vrij te besteden
subsidie toekennen. De achterliggende gedachte is
dat schoolleiders veel meer zicht hebben op waar
behoefte aan is, dan wij als gemeente. Wij houden
bij waaraan de bedragen worden besteed. Stel, alle
scholen richten zich op hetzelfde probleem, dan
kunnen wij als gemeente onderzoeken of wij daar
niet structureel iets aan kunnen bijdragen. Dat
hoeft niet per se in de vorm van geld, wellicht is er
een dienst die wij kunnen aanbieden.’ Uiteindelijk
is het gemeenschappelijke doel: de kansen van leer
lingen in achterstandswijken vergroten, zodat ook
zij hun volledige potentie kunnen benutten.

Noodbrief
Het doel: in kaart brengen waarvan de school
leidingen van scholen in achterstandswijken
wakker liggen, zodat de gemeente passende hulp
kan bieden. Het plan ontstond na de noodbrief
van vijf directeuren van basisscholen in zogeheten
‘focusgebieden’ . Dat zijn buurten met een hoog
werkloosheidscijfer, (jeugd)criminaliteit, veel
schooluitval en met bewoners die een forse taal
achterstand hebben. Met de brandbrief vroegen
de directeuren aandacht voor ‘de kwetsbare situ
atie waarin leerlingen opgroeien, de pedagogische
onmacht van veel ouders, en de gevolgen die dit
heeft voor de ontwikkelings- en leerkansen van de
kinderen’ . Terwijl de schoolleiders de financiële
steun van het ministerie van OCW zagen verdwij
nen – zo is er onder meer gekort op de ‘gewichten
geldenregeling’ voor kinderen die extra begeleiding
nodig hebben – zetten de problemen zich voort.
Ze konden dus wel wat hulp gebruiken.

STAND VAN DE STAD

‘Er zijn grote kwaliteitsverschillen
tussen de scholen, die niet altijd direct
verklaarbaar zijn. ’

Kwaliteitsverschillen
Want dat is nu zeker níet het geval. Eén van de
hoofdpunten uit het laatste inspectierapport
‘Staat van het Onderwijs 2015/2016’: de verschillen
in onderwijskansen nemen toe. Vooral kinderen
van laagopgeleide ouders hebben het moeilijk.
De onderwijsinspectie vergeleek de schoolloop
banen van kinderen met hetzelfde IQ. De con
clusie: ongeveer de helft van de kinderen met
hoogopgeleide ouders starten hun schoolcarrière
op havo/vwo-niveau, tegenover een kwart van de
– even slimme – kinderen met laagopgeleide ouders.
Zo eindigt 55 procent van de eerste groep met een
havo- of vwo-diploma, tegenover 25 procent van
de tweede groep. Ook, merkt de inspectie op, zijn
er grote kwaliteitsverschillen tussen de scholen.
Hoewel het niet direct te verklaren is, valt op dat de
wél goed presterende scholen gemeen hebben dat
‘er lesgegeven wordt door capabele docenten in wie
professioneel wordt geïnvesteerd. Er is één duide
lijke onderwijsvisie, en de ouders zijn betrokken bij
de school’ .

Kom maar op, zei de gemeente. Die nodigde de
bezorgde directeuren uit voor een goed gesprek.
De gedroomde toekomst: samen zoeken naar
duurzame oplossingen. Stadsscholen 020-pro
jectleider Geert Janssen: ‘De gemeente heeft
altijd al veel gedaan op het gebied van ondersteu
ning binnen het Amsterdamse onderwijs. Denk
aan beurzen die kunnen worden aangevraagd
voor schoolontwikkeling of de ontwikkeling van
leraren. Daarnaast bieden we hulpprogramma’s aan
voor scholen met kinderen die bijvoorbeeld een
taalachterstand hebben. Maar dankzij die nood
kreet begrepen we dat er meer nodig was.
Iets constructievers.’

Terug naar de 020-scholen. Waar ligt de school
leiding wakker van? En waar gaat hun subsidiegeld
naartoe? De tussenstand, na bijna een jaar 020-en.
Oftewel: een rondje problemen én oplossingen.
Allereerst die van De Vijf Sterren-directeur Michel.
Ze neemt plaats aan de ronde tafel in het midden
van haar kantoor. Haar voornaamste zorg is het
gebrek aan betrokkenheid van de ouders bij haar
14
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leerlingen en hun schoolloopbaan, zegt ze.
‘De meeste ouders brengen heel duidelijk een
scheiding aan tussen thuis en op school. Zodra de
kinderen thuiskomen, wordt er weinig aandacht
meer besteed aan wat ze nu eigenlijk op school
doen. Ook laten de ouders hier op school nauwe
lijks van zich horen. Er is gewoon echt niet veel
contact. Ze zijn verlegen en denken niet dat zij
hier iets te vertellen hebben. Dat is erg zonde, want
het is juist zo belangrijk voor de leerprestaties dat
kinderen zich gesteund weten door hun ouders.’
Een groot deel van Michels subsidie gaat dan ook
naar het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
Michel heeft een orthopedagoog aangenomen,
en iemand die zich bezighoudt met het investeren in de oudercontacten. Daarnaast wordt
het leerkrachtenteam getraind in het voeren
van oudergesprekken.
Actiepunten
Michel is niet de enige die ouders de school in
probeert te krijgen. Een andere manier waarop con
tact gelegd wordt met de ouders zijn huisbezoeken.
Hierin investeert basisschool Klimop, ook in
Amsterdam-Noord. Directeur Paul van Hattem
nam een extra leerkracht aan die zijn leraren en
leraressen traint in het succesvol afleggen van zo’n
bezoek. En die indien nodig een les kan overnemen
wanneer de dienstdoende leerkracht een bezoek
op de planning heeft. Dit betekent overigens niet
dat de ouders thuis op het matje geroepen worden.
Het is de bedoeling dat de leraren samen met
de ouders nadenken over een manier waarop de
schoolprestaties kunnen worden verbeterd.

en onderzoeken. ‘Ook houden ze zich bezig met
talentontwikkeling. Zo helpt de school de leerlin
gen bij het opstellen van een ontwikkelingsplan
waarin ze hun persoonlijke leerdoelen opnemen.
Zo gaan ze veel doelbewuster aan de slag met waar
ze nog wat mee achterlopen en beter in kunnen en
willen worden. Hun vorderingen worden bijgehou
den met behulp van een softwareprogramma.’
Waar vrijwel elke school extra aandacht aan
besteedt, is de taalachterstand van de leerlingen.
Ook hierbij spelen de huisbezoeken een rol, volgens
Van Hattem. Die meent dat je ouders en kinderen
bijvoorbeeld kunt voorstellen naar bepaalde tele
visieprogramma’s te kijken, of voor te lezen. De
meeste scholen – de Kinderboom in Noord, OBS
IJplein, Mobiel, Morgenster en de Immanuelschool
in Zuidoost – hebben expertise ingekocht van het
subsidiegeld of leerkrachten aangesteld die zich in
het bijzonder bezighouden met extra taalonderwijs.

