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Met al onze werkers vierden we op donder-
dag 22 mei de opening van ‘de Ronding’, onze 
nieuwbouw. Bij verrassing kwam ‘Prins 
Iwan’ langs om de naam te onthullen. In de 
tijd van Kees Boeke was het deze ‘prins’ die 
de werkers soms verraste met ludieke uitjes 
en onverwachte activiteiten. In de week voor 
de opening vertelden wij alle werkers anek-
dotes over prins Iwan, zodat zij hem meteen 
zouden herkennen. De prins onthulde de 
nieuwe naam voor het gebouw, samen met 
Karin, en verdween weer, de kinderen nog 
in verwondering achterlatend met de vraag 
of hij zich wellicht vanaf nu weer meer zou 

laten horen. Daarna hees Karin het nieu-
we vaandel en zongen we gezamenlijk het 
Werkplaatslied. Bij terugkomst in de groep 
vonden de werkers een jojo, een rond ding: 
de Ronding.

Een dag later ontvingen wij bijna 150 colle-
ga’s uit het land, via de  social media hadden 
zij de uitnodiging voor onze vakgenotendag 
opgepakt en zich aangemeld. Wij konden 
niet verwachten welke warme woorden wij 
van hen aan het einde van de dag mochten 
ontvangen. Na het ervaren van de school, 
het bezoek aan de lokalen en werkruimtes, 
en het beluisteren van de lezingen waren zij 
vol lof over hetgeen zij hadden gehoord en 

hadden ervaren. Margot Eweg schrijft in deze 
WP-krant uitgebreid over deze mooie dag. 

Trots
Weer een dag later zetten wij de kroon 
op ons werk van drie jaar bouwen aan de 
school; met 50 genodigden genoten we van 
het optreden van onze Tante Daan en het 
vuurwerk dat zij in werking zette. Het was 
tevens het begin van de zeer goed bezochte 
open middag.
Trots zijn op de nieuwbouw betekent trots 
zijn op wie we zijn en op waar we dag in 
dag uit aan werken. Dit werd gezien door al 
die bezoekers tijdens deze dagen, beken-
den, belangstellenden en oudgedienden. 

Vieren doe je samen
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Anderhalf jaar heeft het basisonderwijs het 
moeten doen zonder schoolplein. Het HBC-
gebouw was gesloopt en het nieuwe gedeelte 
moest worden gebouwd. Nu dat alles achter 
de rug is, is er een, en helemaal door de ogen 
van een kleuter, gróót plein voor teruggeko-
men, met een weids zicht op het grasveld en 
de bosrand. 
De nieuwbouw roept een soortgelijk gevoel 
op: royaal, met vele hoekjes met verassen-
de doorkijkjes, en altijd met een blik naar 
buiten. Een gebouw waar het heerlijk moet 
zijn om te leren. Een gebouw waar, net als 
in het gerenoveerde Zaagtandgebouw, het 

onderwijs kan plaatsvinden dat de schoollei-
ding en de medewerkers voor ogen hebben. 
De opening van de nieuwbouw is uitbundig 
gevierd, en in deze krant wordt daar uitge-
breid verslag van gedaan. We wensen u veel 
leesplezier, en, voor daarna, een bijzonder 
aangename zomervakantie.

Na tien jaar legt Peter Lanser zijn (eind)
redactioneel werk neer. Dank voor zoveel 
mooie WP-kranten, Peter! 
Jeroen en Henk
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op wie we zijn en op 
waar we dag in dag uit 
aan werken”
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Gezamenlijke tevredenheid na gedane arbeid. 
Aan het einde van de zaterdag, de laatste 
feestdag, hieven wij nog éénmaal het glas 
met elkaar. Nog even nagenieten, in de 
wetenschap dat na dit glas en een mooie 
vrije zondag, het werk weer voort gaat. Werk 
waarin wij het verschil willen maken voor al 
die 600 werkers. 
Dat doen we in een zeer rijke leeromgeving, 
met hoge ambities. De betrokken belangstel-
ling en de verwachtingen van onszelf en alle 

anderen willen we waarmaken, dat is ons 
dagelijks streven, in alle, soms weerbarstige, 
omstandigheden.

Wat rest na deze dagen van vieren, is een 
opperste staat van tevredenheid over hoe 
deze dagen zijn georganiseerd en de wijze 
waarop onze medewerkers en werkers heb-
ben bijgedragen aan het succes hiervan. De 
confettislierten zijn neergedaald, de dead-
lines van feestelijkheden afgerond.

We bouwen weer met elkaar voort aan alles 
wat onze Werkplaats tot een mooie school 
maakt.
Met passie en idealen.
Het waren bijzondere dagen.

Jeroen Goes
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kers, foto’s alleen van de inrichting of op zo’n 
manier dat de werkers er niet herkenbaar 
op staan en vergeet vooral niet te genieten. 
De groepjes worden gevormd naar aanlei-
ding van de kleur van je badge. Omdat alles 
op voornaam is, zit ik dus in een groepje 
met allemaal Ma’s: Martin, Marije, Margot, 
Mayke, en nog een heleboel andere M-en, 
én met de dames die ik eerder ontmoette in 
de kantine. We vertrekken naar de rondlei-
ding. Het blauwe groepje wordt begeleid door 
Karin, onze adjunct én een routinier, want zij 
leidt een paar keer per jaar een flinke groep 
belangstellende ouders door de school. De 
rondwandeling is een feestje! Onze gasten 
kijken hun ogen uit en vallen van de ene ver-
bazing in de andere. De kunstwerken van 
de kleuters worden uitgebreid bewonderd 
en gefotografeerd, er worden opmerkingen 
gemaakt over het hoge beeldende niveau 
van de kleuters. Eén vrouw spreekt haar ver-
bazing uit: ‘Zelfportretten maak ik ook met 
mijn groep 5-6, maar het niveau is nagenoeg 
gelijk’. We praten even over instructie, ver-
wachtingen en betrokkenheid. In de gang 
van het Zaagtand-gebouw worden vooral de 
open ruimtes, de schuifdeuren en de buiten-
ruimte benoemd. ‘Hier gaat mijn onderwijs-
hart van open!’, jubelt een dame enthousiast. 
Ze bezorgt me een enorme glimlach. In de 
Ronding kom ik één van de dames uit de kan-
tine weer tegen. Ze kijkt me aan en zucht: 
‘O, ik kom hier werken!’. 

‘Het beeld van hutten kunnen bouwen in  
het bos’
Naast alle positieve geluiden is er ook een 
van kritiek, zo lijkt het aanvankelijk. Een 
jonge leerkracht, hij is stagiair, stelt vra-
gen. Veel vragen, kritische vragen. Ik geef 
geduldig antwoord, maar vraag hem op mijn 
beurt waarom hij zoveel vragen stelt. Hij kijkt 
me aan en zegt: ‘Omdat ik mijn ogen niet 
kan geloven, ik geloof gewoon niet wat ik 
zie! Wat jullie doen kán helemaal niet!’. Hij 
loopt hoofdschuddend verder. Even verderop 
staat een man tegen een muur geleund (onze 
mooie, nieuwe, witte muur!). Hij kijkt voor 
zich uit, de ruimte in. Juul loopt naar hem toe 

en vraagt hem hoe hij het vindt. Hij zucht: ‘Er 
komt hier zo’n gelukzalig gevoel over mij!’.
‘Waar ik van droom, is hier zichtbaar’.
Het is een drukte van belang even later in 
de grote zaal van het VO, onze gasten zitten 
vol met verhalen van de ochtend. Voordat 
Jeroen zijn lezing begint, komen werkers 
Jesper en Charlotte uit de bovenbouw aan 
het woord. Zij vertellen in hun eigen woor-
den over Kees Boeke, over onze school en 
over wat de school voor hen betekent. Het is 
ongelooflijk knap hoe deze twee werkers een 
zaal van 150 kritische onderwijsmensen stil 
krijgen, soms aan het lachen maken, zelfs 
oprecht weten te ontroeren. Na afloop volgt 
een welverdiend en luid applaus. 
De lezing van Jeroen volgt op de presenta-
tie van Jesper en Charlotte. Om een echte 
leerkracht te kunnen zijn, samen met de kin-
deren, moet je jezelf meenemen, authentiek 
zijn. Jeroen benoemt dit en begint daarom 
met een stukje van zijn ‘biografisch pad’. 
Hij is soms emotioneel, laat vooral veel van 
zichzelf zien. Dit maakt indruk, zo merken 
we in de zaal en lezen we later terug in de 
reacties. Jeroen houdt een pleidooi voor de 
kinderen die buiten de lijntjes kleuren, de 
kinderen die meer aandacht vragen dan 
andere kinderen, de kinderen die zich bij-
zonder gedragen, die soms al zoveel hebben 
meegemaakt in hun nog jonge leven. ‘Houd 
ze binnen, help ze, laat ze niet vallen, juist zij 
die buiten de lijntjes kleuren’. Na de lezing 
van Jeroen laat dansdocente Nicole samen 
met de kinderen uit de groep van Hans een 
dans zien. De betrokkenheid is hoog, zowel 
bij de toeschouwers als bij de kinderen. 