Ook de Slootermeerschool is voor huisbezoeken.
Joke Middelbeek is bestuurder van Stichting
Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden,
waaronder ook deze school valt. Zij vertelt: ‘Door
leerlingen thuis te bezoeken begrijp je als leer
kracht beter hoe de situatie van een kind in elkaar
zit. Een simpel voorbeeld: de leerkracht wil dat de
leerling meer gaat lezen. Dan kun je als leraar wel
zéggen dat dit moet, maar als je na zo’n bezoek
begrijpt dat dit bij hem of haar thuis totaal niet
wordt gestimuleerd, moet je nadenken over andere
manieren die tot lezen aanzetten.’ Overigens ligt
de nadruk bij de Slootermeerschool niet direct
op de ouderbetrokkenheid, maar op ‘21st century
skills’. De Slootermeer-leerlingen leren vaardig
heden aan op het gebied van: ICT-geletterdheid,
presenteren, organiseren, ontwerpen, samenwerken

Rol van de gemeente
Twee andere thema’s, naast taalonderwijs, ouder
betrokkenheid en talentontwikkeling, zijn zorg en
de kwaliteit van het onderwijsteam. Allereerst het
zorgpunt. Volgens de twaalf scholen moet er nog
beter op worden toegezien dat hun leerlingen de
juiste ondersteuning krijgen. Het gaat hierbij onder
16

andere om het vroegtijdig signaleren van problemen
thuis met betrekking tot armoede. Janssen: ‘Hier
ligt een taak voor de gemeente. Mensen kunnen
bij ons immers allerlei toeslagen aanvragen, maar
ze weten vaak niet dat ze bij ons terechtkunnen, of
binnen welke afdeling ze precies moeten zijn.’ De
gemeente is nu nog te veel een overheidsinstantie
op afstand, vindt Janssen. Eén die misschien zelfs
wel afschrikt – helemaal wanneer je de taal niet
goed spreekt. Janssen ziet een samenwerking voor
zich, tussen de gemeente en de scholen. ‘De school
kan als plek fungeren waar ouders zich welkom
voelen, waar ze terecht kunnen met vragen en infor
matie kunnen inwinnen. Zo weten ouders straks
op welke financiële middelen ze recht hebben,
wat leidt tot betere schoolprestaties wanneer de
geldzorgen zijn verminderd.’ Wat de leerkrachten
betreft: die moeten hoognodig worden ontzorgd,
zodat zij zich kunnen focussen op het onderwijs.
En ook daar kan de gemeente bij helpen. ‘We kunnen optreden als sparringpartner van de school.
Of scholen in contact brengen met elkaar en de
best practices delen vanuit onderzoek en ervaringen
uit andere steden.’

hij mee met zijn vriendje? Michel wendt zich tot
de lerares. Wat is er afgesproken? Wat wil hij zelf?
Het meest effectieve spoedoverleg voltrekt zich,
waarna de deur wordt gesloten. Michel lacht.
Geen bloed deze keer. Gelukkig. Ze vertelt over
een incident met een kleuter, een scherp potlood
en een goddank snel ter plaatse tandarts. Goed, 020.
Ernstig gezicht. Na krap een jaar zijn heus alle pro
blemen nog niet opgelost, zegt ze. Logisch, daar is
meer voor nodig.
Knikkerbaan
Maar er is optimisme. Bij zowel de scholen als de
gemeente. Er wordt momenteel druk gediscussieerd
over een zinvolle voortzetting van het programma
dat over twee jaar eindigt. Over de manier waarop
dit experiment bijdraagt aan de toekomst van de
020-scholen, ná 2018. Over oplossingen die ook
zonder de financiële impuls doorwerken. En over
hoe de opgedane kennis verspreid kan worden
onder basisscholen die niet hebben deelgenomen
aan het programma.
Michel loopt naar het raam, wijst naar het school
plein. ‘Daar komt volgende week onze nieuwe knik
kerbaan. Een gigantisch ding. We gaan er een hele
happening van maken. Dat wordt wat. Kijk, daar
liggen de leerlingen nou wakker van.’

Drie tikken tegen de deur van Michels kantoor.
Een ietwat bezorgd hoofd om de hoek. Mag
deze kleuter naar de naschoolse opvang of mag
17
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TEKST: CAROLINE VAN KEEKEN
FOTOGRAFIE: ANNEKE HYMMEN

STICHTING
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Mohammed Kodad (27), Mohamed El Haichar
(26) en Anouar El Haichar (24) begonnen
Stichting Slaag Altijd als huiswerkbegeleiding
aan scholieren in Osdorp. Intussen lijkt heel
Nieuw-West zich op woensdagen en zondagen
richting hun jongerencentrum te begeven.
Naast het begeleiden met huiswerk, hebben
ze een missie met hun leerlingen.
ondernemerschap.’ Mohammed, Anouar
en Mohamed hebben het graag over hun
toekomstplannen. Wat willen ze later
worden? Hebben ze over een vervolg
opleiding nagedacht? Mohammed: ‘Het
standaardantwoord hierop is: geen idee.
De meesten volgen het voorbeeld van
hun buurtgenoten. Die gaan na school
meteen aan het werk. Geld verdienen.
Als taxichauffeur of zo.’ ‘Logisch, ze
zien weinig andere voorbeelden’, legt
Anouar uit. ‘Daarom betrekken we
rolmodellen bij de lessen. Dan vragen
we een Marokkaanse dokter te komen
helpen met de huiswerkbegeleiding. Of
een Turkse automonteur met een eigen
garage. Na afloop vertellen ze over hun
beroep, en welke opleiding je daarvoor
moet doen. Zo zien ze: dit is óók een
optie. Hiermee hopen we ze te motive
ren. Te inspireren en te durven dromen.’
Mohamed: ‘En soms gaan we gewoon
een potje voetballen.’

‘Ze weten niet wat er mogelijk is.
Wat ze kunnen. Harstikke zonde,’
vinden Mohammed, Mohamed en
Anouar. Stichting Slaag Altijd doen ze
naast hun werk op het Calandlyceum.
Mohammed is economiedocent, Anouar
geeft natuur- en scheikunde, en zijn
broer Mohamed is leraar wiskunde. Het
leerlingenbestand telt nu tweehonderd
leerlingen. En daar zijn ze best een
beetje trots op. Anouar: ‘Soms komen
ze langs terwijl ze helemaal geen huis
werk hebben. Willen ze gewoon met ons
chillen.’ Hoewel het geven van bijles de
hoofdtaak is van hun stichting, zien de
drie dat schoolwerk vooral als middel.
Mohamed: ‘Het is een mooie manier om
de kinderen bij elkaar te brengen. Om ze
te spreken. Over meer dan alleen inge
wikkelde wiskundesommen of natuur
kundeformules. We werken ook aan ta
lentontwikkeling, karakterontwikkeling,
zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid,
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HET NETWERK VAN

& SALIHA EN MIMOUN EL HAICHAR
(OUDERS VAN ANOUAR EN MOHAMED)
& BOUCHRA EN ABDERAZZAK
(OUDERS VAN MOHAMMED)
Anouar: ‘Onze moeder vroeg nooit naar rapportcijfers. Ons
gedrag was belangrijker. Waren we respectvol?’ Mohamed:
‘Die goede cijfers verwachtte ze gewoon. Onze vader zei dat
we alles konden bereiken, als we maar hard werkten. Hij had
vertrouwen in ons. Toen we ons rijbewijs haalden, kregen we
zijn autosleutels. Doe maar.’ Mohammed: ‘Mijn vader was
erg betrokken bij de buurt. Als ik nog laat buiten was, kwam
hij me halen. Kregen mijn vrienden en ik een preek. Moesten
we geen huiswerk maken? Van mijn moeder leerde ik voor
anderen te zorgen. Ik hielp mijn zusjes met hun huiswerk,
dat gaf veel voldoening.’

INTERVIEW

Van
New York

& ABDELAZIZ BENASSKAR
TEKST: CHRISTEL DON
FOTOGRAFIE: MARIJN SCHEERES

‘Aziz is een beroemdheid in Nieuw-West. Iedereen kent hem.
Wij ontmoetten hem bij Stichting Dock, waar hij jongeren
werker is. Lang geleden hielpen we hem bij het organiseren
van activiteiten zoals voetballen en huiswerkbegeleiding,
maar ook het organiseren van debatten met gemeenteraads
leden. Tussen de activiteiten door vroeg hij: hebben jullie al
nagedacht over wat jullie na school gaan doen? Stomvervelend
natuurlijk. Maar erg nuttig. Hij motiveerde ons. Zag iets
in ons. We konden zo goed met die jongeren overweg.
Ze keken naar ons op, luisterden. Dankzij Aziz werken wij
nu als docent. En bestaat de stichting. Daar zijn we hem
dankbaar voor.’

& JAN-MATTIJS HEINEMEYER
‘Er zijn weinig mensen zoals Jan-Mattijs. Deze directeur
van het Calandlyceum behandelt iedereen als zijn gelijke.
Toen we hier net werkten, vonden we het erg spannend hem
aan te spreken. Maar hij luistert. En hij praat met je alsof
je al jaren met hem werkt. Dat geeft zelfvertrouwen. Ook
bijzonder: bijna elke ochtend staat hij bovenaan de trap om
alle docenten en leerlingen te begroeten. Dit kenmerkt
Jan-Mattijs. Naast een betrokken directeur is hij een persoon
met een hart voor de leerlingen. Toen wij hier naar school
gingen was Jan-Mattijs afdelingsleider. Zijn kantoor was
tegenover de ‘uitstuurkamer’. Daar kwamen we hem wel
eens tegen. Hopelijk is hij dat vergeten.’
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De uit de VS afkomstige onderwijssocioloog Bowen
Paulle is vurig over de groeiende kansenongelijkheid
tussen kinderen. Als hij de getto’s in The Bronx en
Baltimore beschrijft, vraagt hij zich hardop af of
Amsterdam en Rotterdam hetzelfde staat te wachten.
Al praat hij liever over wat daar allemaal nog aan
te doen valt.

‘Als baby heb je je moeder niet
voor het uitkiezen.’
kinderen van hogeropgeleiden. Met andere
woorden: de ongelijkheid neemt toe, iets wat ook
uit andere onderzoeken blijkt. Geen leuke reclame
voor Nederland!’

Nederland is een van de rijkste landen ter
wereld, toch groeit maar liefst een op de negen
kinderen op in armoede. Hoe gelijk zijn de
kansen van kinderen in Nederland eigenlijk?
‘Warren Buffett had het eens over de ‘baarmoeder
als loterij’, oftewel: als baby heb je je moeder niet
voor het uitkiezen. Anders koos elk kind wel voor
een emotioneel stabiele situatie bij ouders met
genoeg geld en een hoge opleiding. Nu doelde
Buffett in zijn vergelijking meer op kinderen uit
ontwikkelingslanden, maar het is net zo goed waar
voor kinderen in de Bijlmer of andere kansarme
wijken in Nederland. Er is een serieuze ongelijk
heid in levenskansen. Kijk naar het laatste knal
harde rapport van de Onderwijsinspectie uit 2016.
Daaruit blijkt dat kinderen van laagopgeleide
ouders steeds minder vaak gaan studeren dan
22

U gaf les op scholen in zowel de Bijlmer als in
de New Yorkse wijk The Bronx. Ook daar zag
u al signalen van die groeiende ongelijkheid.
Noemt u eens een voorbeeld.
‘Op scholen waar meer kansrijke kinderen zitten, komen aanzienlijk meer leraren solliciteren,
terwijl een school in The Bronx of de Bijlmer
bijna niemand vindt. In beide wijken vroegen
de schooldirecties mij om hulp, het maakte ze
zelfs niet uit dat ik niet bevoegd was. Het gevolg:
de scholen met meer kansrijke kinderen hebben
de beste leraren.’
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Wat is ‘high dosage math tutoring’ in een notendop?
Kinderen met een leerachterstand krijgen een uur
lang extra wiskundeles van een speciale tutor.
Wat ze leren?
1.	Het vak. Wiskunde bedrijven, zodat hun
leerachterstand minder wordt.
2.	Falen en doorzetten. Ze leren dat het niet erg
is om iets niet te kunnen, als je maar doorzet
om je doel uiteindelijk te bereiken. Daardoor
gaat het ook beter bij andere vakken.
3.	Empathie. Een tutor werkt met twee leerlingen,
vanuit het idee dat de twee elkaar op termijn
ook zullen helpen met lastige sommen.
4.	Vertrouwen. Leerlingen leren om een duurzame
relatie op te bouwen met een emotioneel
stabiele volwassene zoals de tutor, die wekelijks contact houdt met de ouders.
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Hoe verklaart u dat?
‘Hoogopgeleide ouders zijn vaak mondiger.
Als een leraar niet goed is, zetten ze de directie
onder druk.’ Paulle zet een hoge stem op: ‘Deze
mevrouw kan geen les geven, Henk. Zorg dat zij
verdwijnt, anders breng ik mijn kind naar de school
om de hoek.’ Of nog erger: ‘Bent u gek geworden,
Henk, ziet u niet dat mevrouw Jansen geen les kan
geven? Toevallig ken ik nog iemand in uw bestuur,
ik ga wel eens even met hem over uw functioneren
praten.’ Drie keer raden, de dag erna is mevrouw
Jansen weggepest. Die ouders zijn advocaten, men
sen die bij Shell werken, ga zo maar door. Die we
ten hoe het veld werkt. En ook directies voelen de
bui vaak al hangen, dus voordat mevrouw Jansen
écht slecht functioneert, is ze al weg. Verborgen
mechanismes die alleen etnografie naar boven
brengt. Die vind je niet terug in de statistieken.’

Is dit een strikvraag?
‘Nee, ik vraag het omdat mensen het niet weten!
Iedereen denkt in termen van etniciteit en dus
denken mensen dat het zogenaamde ‘allochtone’
kind het slechter zal doen. Maar dat klopt niet: de
‘allochtoon’ doet het beter! De meest voorspellende
factor is niet etniciteit, maar het opleidingsniveau
van ouders. Dat is al 60 jaar bekend. Als je iets aan
de segregatie wilt doen, zal je eerst sociaal-econo
mische segregatie moeten aanpakken, dus ook de
kinderen van ‘blanken’. Zij zouden er allemaal op
vooruitgaan als ze worden toegelaten tot betere
scholen.’
Dat wordt wel lastig met een selectiesysteem
zoals de citotoets.
‘We selecteren te vroeg, dat kan elke neurobioloog
je uitleggen. In groep 8 zitten kinderen in een
belangrijke ontwikkelingsfase. Hoe eerder je
selecteert, hoe eerder de kinderen uit kansarme
en kansrijke gezinnen worden gescheiden.
In systemen waar dat selectieproces wordt ver
plaatst van 12 jaar naar 15 jaar profiteert het hele
systeem. De kansrijken gaan in hun prestaties licht
achteruit, maar de kansarmen gaan fors vooruit.
Het is dus een ontwerpfout van ons schoolsysteem,
want het versterkt ongelijkheid. Zelfs Alexander
Rinnooy Kan, D66-senator en hoogleraar
economie en bedrijfskunde aan de Universiteit
van Amsterdam, beaamt dat.’

U deed zelf ook jarenlang etnografisch onderzoek.
Wat bleek daaruit?
‘Wat we al heel lang weten is dat probleemscholen
bijdragen aan de bredere ongelijkheid in de maat
schappij. Wat ontbrak en waar ik een aandeel in
heb geleverd, is een verklaring vanuit een biolo
gisch model: toxic stress, oftewel een schadelijke
vorm van stress. Een klein beetje stress is niet erg
voor ons, dat houdt je sterk. Maar de blootstelling
aan chronische, langdurige en oncontroleerbare
stress, breekt je immuunsysteem op. Dit is waar
veel kinderen aan de onderkant van de samen
leving mee te maken hebben. Denk aan: geweld
thuis, geen stabiele volwassenen om je heen, onze
kerheid, armoede, bedreigingen. En dat allemaal
in een cruciale leeftijdsfase waarin je essentiële
dingen moet leren zoals empathie en vooruit
denken. Leer je dat niet, dan leer je het nooit meer.
Dan mis je als het ware ‘de ontwikkelingsboot’. In
Nederland willen we het vaak ‘gezellig’ hebben,
we ontkennen deze problemen.’

‘Probleemscholen dragen
bij aan de bredere ongelijkheid
in de maatschappij.’
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Hoe merkt u aan kinderen zelf dat die vroege
selectie een slecht idee is?
‘Kinderen uit het praktijkonderwijs weten precies
hoe de hiërarchie van het onderwijs in elkaar zit.
Zo weten ze bijvoorbeeld exact uit te leggen wat
een gymnasium is. Weet je wat dat besef met ze
doet? Het is verwoestend. Als ik daar kom, durven
ze me niet eens aan te kijken. Veel kinderen heb
ben de boodschap gekregen dat ze dom zijn. Dat
zij nooit wat leuks zullen doen in onze dienst
verlenende economie. Advocaat of arts? Dat zit
er niet in, wen er maar aan. Dus denken velen van
hen: jij dist mij, ik dis jou. En geef ze eens ongelijk.
Ons schoolsysteem draagt bij aan al deze proble
men. In Nederland praten we niet over klassen.
Dat doet pijn, maar ze zijn er overduidelijk. Door
dat we er niet over praten, zoeken we ook niet naar
goede manieren om in te grijpen.’