‘Fantastisch, de bevlogenheid, 
het enthousiasme’
Na de lunch, waarbij iedereen uitwaaiert over 
het zonovergoten plein van het VO en ik onder 
andere een enthousiaste en bevlogen Marcel 
van Herpen spreek (zie het interview met 
hem in deze WP-Krant), gaat het program-
ma in de Grote Zaal verder met Marcel van 
Herpen. Hij begint zijn lezing met de woor-
den: ‘Ik ben in grote verlegenheid gebracht. Ik 
ben in een onderwijs-oase terechtgekomen, 

waarbij ik slechts kan adviseren om deze 
kinderen hier voor de rest van hun leven op 
te sluiten en de sleutel weg te gooien.’ De 
zaal lacht en dat zal zeker niet de laatste 
keer zijn. Marcel weet in een enorm tempo 
en op zeer humoristische wijze te duiden 
wat hij vandaag allemaal heeft gezien. Met 
voorbeelden uit de praktijk, met anekdotes, 
soms grappig, soms ontroerend of zelfs een 
beetje schokkend, neemt hij het publiek mee 
in zijn visie op onderwijs. Een visie waarin 
‘relatie’, ‘competentie’, ‘autonomie’, ‘authen-
ticiteit’ en ‘verbinding’ sleutelwoorden zijn. 
Een visie waarin hij uitlegt wat welbevinden 
en betrokkenheid doet voor een kind en hoe 
besmettelijk het is, óók onder de medewer-
kers. Marcel is wars van protocollen: ‘Een 
pestprotocol, wie heeft dat ooit bedacht? Als 
je een pestprotocol maakt, gaan kinderen 
volgens dat protocol pesten! Niet doen!’. Het 
publiek smult, de tijd vliegt voorbij.
Na de lezingen is er gelegenheid tot het stel-
len van vragen. Er komen slechts acht vragen. 
Iedereen is nog te overdonderd door alles wat 
ze gezien en gehoord hebben. Het is goed zo. 

‘Wat moet het fijn zijn voor een kind om bij jullie 
op school te mogen zitten!’
We spreken de dag nog na in een kleine groep 
en genieten van alle enthousiaste reacties die 
we hebben mogen ontvangen. (Nieuwsgierig? 
Kijk op Twitter bij #wpvakdag.) We zijn uit-
gebreid bedankt voor de mooie dag, maar 
eigenlijk moeten wij onze gasten bedanken. 
Zoals Aukje mooi verwoordde als antwoord 
op een vraag uit de zaal: ‘Wij zijn altijd erg 
kritisch op de dingen waarvan we merken dat 
die nog beter kunnen, maar deze dag heeft 
ons doen inzien wat er eigenlijk allemaal 
al is, wat we goed doen en hoe ver we al 
zijn’. Lieve gasten, bedankt! Jullie hebben 
ons door een andere bril laten kijken en ons 
even stil laten staan bij de resultaten die we 
hebben behaald. Morgen gaan we verder met 
kijken, duiden, ontwikkelen, bijschaven en 
bijsturen, maar laten we vooral ook genieten 
van al het moois dat er al is!

Margot Eweg (medewerker groep 3-4)
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‘Vakgenotendag op de Werkplaats, een onder-
wijs-oase!’(Marcel van Herpen)

Vrijdag 23 mei, eindelijk is het dan zover: 150 
geïnteresseerde leerkrachten, bestuurders, 
directeuren, docenten van pabo’s en andere 
onderwijsmensen stromen de school binnen. 
Ze komen om te kijken naar hoe onderwijs 
‘anders kan’, om zich te laten inspireren, om 
een kijkje te mogen nemen in de ‘keuken’ 
van de Werkplaats, van ons nieuwe gebouw. 
Parkeerwachters op de parkeerplaats leiden 
de verkeersmassa in goede banen, de men-
sen worden doorverwezen naar het gebouw 

van het VO. Iedereen wordt ontvangen in de 
kantine, de gasten zoeken hun badge op (op 
voornaam en met een kleurtje, zo gaat dat 
op de Werkplaats) en nemen vast een lekker 
bakje koffie. 

De kantine stroomt vol, de mensen vinden 
elkaar aan grote vierkante tafels, bekenden 
worden begroet en de eerste nieuwe ontmoe-
tingen ontstaan. Tijdens een rondgang tussen 
al deze tafels ontdek ik zomaar een duo uit 
België. Een lange rit hadden ze er voor over, 
maar dat was het ze waard, zo wisten ze nu 
al. Twee andere dames kijken om zich heen 
en zijn in afwachting van wat komen gaat. Ze 
zijn beiden van hetzelfde bestuur, maar van 

een andere school, ze hebben er zin in. Er 
hangt een prettige, opgetogen sfeer.

‘Kennis delen in de praktijk gebracht’
Na de koffie heet Jeroen iedereen welkom 
in de grote zaal. De zaal zit vol, de belang-
stelling is groot. Bij de introductie benoemt 
Jeroen het doel van de dag: ‘We zijn hier niet 
om jullie de beste school van Nederland te 
laten zien, of de beste directeur. Dat zijn we 
niet en dat pretenderen we ook niet te zijn. 
Wat we willen is jullie inspireren, jullie laten 
zien hoe onderwijs ook anders kan’. Daarna 
legt Jeroen het programma uit en geeft hij 
nog enkele tips voor tijdens de rondleiding; 
niet praten met de medewerkers en de wer-

Vakgenotendag op 
de Werkplaats

bo

“Er kan echt 
veel meer dan wij  
soms denken,
dat zie je op 
de Kees Boekeschool”
Rinda den Besten, 
voorzitter PO raad

Foto: Margot Eweg
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Pedagogisch tact - interview 
met Marcel van Herpen
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Marcel van Herpen stond aan de wieg van de 
eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs 
in Nederland. Hij richtte het expertisecentrum 
voor ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) op en 
het expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en 
Ontwikkelen. Samen met prof. Luc Stevens en 
anderen richtte hij het NIVOZ op, waar hij ver-
antwoordelijk is voor de trajecten ‘pedagogisch 
tact’ en ‘pedagogisch leiderschap’. Marcel 
is hoofdcoach van de Ruud van Nistelrooy 
Academy.

Marcel, van harte welkom op de Werkplaats. 
Je bent bij de rondleiding geweest, je hebt 
de lezing van Jeroen gehoord. Wat is je 
indruk tot nu toe?
Ik ben enthousiast. Ik ben enthousiast over 
wat ik vandaag gezien heb, omdat als je kin-
deren op wilt voeden naar de wetten van 
het leven zelf en niet in een rare, gekun-
stelde, gecreëerde situatie waarin de maak-
baarheid gesuggereerd wordt, of waar je 
de economische principes de controle op 
alle processen aan de macht laat zijn, dan 
moet je samenkomen op een plek waar alle 
levensprocessen ten diepste gerespecteerd 
worden. Daar horen andere mensen bij, 
maar daar hoort ook de hele omgeving bij 
en dat wordt hier in tact gelaten. Dus je voelt 
je niet alleen welkom omdat je hier koffie 
krijgt, of omdat er vriendelijke mensen zijn, 
maar omdat je in een wereld terechtkomt, 
waar alles en iedereen meedoet. Het is 
gemakkelijk te zeggen dat de mens of de 
natuur meedoet, maar het is veel preciezer. 
Het zijn precies die dieren waar de kinderen 
een verhouding mee krijgen, het zijn pre-
cies die planten die door de kinderen zelf 
gezaaid zijn, het zijn de kunstwerken die met 

zorg zijn opgehangen, maar ook met zorg 
gemaakt, en dat zie je terug. Niet alleen in 
het eindresultaat, want daar is best iets aan 
te zien, maar dat zie je en ervaar je vooral 
op de momenten dat de mensen hier met 
elkaar aan het werk zijn. 
In de klassieke klassikale context wordt 
een soort van collectief probleem gecre-
eerd, dat noemen ze dan een instructie. 
Daar vroegen de kinderen meestal niet om 
en dat hebben de leerkrachten vaak niet 
eens zelf bedacht. En ‘die stof’ moeten de 
kinderen dan vaak individueel verwerken. 
Zo zit het leven niet in elkaar. Je ervaart 

nooit een collectief probleem, je ervaart 
een individueel probleem
en dat los je collectief op. Als je hier 
kinderen samen aan het werk ziet, of 
dat nou bij rekenen is, of bij schilderen,  
of bij dansen, dan zie je dat ze individuele pro-
blemen samen oplossen. Kinderen die niet 
hun eigen werk maken, maar beïnvloed door 
elkaar hun eigen werk maken, met elkaar. 

Waarin heb je dat vandaag gezien?
Als ik een voorbeeld neem: kinderen in de 
jongste groepen waren vanochtend piraten 
aan het schilderen en ik was onmiddellijk 
verrast door de kwaliteit van het werk. Als 
ik zelf ga schilderen is binnen twee minuten 

alles bruin en die kinderen, die hebben 
blijkbaar al het gevoel hoe de kleuren op 
elkaar inwerken, welke materialen daar 
mooi bij zijn, hoe stukjes hout en andere 
materialen het werk kunnen versterken, 
dus ik was getroffen door het werk. Maar 
toen ik stond te kijken, zag ik dat die kin-
deren spraken over piraten, dus over de 
beleving van hoe een piraat is. Er kwam ook 
een houten poot in het gesprek voor, dus er 
werd gezocht naar een houten stokje, maar 
ze spraken ook over het werk: ‘Daar hoort 
deze kleur bij’, ’Hoe heb jij dat gedaan?’.  

Ze waren aan het overleggen?
Ja, maar overleggen zou nog kunnen klinken 
als vergaderen, maar het is het overleggen 
in het werk. Het is het duiden van de erva-
ring, het is het analyseren van de ervaring, 
het is het creëren van de ervaring. Het is 
volstrekt relevant wat ze aan het doen zijn. 
Dus zijn ze betrokken, in beslag genomen, 
vergeten ze de tijd. Dat vind ik de ultieme 
vorm van onderwijs.

Je hebt vandaag oprechte betrokkenheid 
gezien bij de kinderen. Welbevinden en 
betrokkenheid, dat zijn twee belangrijke 
waarden in het EGO, dat jij mede naar 
Nederland hebt gebracht. Zie je daarin over-
eenkomsten met de Werkplaats?
Wat was voor jou zichtbaar vandaag? Of laat 
ik de vraag anders stellen; ik vroeg van te 
voren aan jou, wil je eens kijken naar wat je 
ziet aan ‘pedagogisch tact’ en toen zei je ‘dat 
kan ik eigenlijk niet zien, want dat heeft met 
mentale modellen te maken’, maar ik weet 
niet of je toch hier iets van hebt kunnen zien. 
Daar ben ik benieuwd naar.

Ik denk het te hebben ervaren. Als leer-
krachten ordeproblemen hebben, dan 
hebben ze die meestal zelf gecreëerd. Als 
leerkrachten geen ordeproblemen hebben, 
wat eigenlijk al een gekke constatering is, 
dat je kijkt naar ordeproblemen, maar als 
daar geen sprake van is, dan leven ze met 
elkaar en lossen ze samen problemen op. 
En dát kun je ervaren. En dan moet het zo 
zijn dat leerkrachten niet alleen weten, 
maar ook aanvoelen én daar naar kunnen 
handelen, wat zij op het juiste moment moe-
ten doen en dat het handelen ook juist is 
in de ogen van de kinderen. Anders liepen 
leerkrachten hier zelfgenoegzaam rond, ik 
heb hier niemand zelfgenoegzaam rond zien 
lopen en ons het verhaal horen vertellen 
over wat ie allemaal geweldig deed. Nee, 
ze waren met die kinderen bezig en ze lie-
ten zich niet afleiden en die kinderen waren 
met elkaar bezig of met wat ze aan het doen 
waren, met een activiteit of met een docent 
en lieten zich ook niet afleiden. Dus als ik 
het omdraai, daar móet sprake zijn van tact. 
Maar wat die leerkrachten in hun hoofd heb-
ben en wat de kinderen denken als ze daar 
zitten, daarvoor moet je langer met elkaar 
optrekken. Dat is niet aan mij om daar iets 
over te zeggen.

Globaal gezien merk je dat dus alleen al 
door de rust. Je kan dit niet voor elkaar  
krijgen als je geen pedagogisch tact hebt, 
dat is wat ik je hoor zeggen?
Dat klopt, dit is het resultaat. Deze atmos-
feer, dit pedagogische klimaat moet het 
resultaat zijn van zeer respectvol met 
elkaar omgaan en het innemen van elkaars 
perspectieven om te doorgronden wat er 

werkelijk speelt. Niet om instructie te 
geven, maar om wie die ander is. Ik kom 
uit ‘de school van Laevers’, als je uit ‘de 
school van Boeke’ komt, heb je denk ik geen 
andere leermeester qua motieven. Dit is het 
diepe respect voor wat het leven je biedt.

Ik sprak net een van onze gasten, een stagi-
air, en hij stelde heel veel vragen, kritische 
vragen. Ik vroeg hem waarom hij zoveel vra-
gen stelde en toen zei hij, ‘Ik kan het gewoon 
niet geloven, wat ik hier zie. Ik geloof niet 
wat ik zie’. Kun je je daar iets bij voorstellen?
Ja, het is een cultuurshock. Ik denk dat de 
allochtone Nederlanders dat allemaal her-
kennen. Dat je op een plek terechtkomt, dat 
je ziet wat er gebeurt, dat je ervaart wat er 
gebeurt, maar dat je eigenlijk geen refe-
renties hebt om te bevatten wat er gebeurt, 
omdat je er niet mee vertrouwd bent. In het 
onderwijs noemen ze dat snel abstract, 
maar ik denk dat het beter te duiden is in 
‘niet vertrouwd’, dat het niet vertrouwd voor 
je is. En je denkt ‘hoe kan dat nou?’. Je ziet 
het ook op andere scholen, gewone klas-
sikale scholen die verder niets doen met 
onderwijsinnovatie of iets dergelijks, maar 
dat je bij een leerkracht in de klas komt waar 
het gewoon vanzelf gaat. Het laat zich lastig 
omschrijven wat het is, het is fenomenaal. 
Zeggen wat het niet is, is vaak veel makke-
lijker. Dat heb je met fenomenen, dat is met 
verliefdheid ook zo. Dus het is van belang 
dat plekken zoals de Werkplaats niet alleen 
deze praktijk verder brengen, dieper maken, 
ontwikkelen, door jezelf te ontwikkelen, het 
is ook van belang om het te duiden, steeds 
weer. Om met elkaar elke keer opnieuw te 
blijven definiëren wat het is. 

“Mij past grote 
bescheidenheid als ik 
hier ben, want wat ik 
hierover zeg staat 
in de schaduw van wat 
hier gebeurt”

Foto:Jeroen Jazet
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Om zelf te blijven groeien ook?
Ja, maar ook om het te duiden, om het van 
betekenis, van woorden te voorzien, dichter 
te komen bij wat het is, het te herdefiniëren.