In hoeverre is etniciteit een voorspellende factor?
‘Etniciteit is een vaag begrip. Al ben je als kind
hier geboren, dan nog word je derde generatie
Turks of Surinaams genoemd, omdat één oma ooit
uit Turkije of Suriname kwam. Waar hebben we
het over? Dat zijn gewoon Nederlandse kinderen!
Ik heb een vraag voor jou. Wie doet het, bij een
constant onderwijsniveau, beter onder de kinderen
van laagopgeleide ouders: de zogenaamde ‘blanke’
kinderen of de kinderen van zogenaamde ‘minder
heden met een migratieachtergrond’?’
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Is dat genoeg? Moeten we niet ook ouders leren
hoe ze uit hun bubbel breken?
‘Tegen hen wil ik zeggen: ouders, realiseer je dat
het ook in jouw belang is dat segregatie stopt.
Kijk naar Baltimore, kijk naar The Bronx. Ook
daar dacht de middenklasse in de jaren 50 dat het
wel mee zou vallen. Ze negeerden vroege waar
schuwingssignalen zoals een groeiende ongelijk
heid. Inwoners dachten in hun veilige bubbel
te leven, maar grote delen van de stad zijn nu in
gettogebied veranderd. Schietpartijen, criminali
teit, het ligt zo om de hoek. Dat heeft een enorme
impact op hun dagelijks leven. Nu is het te laat,
want die getto’s krijg je niet meer zomaar weg.’

IN VERWACHTING

TEKST: SELIN KUSCU, FOTOGRAFIE: SANJA MARUSIC
PORTRET VAN: MÉLANIE PALLADA

Als je het schoolsysteem niet kunt veranderen,
er geen debatten over segregatie worden gevoerd,
wat kunnen we dan wel?
‘Superprogramma’s zoals high dosage tutoring (zie
kader). Het is een leermethode die is ontwikkeld
in Boston en die we nu ook uitproberen in Neder
land. In de VS bleek dat kinderen het 20 tot 35
procent beter deden dan in de controlegroep
die de methode niet toepaste. Het kan kinderen
met een forse leerachterstand helpen om die weer
in te lopen. Bovendien leren kinderen dat het
oké is om te falen zolang je maar doorzet. Cruciaal
hierbij is een mentor die een stabiele factor is in
het leerproces. We zijn nu bezig met een variant
hiervan op drie basisscholen in Rotterdam, maar
daar hebben we allemaal concessies moeten doen.
Dit najaar start een experiment op een middelbare
school in Amsterdam Nieuw-West.’

VAN DE STRAAT

Hoe zal hij eruitzien? Wat zal ze later worden? Hoe wordt ons
leven met kind? Wie in verwachting is, barst van de dromen
en fantasieën voor haar toekomstige zoon of dochter. Alles ligt
nog open. Zwangere vrouwen gaven antwoord op de vraag:
wat wil je voor de toekomst van je kind?
28
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‘Een zinvol leven’

VAN DE STRAAT

‘Veiligheid en
voorspoed’

PRIZILLIA MAGED-JOLDERSMA (26), JURIST
16 WEKEN ZWANGER – WOONT SAMEN MET MAH (29)

ANGELIKI KALAOUZI (32), CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER
25 WEKEN ZWANGER – WOONT SAMEN MET NIKOS (32)

‘Met positiviteit, liefde en begrip’, zo wil Prizillia haar kleine
opvoeden. Ze denkt dat er drie factoren zijn die de kansen
van een kind bepalen: ‘De omgeving, bij wie je bent geboren
en hoe je als kind zelf bent.’ Als ze nadenkt over het groot
brengen van haar kind, kijkt ze eerst naar zichzelf: hoe ze is
opgevoed, welke fouten ze heeft gemaakt en hoe de mensen
in haar omgeving zijn.

‘Nederland is een fijne plek om op te groeien’ , zegt Angie.
‘Vanwege de infrastructuur, het onderwijssysteem en omdat
het hier veilig is.’ Drie jaar geleden verhuisde ze met haar
man van Griekenland naar Amsterdam. Ze wil hun dochter
zowel haar Griekse achtergrond als de Nederlandse cultuur
meegeven. Haar enige twijfel: ‘Nederlands wordt niet de
moedertaal van ons kind. Ik hoop niet dat dat een barrière
zal zijn.’
30
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‘Gelukkig zijn
met zichzelf ’

‘Een stabiele
thuisbasis’

FELICE LO-TEN-FOE-SMEETS (35), ORGANISATIEADVISEUR
28 WEKEN ZWANGER – WOONT SAMEN MET JEAN-PAUL (37),
NIBELLE (5) EN MARCUS (3)

SHARON MONKOU (22), STUDENT ACCOUNTANCY
5 WEKEN GELEDEN BEVALLEN VAN ZOONTJE SOZAR –
WOONT SAMEN MET RAMON (28)

‘Ik gun mijn kind ruimte, groen en een veilige omgeving om
de wereld te ontdekken.’ Al na hun eerste kind ondervonden
Felice en haar man dat een bovenwoning in de binnenstad en
een kinderwagen geen ideale combinatie zijn. Ondertussen
verwachten ze hun derde. Felice wenst haar kinderen geluk
toe. ‘Maar,’ zegt ze, ‘niet op de manier van ‘ik heb geluk
gehad’. Ik hoop vooral dat ze gelukkig zal zijn met zichzelf.’

‘Als hij maar zijn best doet op school, dat hoop ik. En dat
hij luistert naar zijn mama en niet het slechte pad kiest.’
Ze komt uit Suriname, maar is grotendeels hier opgegroeid.
Een stabiele thuisbasis vindt ze belangrijk: ‘Omdat mijn
moeder in Suriname achterbleef, verhuisde ik telkens van
tante naar tante. Dat wil ik niet voor mijn kind.’
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In 1900 werd de eerste leerplichtwet in Nederland ingevoerd.
Vanuit verschillende (religieuze) levensovertuigingen werden
er scholen opgericht. Na jaren klassikale les, rijtjes stampen en
borduursteken leren, verschoof de focus van het onderwijs.
Op zoek naar verbetering raakten schoolhoofden geïnspireerd
door onderwijsvernieuwers in het buitenland. Nu biedt het
openbaar onderwijs in Amsterdam een keuze aan verschillende
lesmethodes. Wie waren de grondleggers hiervan en wat was
hun visie?

TEKST: MAUD WIEMEIJER
ILLUSTRATIES: TIM ENTHOVEN

MONTESSORI:
HELP MIJ HET ZELF TE DOEN

Maria Montessori was een Italiaanse arts en
pedagoog. De kern van haar visie ligt in de
uitspraak ‘help mij het zelf te doen’. Ze intro
duceerde het idee dat kinderen een natuurlijke
nieuwsgierigheid hebben en spontaan kunnen
leren als ze op het juiste moment de juiste midde
len krijgen aangereikt. Dit betekent dat leerlingen
op hun eigen tempo werken en hun eigen taken
kiezen. Ze hoeven niet meer alleen aan hun tafel
te werken, maar mogen ook op de gang of op de
vloer op een kleedje. Op 22 oktober 1927 werd de
eerste openbare lagere Montessorischool geopend
in Amsterdam. De school was gebouwd in de
Corellistraat.