Voor jezelf, als persoon of als team, of ook 
voor naar de buitenwereld toe, om het over 
te dragen?
Ook. Ook om daar mensen in mee te nemen. 
Dat is ook opvoeden. Opvoeden is ook sta-
giaires, ouders, nieuwe collega’s, nieuwe 
kinderen daar in mee te nemen, in te wijden 
in iets wat jullie te pakken hebben, maar wat 

zich niet laat instrueren. Wat je moet ervaren 
en opnieuw van betekenis moet voorzien.

Ik kreeg vandaag al een aantal keer de 
vraag: ‘Hoe zit jullie sollicitatieprocedure er 
uit, hoe komen jullie aan deze mensen’. Mijn 
antwoord was: ‘Vooral stagiaires’. Stagiaires 
die we intern opleiden. Mensen van buitenaf 
is lastiger. Ik ben wel iemand die van bui-
tenaf komt, maar ik ben een oud-werker, 
ik kende de school goed. Het heeft wel te 
maken met opleiden. Denk je dat dat ook zo 
werkt of heb je daar andere ideeën over?
Nee, maar daar heb ik wel een kritische 
noot. Ik snap heel goed dat dat zo werkt, 
ik ken het uit ervaring, maar ik kan mij 

voorstellen, zonder dat ik jullie verhaal 
goed ken, dat het juist interessant zou zijn 
om daar wat meer tegengas te organiseren. 
Mensen van buiten je eigen werkmodel kun-
nen soms hele heldere reflecties bieden. 
Het zou interessant kunnen zijn om je groot-
ste tegenstanders eens uit te nodigen, om 
maar eens wat te noemen.

Dank je wel voor dit prettige gesprek. Heb 
je nog een afsluitend woord, een afsluitende 
gedachte?
Mij past grote bescheidenheid als ik hier 
ben, want wat ik hierover zeg staat in de 
schaduw van wat hier gebeurt, maar ik 
wil jullie wel feliciteren met dit geweldige 
resultaat!

Marcel van Herpen bezocht zo’n twintig 
landen waar hij tal van pedagogische pro-
jecten en schoolontwikkelingstrajecten 
begeleidde. Hij sprak op internationale 
conferenties en alleen al in Nederland 
deelde hij tijdens congressen en conferen-
ties zijn visie op leren en ontwikkelen met 
meer dan 130.000 leraren. Hij schreef de 
boeken ErvaringsGericht Onderwijs, Van 
oriëntatie tot implementatie, Duurzaam 
Opvoeden en Ontwikkelen en onlangs ver-
scheen zijn manifest Ik, de leraar. Zijn CV, 
boeken, films, colleges, tv-uitzendingen, 
spreuken en artikelen zijn te vinden op  
www.marcelvanherpen.nl.

Margot Eweg (medewerker groep 3-4)

In het begin was het heel erg wennen voor 
iedereen. De medewerkers moesten net 
zoals de werkers wennen aan de nieuwe 
ruimtes die we met zijn allen delen. Aan 
het feit dat alle medewerkers van de bouw 
instructie geven aan alle werkers, en dat daar 
natuurlijk ook een hele nieuwe weektaak en 
instructierooster bij komt kijken. Alles werd 
gaandeweg getest en geëvalueerd met de 
werkers. Wat vonden zij die dag goed gaan 
want kon nog verbeterd worden. Wat vonden 
ze nog lastig, weet iedereen waar hij heen 
moet en wanneer? 
Dat wennen ging eigenlijk in een sneltrein-
vaart. Iedereen had zo toegeleefd naar de 
nieuwbouw, dat, toen we er eenmaal zaten, 
we er samen volop van genoten. Voor de 
meeste werkers en medewerkers werd de 
nieuwe manier van werken in dit nieuwe 
gebouw eigenlijk al snel vertrouwd. De 
medewerkers zijn zich een nog hechter team 
gaan voelen en staan echt samen op de vloer 
en staan ook samen klaar voor elke werker. 
De werkers aan hun kant hebben veel meer 
keuze en verantwoordelijkheid in waar en hoe 
ze willen werken en krijgen meer begeleiding 
door de efficiëntie van het rooster. Dit is onze 
school en zo werken wij.

Eigen kleuren
Aan het begin van de dag komen we samen in 
de kring met onze gezinsgroep, oftewel onze 
eigen klas. Dit doen we in de ruimte van onze 
groep. Elke ruimte heeft een eigen kleur, 
die je kunt zien aan de kleine details in de 
ruimte: aan de bakken van de werkers en aan 
de binnenkant van de garderobekasten. De 
ruimtes worden gebruikt als groepsruimtes 
waar wij met onze gezinsgroep samenkomen 

voor de kring, het eten en drinken en na de 
pauzes. Tijdens de andere werkmomenten 
hebben de ruimtes een eigen functie. Zo zijn 
de ruimtes paars, blauw en groen bij 5-6 de 
instructieruimtes, terwijl werkers voor extra 
concentratie naar oranje kunnen waar de 
stilwerkplekken zijn. 
Aan het begin van de week krijgt elke wer-
ker een nieuwe weektaak, waar ze per dag 
kunnen zien welk werk gemaakt moet wor-
den, voor welke sommen of opdrachten ze 
instructie krijgen en waar en wanneer ze die 
instructies krijgen. Ook staat in een aantal 
ruimtes een flatscreen, waar het instructie-
rooster van de dag te zien is. Zo kunnen wer-
kers altijd even kijken wanneer zij instructie 
hebben en van welke medewerker, of ze kun-
nen bekijken welke medewerker juist in de 
stilteruimte zal zijn of op de vloer rond zal 
lopen om vragen te beantwoorden. 

Weektaak
Na de kring gaat een werker naar een 
instructie of hij zoekt een plekje op de vloer 
of in de stilteruimte om zelfstandig aan het 
werk te gaan. Hij pakt de bak waar alle nodige 
boeken en schriften in zitten en ook zijn etui 
en weektaak. De bak wordt meegenomen 
naar de instructies en naar de werkplekken, 
zodat de werker altijd de nodige spullen bij 
de hand heeft. Wanneer hij een vakles heeft 
of als het tijd is voor de pauze, dan brengt de 
werker zijn bak terug naar de eigen groeps-
ruimte en zet hem op zijn eigen plekje op 
de kast.
We zijn als gemeenschap verantwoordelijk 
voor ons mooie nieuwe gebouw, de Ronding. 
Samen zorgen we dat alles netjes blijft en 
goed wordt achtergelaten als we aan het eind 

van de dag naar huis gaan. Verschillende 
werkers hebben hierbij verschillende rollen. 
Zo zijn er werkers die aan het eind van de dag 
controleren of alle schriften ingeleverd zijn, 
of de kasten netjes en opgeruimd zijn, die 
de eigen ruimte vegen en ‘ons’ afgesproken 
stukje vloer. Samen zorgen we ervoor dat 
we onze mooie werkplaats zo achter laten 
dat het de volgende dag weer een plezier is 
om er aan de slag te gaan, samen zijn wij de 
kindergemeenschap op onze Werkplaats.

Joyce Caselin (medewerker groep 5-6)

Groep 5-6: 
werken in de Ronding 

bo

Foto: Thea van den Heuvel/DAPh fotografie, 
TenW architecten adviseurs

Foto: Thea van den Heuvel/DAPh fotografie, 
TenW architecten adviseurs
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Kunst en filosofie in groep 7-8
De totstandkoming van een persoonlijk drieluik.

De titel van dit stukje doet het niet verkeerd 
als affiche, maar hoe vertaal je het naar de 
betrokken leeftijdsgroep? De medewerkers 
van de bovenbouw zien bij dit project dat 
kunst filosofie is. Kunstwerken tonen niet 
alleen iets concreets, maar zijn ook een intu-
itief antwoord op filosofische vragen over de 
relatie van de mens met de wereld en met 
anderen.