Het Jenaplanonderwijs ontstond vanuit een
experiment van professor Peter Petersen uit de
Duitse plaats Jena. Kinderen van verschillende
leeftijden zitten in stamgroepen bij elkaar, waar
door een kind altijd een keer tot de jongsten,
middelsten en oudsten behoort. De vier basisac
tiviteiten op school zijn spreken, spelen, werken
en vieren. Zo beginnen scholen iedere ochtend
met een kringgesprek met de stamgroep en
wordt er regelmatig gevierd wat de leerlingen
hebben geleerd. Ook spelen is een serieus vak
op jenaplanscholen. De Oranje Nassauschool
in Amsterdam-Noord was in 1957 de eerste
basisschool in Amsterdam die begon met het
jenaplanonderwijs.

De basis van het
Amsterdamse onderwijs

VRIJESCHOOL:
LEREN MET HART,
HOOFD EN HANDEN

Rudolf Steiner richtte de Vrijeschool op vanuit
antroposofische opvattingen. Leerlingen van de
Vrijeschool leren met het hart, hoofd en handen.
Dat wil zeggen: gevoel, intellect en motoriek
zijn allemaal even belangrijk. Er wordt net zo
veel aandacht besteed aan creatieve vakken zoals
muziek, handenarbeid en tuinbouw als aan lezen,
schrijven en rekenen. Rituelen en vieringen zijn een
belangrijk onderdeel van het onderwijs. Zo worden
er bijvoorbeeld vier keer per jaar seizoensfeesten
georganiseerd. Op de Vrijeschool krijgen de kinde
ren klassikaal les en zijn ze per leeftijd gegroepeerd.
In 1933 begon de Geert Groote School in Amster
dam geleidelijk met het vrijeschoolonderwijs.

STEVE JOBSSCHOOL:
DE IPAD ALS INSTRUMENT

DALTON:
VRIJHEID, ZELFSTANDIGHEID
EN SAMENWERKEN

De grondlegger van het daltononderwijs is He
len Parkhurst. Zij ontwikkelde het Dalton Plan
op een eenmansschool in Wisconsin, waar leer
lingen van verschillende leeftijden en niveaus in
dezelfde klas zaten. In het daltononderwijs leren
leerlingen van jongs af aan zichzelf en hun werk
te beoordelen en hierop te reflecteren met vragen
als ‘hoe leer ik het best?’ en ‘wat vind ik nog las
tig?’. Er wordt nog altijd veel geëxperimenteerd
met het daltononderwijs. Er bestaat dan ook niet
zoiets als ‘de’ daltonschool. Het daltononderwijs
werd rond 1925 voor het eerst geïntroduceerd in
Amsterdam op de Cornelis Vrijschool.

JENAPLAN:
SPREKEN, SPELEN,
WERKEN EN VIEREN

Steve Jobs was de grote inspirator voor de iPad
scholen die daarom ook wel Steve Jobsscholen
worden genoemd. De scholen staan midden in
het digitale tijdperk: leerlingen krijgen 24 uur
per dag, dus zowel thuis als op school, een iPad
tot hun beschikking. Dit vormt het belangrijkste
instrument voor het onderwijs: hier doen ze
al hun opdrachten op. Zo kunnen de leerlingen
zelfstandig werken op hun eigen niveau zonder
veel administratieve belemmeringen. Maurice
de Hond introduceerde de Steve Jobsschool
in 2013 op basisschool de Voorsprong in
Amsterdam-Zuidoost.
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JONG
GELEERD

Ruud Dubel maakt alles, als het maar van hout is.
Vanuit zijn werkplaats in de Gerard Doustraat brengt
hij zijn liefde voor het vakmanschap over op een
nieuwe generatie. Kinderen krijgen weinig handarbeid
op school. Wat hun betreft kun je swipend kastelen
bouwen, zonder je handen vies te maken. Maar hoe
moeten ze straks hun band plakken? En wie repareert
hun warmteketel als de ‘slimme thermostaat’ het af
laat weten?
36
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‘Sommige kinderen hebben
nog nooit een stuk gereedschap
van dichtbij gezien’

‘Kijk,’ Ruud Dubel pakt een simpele
handboormachine van zijn werkbank.
‘Gereedschap is tegenwoordig zo
compact, een meisje van zes kan dit al
vasthouden. Je hoeft haar maar één gat
te laten boren en je ziet het meteen in
haar ogen: wauw, dit is leuk!’
Dubel spreekt uit ervaring. De meu
belmaker/fijnhoutbewerker geeft in
zijn werkplaats in de Amsterdamse
Pijp enkele keren per jaar vrijwillig
workshops aan basisschoolkinderen,
waarbij hij ze in groepjes een houten
bankje laat maken. ‘De blijheid, de
energie die van hen afspat als ze
bezig zijn, is altijd weer ongelooflijk’,
vertelt hij.

Sinds 2013 organiseert Wendy van Wilgenburg
(42) het festival Ambacht in Beeld. De ont
wikkeling die Dubel schetst, is voor haar erg
herkenbaar. Van Wilgenburg: ‘Het concept
ambacht is aan slijtage onderhevig. Kinderen
komen er tegenwoordig weinig mee in aan
raking: ze swipen op hun iPad, maar zelf iets
maken is er niet meer bij. Ambachtslieden
hebben op hun beurt moeite opvolgers te
vinden omdat steeds minder mensen een vak
kiezen waarvoor je jarenlang moet oefenen.
Ambachten verdwijnen uit het straatbeeld,
de stad wordt ingenomen door Nutellashops
en ijswinkels. Dat vind ik een slechte zaak.
Met het festival hoop ik Amsterdammers
te laten inzien dat we ambachten niet zomaar
moeten laten verdwijnen.’

Als het maar van hout is
Wie in de werkplaats van Ruud Dubel
komt, kijkt zijn ogen uit. Overal liggen
houten planken. Aan de muur hangt
gereedschap – handschaven, beitels,
zagen – en in het midden staat een
grote cirkelzaagmachine. De vloer is
bezaaid met zaagsel, op zijn werkplank
ligt een kwart van de houten lijst waar
hij momenteel aan werkt. Het is maar
een van de vele dingen die Dubel
maakt, naast kasten, tafels, lijsten,
beeldjes, sokkels, sieradendoosjes en
zelfs een keer een pizzaschep. ‘Ik maak
alles, als het maar van hout is’, zegt de
62-jarige Amsterdammer.
De workshops die Dubel geeft zijn
niet alleen leuk, ook nodig. Sommige
kinderen die bij hem komen, hebben
nog nooit een stuk gereedschap van

Het festival Ambacht in Beeld vindt dit jaar
plaats van 22 t/m 24 september in De Hallen.
Bezoekers kunnen een workshop volgen bij
Ruud of bij een van de andere aanwezige
ambachtslieden.
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dichtbij gezien. Hij merkt dat ze thuis
of op school tegenwoordig maar weinig
met hun handen werken. Jammer, vindt
Dubel. ‘Het is inmiddels wel duidelijk
dat de ontwikkeling van de hersenen
niet alleen wordt gestimuleerd door
in boeken te lezen of op een scherm
te kijken. Als je iets maakt, ben je met
ruimtelijk inzicht bezig, en dat stimu
leert weer andere leeractiviteiten.
Alleen al om die reden zou het goed
zijn als handarbeid weer een belang
rijke plaats inneemt. Daar kun je niet
vroeg genoeg mee beginnen.’
De krachten bundelen
Sinds Dubel in de jaren 80 in de
Gerard Doustraat neerstreek, heeft
hij de Pijp erg zien veranderen. De
buurt ontpopte zich tot een hippe
en populaire plek om te wonen. Dat
brengt in ieder geval één voordeel met
zich mee, zegt Dubel: ‘Er wonen steeds
meer mensen met een hoger inkomen,
die graag wat meer willen besteden
aan een ambachtelijk product.’
Maar er zijn ook nadelen. De huren
zijn omhooggeschoten en veel
ambachtslieden hebben moeite het
hoofd boven water te houden. ‘Wij
hebben veel ruimte nodig, terwijl de
huisvesting steeds krapper wordt,’ legt
hij uit. ‘En als er gerenoveerd moet
worden, schieten de prijzen omhoog.
Veel ambachtslieden trekken noodge
dwongen de stad uit. Dat is jammer,
want eenmaal weg, kom je niet zo snel
meer terug.’ Dubel pleit daarom voor
meer mogelijkheden om in de stad te
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kunnen blijven en een laag btw-tarief
voor arbeidsintensieve ambachten.
Zoals kappers dat hebben: 6 procent in
plaats van 21 procent. Tien jaar geleden
richtte hij mede de vereniging Made
in de Pijp op, waarin ambachtslieden
samen de krachten bundelen. ‘Wat wij
als ambachtelijke ondernemers willen
laten zien, is hoe leuk het vak is en hoe
gelukkig je ervan kan worden.’
Jongeren betrekken
In zijn werkplaats is altijd plaats voor
een stagiair. In dertig jaar heeft hij
al honderd leerlingen opgeleid. Een
aantal daarvan heeft nu een eigen
bedrijf, met weer eigen stagiairs. Dubel
heeft de tijdsgeest mee: dankzij de
duurzaamheidstrend zitten ambachten
in een lift. ‘Die aandacht is fijn,’ zegt
hij, ‘maar anderzijds zit in het woord
hype ook iets snels en iets wat weer
over kan gaan. Daarom moeten we
ons best blijven doen.’
Om zijn eigen vak te blijven promoten,
probeert Dubel leden van Made in
de Pijp te stimuleren om ook met
jongeren te werken. Al heb je maar één
kind enthousiast gemaakt, dan boek je
al winst, is zijn idee. Ook als hij bij een
klant thuis werkt, betrekt hij kinderen
bij zijn werk. Zo was er laatst een
meisje van zes dat helemaal blij werd
toen ze een gaatje mocht boren. Toen
Dubel zijn gereedschap inpakte om te
gaan, vroeg ze met een klein stemmetje:
‘Wanneer kom je weer?’

ACHTER DE SCHERMEN
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Backstage bij
TA-junior

TONEELGROEP AMSTERDAM is een internationaal erkend theatergezelschap
met als directeur en vast regisseur Ivo
van Hove. Het ensemble bestaat uit 22
acteurs. Ieder seizoen wordt er een TAJunior productie gemaakt met Amsterdamse jongeren naar aanleiding van een
van de toneelstukken van het seizoen.
In november 2017 staat een reprise van
Kings of war jr. gepland en in april 2018
gaat Oedipus jr. in première. Vanaf juni
start de inschrijving voor de audities.
Rabobank Amsterdam is belangrijk
partner en mede-initiatiefnemer van
TA-Junior. www.tga.nl

Op de planken van Stadsschouwburg Amsterdam een
heel persoonlijk verhaal delen. Het idee alleen al doet veel
pubers het angstzweet uitbreken, maar de 25 jongeren van
TA-Junior zijn bereid zich van hun kwetsbare kant te laten
zien. Onder begeleiding van het grote gezelschap maken ze
in vijf maanden een voorstelling die is gebaseerd op hun
eigen ervaringen. En dat is een heftig en persoonlijk proces.

TEKST: MAUD WIEMEIJER
ILLUSTRATIES: MEREL CORDUWENER

Maar wat leren die jonge spelers nou, afgezien van acteren?
‘Dat verschilt per persoon’, zegt Smilde. ‘Ze leren zichzelf,
en zichzelf in verhouding tot een groep beter kennen.’
‘Ze leren inzien dat hun verhaal belangrijk en relevant is.
Ze worden gehoord’, vult regisseuse Maartje Ghijsen aan.
‘Ik heb ook geleerd om achter een microfoon te staan en
mezelf open te stellen. Om over een lastig onderwerp te
praten’, legt Sweder uit.
Onderwerpen als gescheiden ouders, uithuwelijken,
seks en liefdesverdriet komen in de voorstelling aan bod.
Het gaat de regisseurs dan ook vooral om de verhalen van
de jongeren. ‘Ik vind het belangrijk dat ze hun verhaal
kunnen vertellen en dat ze dat durven’, zegt Ghijsen.
Mentink is het hiermee eens. ‘En het gaat ook om de
ervaring’, vertelt hij. ‘We zijn gewoon even een familie
met elkaar.’
Smilde vindt het belangrijk dat TA-junior blijft
bestaan. ‘Het theater van Toneelgroep Amsterdam gaat
over het hier en nu. Het is actueel en het heeft urgentie.
Het gaat over jou’, vertelt ze. ‘En hoe gaaf is het om dit als
jongere, van welke school dan ook, mee te maken en eraan
bij te kunnen dragen?’

‘We hadden op dag één meteen een 24-uurs-repetitie. Een
van de onderdelen van de repetitie was de biecht. Daarbij
moesten we voor de hele groep een heel persoonlijk verhaal
vertellen. En we sliepen samen en aten samen. Ja, dan leer je
elkaar wel goed kennen’, zegt Sweder (18), een van de spelers.
‘Het was heel intens. Ik wist binnen die 24 uur meer over
mijn medespelers dan in maanden over mijn eigen vrienden’,
vult medespeelster Shulamit (16) aan. ‘We zijn een hele
hechte groep geworden.’
De groep bestaat uit jongeren tussen de 14 en 21 jaar.
Hun persoonlijke verhalen worden in vijf maanden omge
smeed tot een stuk dat is gebaseerd op een voorstelling van
Toneelgroep Amsterdam. ‘Wij willen de afstand tussen het
gezelschap en jongeren in de stad graag kleiner maken’, vertelt
Wilma Smilde, hoofd educatie bij Toneelgroep Amsterdam.
‘We hebben niet alleen spelers gescout op middelbare scho
len, maar ook bijvoorbeeld bij Moving Arts Project in de
Transvaalbuurt, of Jeugdtheaterschool Zuidoost.’ Wat mid
delbare scholen betreft is er ook genoeg diversiteit: spelers
van het Barlaeus tot het Calandlyceum doen mee. ‘Het proces
is schooloverstijgend’, vertelt regisseur Victor Mentink. ‘Het
maakt niet uit op welke school je zit of welk niveau je volgt.’
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VAN LINKS
NAAR RECHTS:
Corrie Griet
Janna van Dasselaar
Jeremy de Bel
Doke Hoekstra
Maarten van Dijk

RECEPT VOOR EEN
BETERE BUURT
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Het is vrijdag 17.00 uur. In De Valk, het bunkerachtige buurthuis
in Amsterdam-Noord, wordt gevoetbald, gepingpongd, op de
bank gehangen, iemand speelt gitaar en de tv staat aan. Een ge
moedelijke bedrijvigheid en het ruikt er heerlijk. Resto VanHarte
kookt een gezonde en gratis maaltijd voor jongeren uit de buurt.
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TEKST: MARJOLEIN VAN DER MEER
FOTOGRAFIE: JIP BROEKS

Een grote
verantwoordelijkheid

In de drukte loopt de dertienjarige Jeremy tafels
te dekken. Vanwege zijn werk in Resto VanHarte is
hij uitgeroepen tot ‘Amsterdammertje van het Jaar’.
Drie dagen per week helpt hij in het buurtrestaurant. Het liefst met koken, maar opdekken, uitserveren en afwassen horen er ook bij. Jeremy heeft
een volwassen blik in zijn ogen en praat zelfverzekerd over zijn werk. ‘Ik denk aan mijn toekomst en
ik wil gewoon iets goeds doen voor de maatschappij’, vertelt hij.

Jeremy is zowel hulp als doelgroep, hij is een van
de jongeren bij wie de aanpak werkt.
Resto VanHarte opereert in het hele land. Vrijwilligers en buurtbewoners vinden er een plek om
elkaar te ontmoeten, om gezond en goedkoop te
eten. Vaak zijn er ook activiteiten rondom de maaltijd. ‘Door samen te koken creëren we een situatie
waarbinnen we jongeren begeleiding en training
kunnen geven. Daarnaast werken we aan hun
zelfvertrouwen’, vertelt Maarten.

Jeremy woont in de buurt, kent iedereen en maakt
het mensen graag naar de zin. Hij voelt zich thuis
in de keuken en dankzij het Resto weet Jeremy wat
hij wil worden: kok. Als het eten wordt uitgeserveerd, houdt hij een theedoek paraat om de randjes
schoon te vegen. Net als in een sterrenrestaurant.
Volgend jaar begint hij aan de koksschool.