Om bovenstaande te concretiseren gaan de 
werkers aan de slag met een (kartonnen) 
drieluik onder de noemer ‘Het Zelfportret’. 
Gedachten, dromen, ideeën en gesprek-
ken vormen de basis van het kunstwerk. 
Uitgangspunt is het beeld dat de werkers 
hebben van hun verleden, heden en toekomst.

De praktijk
Na de introductie van het project, waarbij 
vragen voorbij komen als Wat is belangrij-
ker, het verleden of de toekomst ? Wanneer 
begint het verleden? gaan de kinderen werken 
aan het persoonlijk dossier. Zij starten met 
het wroeten naar sporen uit hun verleden, 
waarbij foto’s uit de betreffende tijd als lei-
draad fungeren. Alle gedachtes, associaties 
en gesprekken vinden een neerslag in een 
document en dit wordt bij de persoonlijke 
bescheiden gestopt. De diverse opdrach-
ten moeten leiden tot het creëren van een 
naamdicht, het sluitstuk van de verleden tijd. 
Onderstaand voorbeeld geeft een indruk hoe 
wij de kleine kunstenaars stimuleren om hun 
creaturen te ‘verfraaien’.

Onder het motto: ‘als het maar rijmt’, moet 
oma heel snel het veld ruimen voor opa. Het 
eerste luik is hiermede voltooid. Nu ver-
schijnt het tweede luik, waarop het portret 
wordt geschilderd aan de horizon. De start is 
het bekijken van zelfportretten die gemaakt 
zijn door twaalf ‘bekende’ kunstenaars, 
zoals Isaac Israëls, Carel Willink, Charley 

Toorop en Lucebert. Bij deze kijkoefening 
gaat het onder meer om het zoeken naar 
verschillen, overeenkomsten, kleurgebruik 
en stemmingen. Nadat de techniek van het 
 schilderen, met name van een gezicht, onder 
de aandacht is gebracht, wordt stilgestaan bij 
het verf mengen. Hierna gaan de leerlingen 
werken aan het zelfportret, voor velen het  

“Zolang er idealen zijn
is er hoop”

Eerste versie  Tweede versie

Beren en knuffels sliepen bij me in bed Beren en knuffels sliepen bij me in bed
Oma ging naar het ziekenhuis Opa was een mens van pret
Esther was mijn buurvrouw Eerste kerstdag was het heel erg koud
Rood is de kleur waar ik van hou Rood is de kleur waar ik van houd

Kunst en filosofie 
in groep 7-8 

bo
moment van glorie. Dit middelste luik wordt 
op het einde verfraaid met een witte papieren 
lijst, versierd met zwart-wittechnieken en 
waarin met tekst, tekens en kleine objecten 
iets wordt verteld over de maker. 

Droomwolken
Tot slot wordt op het derde luik een beeld 
van de toekomst geschapen. Het vertrek is 
weer een kringgesprek waarbij keuzezinnen 
moeten worden afgemaakt. Zinnen met de 
volgende strekking: ‘niks is’, ‘alles komt nog’, 
‘dit vind ik’, ‘omdat’. De persoonlijke gegevens 
worden weer aangevuld met onder andere 
een denkbeeldige leeftijd, lievelingsmu-
ziek, beroep en woonomgeving. Dan breekt 
de tijd aan dat het laatste luik wordt voor-
zien van een toekomstbeeld, dit krijgt vorm 
door bijvoorbeeld een collage van foto’s uit 
tijdschriften, eigen tekeningen, teksten en 
droomwolken. Nadat het gehele drieluik is 
verfraaid, wordt het kunstwerk aan elkaar 
getapet en is het klaar om mee te doen aan 
de tentoonstelling waarmee het project wordt 
afgesloten.
Het geeft de werkers en medewerkers veel 
voldoening om de genodigden, ouders, 
opa’s en oma’s, te zien genieten van de 

scheppingen die met veel animo en passie 
zijn vervaardigd. 

Epiloog
Als wij het toekomstbeeld (Utopia) van vele 
werkers bekijken met de blik van de heden-
daagse Frans filosoof Jacques Ranciere, 
zeggen wij het volgende: filosofie en kunst 
hebben als gemeenschappelijk doel om de 
idealen van mensen ter discussie te stellen. 
Zij tonen een nieuwe wereld en zijn een doel 
op zichzelf, een doel dat de strijd aangaat met 
het eenzijdige westerse ideaal: the american 
dream. Ja, en dan hebben wij misschien nog 
wat lessen nodig, want op de luiken wemelde 
het, met name bij de jongens, van de Ferraris, 
Porches, poenige voetballers, poenige huizen 
en dergelijke. Maar aan de andere kant kun 
je ook naar het werkstuk kijken door de bril 
van Plato en dan denk je weer anders over 
het resultaat. Plato geloofde namelijk dat 
alles wat je ziet, bijvoorbeeld een drieluik 
met een ontworpen beeld van de toekomst, 
een afspiegeling is van een mooiere wereld. 
In die betere wereld vind je de ideale vorm 
van de dingen op aarde. Ja, en dan kun je 
zeggen; wat is er mis met de happy familie? 
En zolang er idealen zijn is er hoop; want wij 

zagen ook veel haalbare beroepen, al dan 
niet in een duurzame omgeving. Kortom: 
een bril past ons allemaal. 

Ronald Hilbers (medewerker groep 7-8)

Foto’s: Laura Loupatty
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Donderdag
Kees Boeke vond het leven op de Werkplaats 
soms een beetje saai. Hij vond dat er wel iets 
spannends kon gebeuren!
In de kring lees ik het verhaal voor over prins 
Iwan (voor de feestelijke opening van het 
nieuwe gebouw met de werkers, geschreven 
door collega Ingrid). Prins Iwan, een sprook-
jesfiguur bedacht door Kees Boeke. Er wordt 
ademloos naar het verhaal geluisterd. Af en 
toe verschijnt er een frons. 
Dat komt waarschijnlijk omdat Prins Iwan altijd 
onverwachte dingen deed. Of zou het kunnen 
betekenen dat hij weer onverwachte dingen 
gaat doen? We zullen het vanzelf wel merken.
Als ik klaar ben met voorlezen, komen de 
vragen.
‘Ja hoe kan dat dan Lau! Jij hebt gezegd dat 
het altijd onverwachts is, maar nu zeg je dat 

 er iets gaat gebeuren!’ ‘En op het bord staat 
in werktijd zes prins Iwan, dus?’
‘Is het echt waar allemaal?’ zegt Phoebe.
‘Tuurlijk is het waar, want ze heeft het toch 
net verteld allemaal’, zegt Steffie.
Ik krijg geeneens de kans om alle vragen 
te beantwoorden en doe een voorzichtige 
poging.

‘In de tijd van Kees Boeke zaten er nog niet 
zoveel kinderen op de Werkplaats. Ik denk 
dat Jeroen en Karin vast meer weten en iets 
georganiseerd hebben, want dat moet wel 
met zoveel werkers’. Diter zit naast mij en 
fluistert: ‘Lau, het is toch niet iets creepy met 
die prins Iwan?’ 
‘Diter, als je goed hebt geluisterd naar het 
verhaal weet je dat prins Iwan nooit iets 
creepy deed, toch?’ fluister ik terug. Er volgt 

een diepe zucht en ik weet dat hij gerust 
gesteld is.
Zeshonderd werkers van vier tot en met 
twaalf jaar kijken naar prins Iwan die zijn 
verhaal vertelt, hij is verbaasd over het nieu-
we gebouw, dat in zijn tijd het HBC-gebouw 
heette en nu de naam de Ronding krijgt. Aan 
het eind van de dag verlaten mijn werkers in 
feeststemming de Ronding, met in hun hand 
een gekleurde jojo die Prins Iwan voor een 
ieder van ons heeft achtergelaten.

Vrijdag
We zitten in de kring. ‘Vandaag is het 
Vakgenotendag, zo’n honderdvijftig onder-
wijsmensen komen kijken hoe wij hier op de 
WP werken, maar werk gewoon zoals je altijd 
werkt’, zeg ik tegen mijn groep. De eerste 
werktijd begint en vanuit alle startruimtes 
verplaatsen honderdvijftig werkers zich.
Rond half tien loopt de eerste groep onder-
wijsmensen over onze vloer. Het zijn er best 
wel veel. Ze kijken rond, maken foto’s. Hun 
hoofden zitten vol vragen, die ze helaas niet 
aan ons kunnen stellen, omdat wij aan het 
werk zijn. Ik vind het best lastig want ik wil 
héél graag vertellen en uitleggen. 
Een enkele werker kijkt op. De meeste wer-
kers werken door. Er wordt gewerkt, zoals 
iedere vrijdag in de Ronding. Als de tweede 
groep langsloopt lijkt het de werkers al hele-
maal niet meer op te vallen. Ruim honderd-
vijftig onderwijsmensen kijken, bewonderen 
en verbazen zich.
‘Lau, wat kwamen al die ouders toch doen’ 
zegt Pam, als we in de kring aan het eten zijn.

Foto: Thea van den Heuvel/DAPh fotografie, 
TenW architecten adviseurs

Feest 

bo

‘Nee joh het zijn geen ouders’, antwoordt 
Celine en vraagt: ‘Maar Lau, waren dat alle-
maal ook juffen en meesters?’ 
‘Ze staan niet allemaal voor de klas, maar 
ze hebben allemaal wel iets met onderwijs.’
‘Grappig dat ze komen kijken!’, zegt ze en 
gaat naar buiten.
Uit de evaluatie (die wij later op de dag via 
de mail van Jeroen ontvangen) word ik het 
meest geraakt door de volgende opmerking: 
“Bedankt voor deze dag! Tijdens de rond-
leiding zo mooi. De kinderen liepen nog net 
niet door ons heen, alsof we er niet waren.” 

Zaterdag
De open dag is begonnen.
‘Lau, weet jij waar Hiram is?’ Naddy komt 
aangerend. ‘Ik ga nu helpen bij dans’, en weg 
is ze. ‘Hoi Lau, ik ben er hoor!’ 

Een groot aantal werkers heeft zich opge-
geven om te komen helpen op de open dag.
Ik zie Hiram en Jenni, dansend op hun eigen 
gemaakte deuntje op Garageband, ondertus-
sen maken ze ook nog wat foto’s en moeten 
vreselijk lachen.
Diter legt zijn beide oma’s uit hoe wij werken. 
‘Zijn oma’s hebben geen idee’, zegt Diters 
moeder.
‘In het oude gebouw hadden wij de deur 
ook altijd open, om alvast te wennen aan de 
ruimte in de nieuwbouw, daarom kunnen wij 
dit zo goed’, hoor ik Pam vertellen. 
Werkers in blauwe WP-T-shirts leiden 
ouders, oud-werkers en oud-ouders en 
belangstellenden rond, langs het kleuter-
gebouw, de kinderboerderij, het grote veld, 
de Zaagtand, het buitentheater en natuurlijk 
het nieuwe gebouw.
Het is één en al bedrijvigheid in de Ronding. 
Je hoort een hoop oh’s en ah’s.

Op de grote ronde tafel worden cupcakes ver-
sierd. Feestmutsen worden gemaakt, je kan 
je nagels laten versieren en je ziet prachtige 
geschminkte gezichten voorbij komen. 
‘Is het erg wennen?’, vraagt een oud-ouder 
aan me.
‘Weet je’, zeg ik, ‘Iedereen denkt dat we totaal 
anders zijn gaan werken, maar dat is niet zo. 
Wij hebben ons altijd aan moeten passen aan 
een gebouw. Dankzij dit gebouw kunnen we 
nog meer gaan werken zoals we dat graag 
willen, daarom werkt het ook zo goed. Het is 
nu alleen meer zichtbaar! Maar je kent ons, 
we blijven kritisch!’
Rond half zes loop ik naar huis. Drie dagen 
feest achter mij latend en ik realiseer me 
des te meer: werken op de WP is eigenlijk 
iedere dag een feestje.

Laura Loupatty (medewerker 7/8)
www.blauschrijft.nl

Foto: Margot Eweg

“Zeshonderd werkers  
van vier tot en met twaalf 
kijken naar Prins Iwan”
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Jaarverslag 2013

algemeen

Jaarverslag, uitgebreid en publieksversie
Op de website van De Werkplaats (www.
wpkeesboeke.nl) kan op de startpagina bij 
‘Algemeen’ het jaarverslag 2013 ingezien 
worden. Naast het uitgebreide jaarverslag 
is nu ook een beknoptere publieksversie 
beschikbaar. Het jaarverslag geeft een ‘foto’ 
van het jaar 2013. Daarbij wordt ingegaan op 
de belangrijkste ontwikkelingen en presta-
ties in het Basisonderwijs en het Voortgezet 
Onderwijs en er wordt informatie gegeven 
over werkers (aantallen, waar komen ze 
vandaan, tevredenheid), medewerkers 
(aantallen, verdeling man/vrouw, gemid-
delde leeftijd, bevoegdheid, ziekteverzuim, 
tevredenheid), ouders (tevredenheid). Tot slot 
komen ook de financiën aan de orde; in de 
publieksversie zijn de kerncijfers opgenomen 
en in het uitgebreide jaarverslag is de gehele 
jaarrekening te vinden. 
Door de publicatie van een publieksversie van 
het jaarverslag geven we ouders en andere 
geïnteresseerden de gelegenheid om de ont-
wikkelingen op de beide scholen te volgen, 
zonder dat daarvoor het hele jaarverslag 
gelezen hoeft te worden.
In het voorwoord van het jaarverslag wordt 
door directie en toezichthoudend bestuur 
van De Werkplaats een korte terugblik op het 
jaar 2013 gegeven. Het is hierna opgenomen.

Jos Heuer 

“De Werkplaats is een 
school waar werkers en 
medewerkers tot hun 
volle tevredenheid in een 
veilige omgeving werken 
en leren”

Gedachtegoed, samenwerking en 
nieuwbouw
In 2013 heeft het gedachtegoed van De 
Werkplaats en haar oprichter(s) veel aan-
dacht gekregen door de biografie die oud-
werker Daniela Hooghiemstra over Kees 
Boeke heeft geschreven. Het verschijnen 
van dit boek was aanleiding voor een uit-
gebreide bespreking van de kern van dit 
boek en het gedachtegoed van Kees Boeke 
in het toezichthoudend bestuur, in de beide 
schoolleidingen en op twee druk bezochte 
avonden met oud-werkers, medewerkers 
en ouders. Daarbij werd voortgebouwd op 
de hernieuwde aandacht voor de geschie-
denis van de Werkplaats in Basisonderwijs 
en Voortgezet Onderwijs. 
Op de Kees Boekedag die in septem-
ber in het Voortgezet Onderwijs plaats-
vond, heeft Daniela een workshop voor 
werkers en medewerkers gehouden. 
In het Basisonderwijs is de werkgroep 
‘Gedachtegoed’ actief geweest. Al deze 
activiteiten hebben de bijzondere geschie-
denis en cultuur van De Werkplaats bena-
drukt en aan de overdracht daarvan een 
bijdrage geleverd. 
Het bijzondere van deze Kindergemeen-
schap hebben werkers, medewerkers en 
ouders ervaren bij de plotselinge dood aan 
het begin van het jaar van één van onze 
werkers in het examenjaar. In het verdriet 

werd de sterke verbondenheid gevoeld. Bij 
de afscheidsbijeenkomst zaten zijn kleu-
terleidsters naast de medewerkers van de 
eindexamenklassen.

Nieuwbouw
In de samenwerking tussen Basisonderwijs 
en Voortgezet Onderwijs zijn nieuwe 
stappen gezet. Bij de uitvoering van het 
schoolplan wordt gezamenlijk opgetrok-
ken en in het kader van het schoolplan 
zijn gezamenlijke documenten opgesteld. 
Er is ook gezamenlijk opgetrokken bij de 
verdere ontwikkeling van de kwaliteits-
zorg. Veel van deze ontwikkelingen zijn 
een nadere invulling van het bestuurlijk 
toezichtkader. De nieuwbouw van het 
Basisonderwijs is in 2013 gestart en  
voor het grootste deel gereed gekomen. 