Jeremy staat na het eten alweer in de keuken om
samen met een jonge stagiaire het toetje klaar
te maken: bananenmilkshakes. Deze week gaat hij
verhuizen, naar Molenwijk. Hij zal voortaan met de
bus naar het Resto moeten komen, maar daar doet
hij niet moeilijk over.

‘Een bijzondere jongen’, zegt Maarten, de kok. ‘Door
zijn instelling. Hij helpt ons echt, is er altijd, staat
klaar en je kunt dingen aan hem overlaten. Om hem
te stimuleren verder te komen, gaven we hem een
messenset voor zijn verjaardag. Als het zover is,
proberen we ook een stageplek voor hem te regelen via sponsors en contacten.’
Het Jongeren Resto is een veilige plek voor tieners
die het thuis moeilijk hebben. De mensen van Resto
VanHarte bieden een luisterend oor, voeden op
waar nodig. Hier worden de jongeren gezien.

Amsterdammertje van het jaar
wordt ondersteund door het
Coöperatiefonds van de Rabobank.

44

heb het er voor over hoor! Elke zaterdag komen
we bij elkaar om de lessen voor te bereiden. We
geven bijlessen in taal, rekenen, Engels, gods
dienst en begrijpend lezen. En gym! Het lesgeven
aan de kinderen is erg leuk en het gaat bijna elke
zondag soepel maar als de printer het bijvoor
beeld niet doet terwijl je een les hebt voorbereid,
is dat wel heel vervelend.

Hallo iedereen! Ik ben Jaïra Daal (13) en ik ben
directrice van School Makandra. Ik zit op het
Berlage Lyceum in de tweede klas van de havo en
ik wil kinderarts worden. Van kleins af aan hield
ik ervan 'schooltje' met mijn vader te spelen, dan
was hij de leerling en ik de juf. Ik gaf sommen op
die ik op school had gekregen. Op mijn 6e jaar
kreeg ik een neefje erbij ( Jaïque Chen, nu 8 jaar).
Hij is het zoontje van mijn zus en toen hij in groep
1 zat begon ik hem ook les te geven. Tijdens mijn
lessen leerde ik hem rekenen, taal, enzovoort. Aan
het eind van groep 1 kon hij al lezen en had hij een
grote voorsprong op de rest van de kinderen. Mijn
zus vertelde dit aan haar vriendinnen en sommi
gen gingen hun kinderen ook bij me brengen. Zo
ging het verder met de mond-tot-mond reclame
en nu hebben we 20 kinderen.

Ik weet nog van mijn eigen juffen hoe ik de stof
moet uitleggen en ik denk dat wij het goed kun
nen omdat we zelf kind zijn. Ik ben ook heel ge
duldig, ik kan het makkelijk blijven herhalen tot ze
het begrijpen. Daar heeft een juf van een gewone
school niet altijd tijd voor omdat ze te veel kinde
ren in de klas heeft. Ik merk ook al dat het lastig
is met 10 kinderen in verschillende leeftijden van
groep 1 tot en met 3. Ik kan ze ook niet altijd hele
maal genoeg aandacht geven. Dus mijn advies voor
beter onderwijs is om kleinere klassen te maken.

Elke zondag neem ik een grote verantwoordelijk
heid op me omdat het andermans kinderen zijn.
Dat betekent dat de kinderen met respect en liefde
moeten worden behandeld. Mijn zus en mijn nicht
doen de peuters, ik doe de kinderen uit groep 1 tot
en met 3 en mijn neef Jayden doet de kinderen van
groep 4 tot en met 8. Ouders komen met de ver
wachting dat hun kind wat nieuws leert en door
onze bijles overgaat. Dat lukt ook wel. We hadden
bijvoorbeeld een jongen uit groep 7 die als voor
lopig advies vmbo/mavo kreeg. We hebben hem
geholpen zodat hij uiteindelijk naar de havo kon.

Verder hoop ik dat de kinderen van School
Makandra herinneren dat ze alles kunnen be
reiken als je het maar probeert, dat wil ik hun
meegeven. Als de kinderen later wat ouder zijn en
hun school hebben afgemaakt, hoop ik dat ze dan
terugkijken en zeggen: ‘School Makandra was
daar om mij te helpen toen ik iets moeilijk vond.’

JAÏRA DAAL (13)
is de jongste schooldirectrice
van Nederland. Samen met haar
zus eJemyra (15), neefje Jayden (15)
en nicht Talita (14) vormt Jaïra
het team van School Makandra
in Amsterdam-Zuidoost.

School Makandra wordt alleen afgezegd op feest
dagen of natuurlijk op mijn verjaardag, haha. Ik
vind elke zondag leuk, maar soms is het lastig dat
ik na de kerk direct met de voorbereidingen moet
beginnen, want dan zijn we meestal moe. Maar ik

schoolmakandra.nl
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ILLUSTRATIE: MAAIKE BESSELING

COLUMN JAÏRA DAAL
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Er wordt van alles ondernomen om de kansen
van kinderen te vergroten. De makers van het
magazine delen hier hun aanraders.
MEREL CORDUWENER
ILLUSTRATOR

Wadjda
‘Mijn aanrader is ‘Wadjda’. Een prach
tige film over een tienjarig meisje dat
van een fiets droomt. Echter woont
ze in Saoedi-Arabië, waar fietsen niet
als geschikte activiteit voor vrouwen
wordt gezien. Het is de eerste speelfilm
ooit gemaakt door een vrouwelijke
Saoedische filmmaker en de eerste film
die volledig in Saoedi-Arabië is opge
nomen. Het laat de onbevangen geest
van kinderen zien en toont aan hoe vrij
wij zijn in een land als Nederland.’

CARLOS VAN REE
HOOFDREDACTEUR

De Schoolschrijver

‘Begrijpend lezen is super belangrijk.
Ik zie vaak dat kinderen door het ge
brek hieraan slecht scoren op andere
vakken. Jammer. De schoolschrijver
is een geweldig leuke manier voor kin
deren om deze vaardigheid onder de
knie te krijgen! En als je zelf iets wilt
bijdragen, kun je gaan voorlezen op
school bij je kinderen. Ik doe dit nu een
paar maanden en ik wil niet meer zon
der. Ik leer de kinderen uit de klas van
mijn dochtertje kennen, ik draag bij en
mag mij even in de heerlijke wereld van
kleuters dompelen.’

WENDY VAN WILGENBURG
ORGANISATOR AMBACHT IN BEELD

Solid Ground Movement

‘In de jaren 80 wisten bevlogen dansers
in The Bronx gang fights om te buigen
naar dance battles op straat: ‘leave your
gang jacket at home’ was daarbij de regel.
In Amsterdam anno nu blijken break
dance- en hiphoplessen een fantastische
uitlaatklep voor energieke kinderen
(van kleuters tot tieners). En de mensen
van Solid Ground Movement zijn de
liefste en meest positieve docenten die ik
ooit ben tegengekomen bij de clubjes van
mijn kinderen.’

CAROLINE VAN KEEKEN
SCHRIJVER

At home in the world

‘Iedereen zou ‘At home in the world’
moeten zien. Deze documentaire
gaat over een basisschoolklas in
Denemarken die bestaat uit kinde
ren die zijn gevlucht, en die terwijl
ze wachten op hun verblijfsver
gunning worden voorbereid op hun
Deense schoolcarrière. De leer
krachten die hier werken hebben
diepe indruk op mij achtergelaten.
Ze zijn zo bevlogen en betrokken
bij hun leerlingen. Deze film laat
perfect zien dat een school veel
meer is dan alleen een plek waar
kennis wordt overgedragen.’

Junior Drukklup

ILLUSTRATIES: ELISE VAN ITERSON

HELEEN SUÈR
EINDREDACTEUR

‘Bij de Junior Drukklup mogen
kinderen zelf drukken. Ze leren
letterzetten, compositie en kunnen
op een heel creatieve en kleurrijke
manier met ambachtelijke
vaardigheden iets moois maken.’