De renovatie van het Zaagtandgebouw 
is voorbereid, zodat deze in het eerste 
kwartaal van 2014 kan plaatsvinden. Dit 
geldt ook voor het groot onderhoud aan 
het Kleutergebouw. 
De nieuwbouw is ontwikkeld vanuit een 
vernieuw(en)de onderwijskundige visie en 
is het vliegwiel voor een groot verande-
ringsproces, zowel onderwijskundig als 
op het terrein van het personeel, als bij de 
ondersteunende voorzieningen, zoals ICT 
en inrichting. Voor de buiteninrichting zijn 

plannen gemaakt die bij de afronding van 
de nieuwbouw begin 2014 zijn uitgevoerd

Verbetering onderwijsprestaties
In het Voortgezet Onderwijs is veel aan-
dacht besteed aan het programma voor 
Talentontwikkeling en aan de verbetering 
van de onderwijsprestaties. In alle afde-
lingen kennen de examenresultaten een 
opgaande lijn en - mede dankzij de uitvoe-
ring van het verbeterplan - heeft de Havo-
afdeling eind 2013 weer een voldoende 
beoordeling van de Inspectie gekregen. 
Er is een gezamenlijke ICT-beheers-
organisatie gevormd en op het terrein van 
administratie en beheer wordt meer en 
meer samengewerkt. Het jaar is financieel 
gezien met een positief resultaat afgeslo-
ten. De financiële positie van de Stichting is 
onverminderd goed. De risico’s zijn in beeld 
en worden zo goed mogelijk ‘gemanaged’. 
De belangstelling voor de beide scholen 
blijft onverminderd groot. Het totale aantal 
werkers is het hoogste ooit, de peuters niet 
meegerekend. De Werkplaats is een school 
waar werkers en medewerkers tot hun volle 
tevredenheid in een veilige omgeving wer-
ken en leren. Tevredenheidonderzoeken 
ondersteunen deze uitspraak.

Directie en Bestuur van de Werkplaats 
Kindergemeenschap

Voorwoord bij het jaarverslag 2013

Foto: Willem Mes
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opzichte van moeten. Een wenkend perspec-
tief bieden, zeggen wat zou het leuk zijn als.. 
dat stimuleert meer.’
Ingrid: ‘En tegelijk: er moet ook wat. Kansen 
krijgen, reële kansen geven. Kinderen moe-
ten ook voorbereid worden op dingen die 
moeten. De samenleving is een diploma-
samenleving, wat er in je cv staat is door-
slaggevend, alleen een briefje is niet genoeg. 
Doen we daar voldoende aan? Krijgen de 
werkers die kans? Dat is voor de toekomst 
een aandachtspunt.’ 

Waarom werd je bestuurder hier?
Peter: ‘Ik moet nog vaak uitleggen wat dat is: 
Werkplaats Kindergemeenschap. Mijn tekst 
is dan: een professioneel georganiseerde, 
goed presterende school die kiest voor een 
eigen wijze van leren die ….’ Ingrid: ‘Dit is 
een school waar kinderen serieus genomen 
worden, waar de kunst van het stijgen wordt 
beoefend. Is onderwijs de belangrijkste fac-
tor bij de kunst van het stijgen? In het gezin 
lukt het niet meer zo goed, er zijn externe 
systemen nodig. Ouders zijn belangrijk, wel-
zijnswerk is failliet, onze opdracht is dus 
mensen sterk maken.’
Gezinus: ‘Wij hebben voor onze kinderen 
bewust voor het BO gekozen, een gewel-
dige plek om op te groeien, we kozen voor 

Jannie, het kennen van de kinderen zelf geeft 
een betrouwbaar beeld en dat deed zij. En 
aan het in stand houden daarvan leverde ik 
graag een bijdrage. Professionele vragen 
stellen aan de beide scholen, zorgen voor 
navolgbaarheid, op bestuurlijk niveau uitleg-
gen kunnen: dit hebben we bedacht, dit doen 
we. Dat was nodig.’

Wat is de opdracht?
Peter: ‘Opdracht en uitdaging: aanhaken aan 
de wereld want de kloof wordt niet kleiner, 
de sociaal culturele kloof, de kloof van kennis 
en inkomen lijkt te groeien, het zijn span-
nende tijden, dit gaat niet zomaar goed. Onze 
kinderen moeten beseffen wie ze zijn, waar 
ze opgroeien en wat ze met hun geprivilegi-
eerde positie kunnen en zouden kunnen. Een 
andere opdracht is: hoe zorgen we ervoor 
dat het beeld van de Circle van Eggers niet 
ontstaat, een wereld waarin privacy diefstal 
is en identiteit collectief wordt. Hoe zorg je 
ervoor dat school hier op de goede manier 
mee omgaat en de goede dingen doet en de 
verkeerde niet doet.’ 
Ingrid: ‘Het bestuur moet blijven kijken, 
kritisch blijven, een critical friend. Niet rap-
porten schrijven, maar de school volgen met 
deuren en ramen open die aansluit bij de ont-
wikkelingen buiten en zorgt voor een diploma 

met veel extra’s. De school moet een veilige 
haven bieden waar je kan oefenen en spelen, 
kansen blijven bieden net als in mijn vak, het 
strafrecht: niet de straf doet er toe maar het 
moment waarop een geboden kans gepakt 
kan worden geven en dat ondersteunen.’ 
Gezinus: ‘Het bestuur moet alert blijven, 
een goede combi hebben van inzoomen en 
uitzoomen; dus zowel op de komma uitleg 
vragen als de grote vragen stellen. Er zijn 
forse stappen gezet in professionalisering 
van de school en in bestuur en toezicht. Dat 
is veelbelovend voor de toekomst.’
Peter: ‘Is het klaar? Het is nooit klaar. 
Nee, we komen in een spannende fase, 
een heel spannende fase. De historie ziet 
alleen maar golven maar dit is een andere 
periode. Waardenstelsels die verschuiven, 
de Europese beweging, de vraag naar het 
bestaansrecht, zijn we als natie levensvat-
baar. De school moet daar op letten en het 
bestuur ook.
Welke waarde draait het om? Identiteits-
vorming, wat geef je mee. Kinderen zijn de 
enige kans op verandering voor de samenle-
ving, de opvoeding is de sleutel en een groot 
deel van de opvoeding vindt tegenwoordig op 
school plaats.’

Marijn Backer en Henk Zijlstra

Dat is de opdracht die drie vertrek-
kende bestuursleden meegeven aan de 
Werkplaats. 

Ingrid Corbey, Peter de Haan en Gezinus 
Hagen traden als bestuurslid aan vlak 
na de opening van de nieuwbouw van het 
Voortgezet Onderwijs in 2006. Hun twee 
termijnen van vier jaar zitten er bijna op. 
Wij blikten met hen terug op de afgelopen 
acht jaar, waarin zij mede vorm gaven aan 
de overgang van bestuur dat dicht op de huid 
van de school zit naar een Toezichthoudend 
Bestuur dat in een professionele werkrelatie 
staat met de directie van de school. Een 
tijd waarin de nieuwbouw van het VO werd 
betrokken en het werken in teams als basis 
voor de onderwijsorganisatie werd ontwik-
keld. Ook de periode waarin de nieuwbouw 
van het Basisonderwijs werd gerealiseerd 
en het onderwijs in het BO opnieuw wordt 
vorm gegeven. En er werd een nieuw 

gebouw neergezet voor Kinderdagverblijf 
 en Buitenschoolse Opvang.
Onderstaande weergave is slechts een deel 
uit een mooi gesprek. Het hele gesprek zal 
t.z.t. worden opgenomen in een boek dat 
eind 2015 zal verschijnen over de actualiteit 
van (het gedachtegoed van) de Werkplaats.