SELIN KUSCU
SCHRIJVER

Vrede kun je leren

KIMON MOERBEEK
ONDERWIJSEXPERT
KENNISLAND

‘Volgens mij hebben David van
Reybrouck en Thomas d’Ansembourg
een belangrijk thema te pakken in hun
boekje ‘Vrede kun je leren’. Ze hebben
het over mentale hygiëne: ‘De opvoeding
tot vrede moet net zo vanzelfsprekend
zijn als gymnastiek en lichamelijke
verzorging. Dit essay pleit voor mindful
ness, geweldloze communicatie en com
passie op school, op het werk en thuis.
Een interessant boek voor iedere ouder
en onderwijzer.’

JAIRA DAAL
DIRECTRICE SCHOOL MAKANDRA

Boek Toxic Schools
van Bowen Paulle

Apps van Gynzy
en Proconnect

‘In ‘Toxic Schools’ brengt onderwijs
socioloog Bowen Paulle de stress die
bij het onderwijs komt kijken in kaart.
Een heel goed overzicht van urgente
problemen in het onderwijs en wat
eraan te doen is. Een must read!’
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‘Kinderen vinden het leuk om digitaal
te werken, dat stimuleert ze en dat doen
ze weinig op school. Wij gebruiken de
apps van Gynzy en Proconnect om het
lesmateriaal met ze te oefenen.’
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Dit nummer van Amsterdam &Co maakten we samen
met schrijvers, illustratoren, fotografen en onderwijs
experts. Wij vroegen hen wat een betekenisvolle kans
is geweest die ze hebben gegrepen.

MAAIKE BESSELING
ILLUSTRATOR

Tijdens mijn opleiding aan de
kunstacademie heb ik drie
maanden stage gelopen in
Parijs. Ik had door deze keuze
korter de tijd om af te studeren, maar heb geen seconde
spijt gehad. De tijd in Parijs
is me het meest bijgebleven
en heeft me veel gebracht:
ik zie die werkwijze en bena
dering nog steeds terug in
mijn eigen werk.

JIP BROEKS
FOTOGRAAF

MEREL CORDUWENER
ILLUSTRATOR

Het beklimmen van de Kilimanjaro tijdens mijn reis door
Tanzania. Het was zwaar en ik
heb zowel fysiek als mentaal
het uiterste van mezelf moeten
vragen. Sindsdien durf ik veel
meer en laat ik me niet zo snel
meer tegenhouden om dingen
te doen in mijn werk.

Na de kunstacademie naar
Amsterdam verhuizen. Er
is hier veel creativiteit en
ondernemerschap. Dat levert
me veel mooie opdrachten en
inspiratie op.

ANNEKE HYMMEN
FOTOGRAAF

ELISE VAN ITERSON
ILLUSTRATOR

MELANIE CORRE
ILLUSTRATOR

Op dit moment pak ik de kans
nieuw werk te maken op een
eiland in Griekenland. Ik ben
twee maanden als illustrator
in residentie op onderzoek,
boven en onder water.

CAROLINE VAN KEEKEN
FREELANCE JOURNALIST

CHRISTEL DON
FREELANCE JOURNALIST

MARIJN SCHEERES
FOTOGRAAF

In 2011 ontmoette ik journalist
en cultureel ondernemer Frank
Siddiqui. Hij organiseerde dat
jaar een bijzondere driedaagse
interviewtraining met journalist Frénk van der Linden. Te
gek, maar voor mij onbetaalbaar. Geeft niks, zei Frank, dan
kom je voor een studenten
tarief. Die training leverde
uiteindelijk mijn eerste stuk
in de krant op.

Vlak na mijn afstuderen heb
ik een beurs aangevraagd
om twee maanden in Las Vegas
te gaan fotograferen. Het was
op dat moment een wonder
dat ik de beurs kreeg. Maar
iemand daar geloofde in mij.
Ik heb vooral geleerd hard te
werken, niet op te geven en
steeds meer te gaan geloven
in mijn eigen blik, stijl en
kwaliteiten.

SANJA MARUSIC
FOTOGRAAF

SELIN KUSCU
SCHRIJVER

Er is niet één grote kans geweest maar heel veel kleinere
kansen. Wat ik heb geleerd is
dat elke kleine kans weer tot
een nieuwe kan leiden. Ik heb
altijd alle kansen die ik kreeg
aangepakt. Misschien soms te
extreem, maar daardoor ben
ik nu wie ik ben!

Mijn ouders waren (en blijven)
constant bezig met hun kinderen mogelijkheden aan te
reiken. Soms grepen we ze aan,
andere keren was er een dwingende hand. Ik denk dat ze daar
een behoorlijk goede balans
in hadden, waardoor ik op mijn
beurt geleerd heb kansen te
zien en de juiste te grijpen.
Zo leer ik gaandeweg waar ik
wel energie in wil steken en
waarin niet.

NINA SCHUYFFEL
SCHRIJVER

Tijdens mijn studententijd
kwam ik veel leeftijdsgenoten
tegen die hun studiekeuze
voornamelijk baseerden op de
kansen die de arbeidsmarkt
hen later zou bieden. Ik werd
daar onzeker van, maar ben
toch altijd mijn hart blijven
volgen. Met die arbeidsmarkt
is het helemaal goed gekomen
en ik mag elke dag iets doen
waar ik gelukkig van word.
Hoe leuk is dat?

MARJOLEIN VAN DER MEER
SCHRIJVER

Als beginnende freelancer
ben ik erg blij met deze tekstopdracht. Op deze manier hoop
ik nog vaak een steentje bij te
dragen aan het culturele leven
in deze stad.

MARIE WANDERS
FOTOGRAAF

MAUD WIEMEIJER
COPY TRAINEE

Stage lopen bij Volkskrant
Magazine, dat is mijn grootste
kans en tegelijk beste springplank geweest. Misschien heb
ik daar wel meer geleerd dan
in 4 jaar academie.

In mijn derde studiejaar kreeg
ik de kans om op uitwisseling
te gaan. Ik besloot een semes
ter in Brighton, Engeland te
studeren. Het bleek heel goed
voor me om even uit mijn
bubbel te stappen. Ik volgde
daar een vak over creatief en
kritisch schrijven dat mij uitdaagde meer risico’s te nemen
in het schrijven van teksten.
Dat maakte iets in me los. Bij
thuiskomst in Amsterdam heb
ik meteen mijn eerste toneelstuk in gang gezet.

MAAIKE KONING
FOTOGRAFE

COLOFON
CONCEPT, CREATIE & PRODUCTIE:
Vandejong Creative Agency &
Rabobank Amsterdam

Een werkplek huren en me
aansluiten bij een groep freelancers uit de ontwerpsector
in Amsterdam. Die stap heeft
veel voor mij betekend en ik
heb bijzondere en moedige
mensen leren kennen met wie
ik regelmatig samenwerkte –
en nog steeds. Mijn netwerk
dus!

Toen ik na een verkeerde
studiekeuze op mijn 19de
geen idee had wat ik dan wel
wilde studeren, vertrok ik naar
Londen om een jaar fulltime te
gaan werken. Ik kwam terecht
in The Blind Beggar. In deze
pub kon ik aan de slag als barvrouw en zangeres. Ook werkte
ik dat jaar als propper, hostess
en make-upverkoper. Het was
verschrikkelijk, fantastisch en
vooral erg leerzaam.

Voor Vrij Nederland mocht
ik een jaar lang elke zondag
de column van Simone van
Saarloos illustreren. Ik ben
toen filosofischer geworden,
minder gaan drinken én beter
gaan tekenen!
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De stages die ik heb gelopen bij zeer inspirerende en
enthousiaste fotografen. Ik zag
bij hen hoe leuk het kan zijn om
je eigen baas te zijn, hoe leerzaam het is om voor klanten te
werken en hoe belangrijk het
is om dicht bij jezelf te blijven.
Verder ben ik blij dat ik elke
mogelijkheid heb aangegrepen
om te reizen. Zo laat ik me
inspireren en neem ik even
afstand.
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