Eiland?
Peter: ‘Er is meer focus op het profiel 
gekomen, maar ik vraag me af: is Kees nou 
terug? Qua lesmethode, gelijkwaardigheid, 
aandacht voor zelfstandigheid zeker, maar.. 
vergeet je merk niet! Herkenbaarheid van 
een profiel is heel belangrijk. Het woord 
WP is succesvol omdat iedereen hier kan 
komen en z’n ding kan doen, een plek waar 
je je veilig kan ontwikkelen, waar mensen 
om elkaar geven en om elkaars ontwikke-
ling geven. Concept: ieder werkt mee aan 

iets en levert zijn bijdrage en voor kinde-
ren is het fijn om hier te zijn, maar is dat 
genoeg? ‘Eens’, zegt Ingrid, ‘mijn zorg was 
en is: zorg voor verbinding met de samen-
leving, de veiligheid van een eiland is goed 
om groot te worden, maar het was wel erg 
een eiland met de rug naar die samenleving. 
Dat vond ik wel zorgelijk toen ik aantrad. En 
nu: dat we leven in een diploma-samenle-
ving en in een internationaal georiënteerde 
omgeving. Het thema burgerschap vind ik 
belangrijk, onderwijs gaat ook over het kind 
in de samenleving, de verbinding met buiten.’ 
Gezinus: ‘Een school waar moeten niet voorop 
staat, waar ruimte is voor een eigen invulling 
zou heel geschikt zijn geweest voor mij. Een 
eiland is ook wel een plek om te leren hoe je 
kunt omgaan met jezelf, als voorbeeld, dat 
je voor elkaar kunt zorgen en dat meeneemt 
de wereld in als ervaring die je uitdraagt. 
Daar knapt de wereld van op. Moet je dan 
het eiland opheffen?’

Worden wie je bent
Ingrid: ‘Het mens-zijn staat centraal, maar 
dat betekent niet dat je ook iets doet voor de 
wereld, je kunt je beperken tot jezelf.’ Peter: 
‘Worden wie je bent’: is dat ‘je mag er zijn?’ 
Worden wie je bent, is niet je beperken tot 
jezelf: je kunt alleen worden wie je bent ín 
een gemeenschap.’ 
Marijn en Henk: ‘Worden wie je bent: wij 
hebben geleerd dat de rol van de medewer-
ker als regisseur in het leerproces hierin 
een onmisbare is, want niet alles wat je wil 
worden is goed en in een ontwikkelproces is 
verwachtingen hebben een essentiële factor.’
Gezinus: ‘Gras groeit niet sneller als je eraan 
trekt. Ik had en heb altijd een allergie ten 

Zorg voor verbinding 
met de samenleving

algemeen

Foto’s: Henk ZijlstraPeter de Haan Ingrid Corbey Gezinus Hagen

“Een school waar 
de kunst van het stijgen 
wordt beoefend”

‘’Kinderen zijn de enige 
kans op verandering voor 
de samenleving’’
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Personalia
Marjolein Leo, 57 jaar, moeder van Maan 
(27) en Gus (23).

Basis- en middelbare school 
Een katholieke lagere school voor meisjes 
en de Havo (ook katholiek maar gelukkig 
wel gemengd) beide in Oss.

In het onderwijs sinds 
Oktober 1980 toen ik Ilse op de WP voor Frans 
verving.

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen? 
Ik deed hiervoor de opleiding voor tolk/
vertaler in Brussel, maar daar was de 
concurrentiestrijd zo groot dat ik daar 
niet tussen wilde werken. Als je dan door 
wilt gaan met talen is het onderwijs een 
voor de hand liggende keuze. Een keuze 
overigens waar ik nooit spijt van heb 
gehad.

Werkzaam op de WP sinds
Na de vervanging van Ilse heb ik eerst 
mijn opleiding afgemaakt (juli 1981), 
waarna ik twee jaar op de Berg en Bosch-
school heb gewerkt. Aan het begin van 
het schooljaar van 1983 mocht ik tot mijn 
vreugde en verbazing (ik dacht dat ik er 
een potje van had gemaakt) weer terug-
komen op de WP. Die gelegenheid heb ik 
met beide handen aangegrepen.

Waarom heb je voor de WP gekozen? 
Ik ben er eigenlijk tot twee keer toe voor 
gevraagd (in feite nog vaker want in het begin 
heb ik alleen maar vervangen) en eigenlijk 
is het dankzij de WP dat ik het onderwijs in 
wilde. De sfeer met de werkers en de vriend-
schappen met de medewerkers maakten dat 
ik alleen maar op de WP wilde werken. Ook 
het feit dat je niet alleen met je vak bezig 
bent, maar echt met de algemene vorming 
van de kinderen, sprak me enorm aan. 
Daarnaast was het een uitdaging om met je 
vak constant te blijven vernieuwen. En al die 
ideeën kwamen altijd voort uit samenspraak 
met de mensen om je heen.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis? 
De gemeenschap; dat je deel uitmaakt van 
een hecht geheel dat zich voor elkaar ver-
antwoordelijk voelt en dat elkaar blijft inspi-
reren. Een gemeenschap die nooit stilstaat 
en blijft zoeken naar vernieuwingen en verfij-
ning. Een verdraagzame gemeenschap waar 
veel mogelijk is.

Een mooie belevenis
Er zijn jaarlijks vaste momenten waarop ik 
weer ontroerd ben. Met name als de werkers 
vol lef op het toneel staan, of als ze de bezoe-
kers voorlichten tijdens de open dagen. Maar 
eigenlijk heb ik iedere dag wel een moment 
van ontroering en dat is haast altijd als ik zie 
of merk dat mensen echt om elkaar geven, 
door een lief gebaar of door aandacht of hulp. 
Dat tekent echt onze school.

WPkrant juli 2014 | 20

Werk dan mee in 
de Werkplaats

rubriek

Personalia
Isa Janssen, 29 jaar, medewerker midden-
bouw. Ik woon in de binnenstad van Utrecht, 
samen met mijn vriend. 

Basis- en middelbare school
Basisschool: Vrije school Mareland in 
Leiden.
Middelbare school: Marecollege in Leiden.

In het onderwijs sinds
Augustus 2011. 

Waarom heb je voor het onderwijs gekozen?
Als kind wilde ik al juf worden. Ik speelde 
vaak schooltje. Daarnaast heb ik tijdens 
mijn jeugd veel opgepast. Mijn hart ligt 
bij kinderen. Kinderen zijn puur en ik wil 

ze graag helpen zich te ontwikkelen tot de 
mooiste versie van zichzelf. 

Werkzaam op de WP sinds
Augustus 2011. In de jaren hiervoor heb ik 
twee keer een half jaar stage gelopen op de 
WP. Eén keer bij Sanne (groep 3/4) en één 
keer bij Teus (groep 3/4). 

Waarom heb je voor de WP gekozen?
De WP past bij mijn onderwijsvisie. Door het 
brede onderwijs (aandacht voor de ontwikke-
ling van het hoofd, het hart en de handen) doe 
je als school recht aan ieder kind. Wat een 
luxe dat wij op school vakdocenten hebben 
voor dans, muziek en gym en dat we zo’n 
prachtige schoolomgeving hebben. 

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Kees Boeke inspireert mij. Een man die 
zoveel over had om vrede in de wereld te 
creëren. In zijn school wilde hij de werkers 
op laten groeien tot evenwichtige mensen, 
die verantwoordelijkheid nemen voor zich-
zelf, de wereld en mensen om hen heen. De 
gelijkwaardigheid tussen werkers en mede-
werkers en de samenwerking met ouders 
helpt hier goed bij. 

Een mooie belevenis
Elke periode vind ik de KOM-gesprekken 
weer een hele mooie belevenis. Dan zie en 
hoor je aan een kind hoe hij/zij de afgelopen 
periode is gegroeid en kun je het kind weer 

prikkelen een nieuwe stap te gaan zetten in 
zijn/haar ontwikkeling. 
Verder vond ik dit jaar de overgang naar de 
nieuwbouw een mooie belevenis. In week 
1 was al duidelijk dat het systeem werkt, 
dit zorgde voor een geluksgevoel. Door 
het nieuwe gebouw krijgen we de kans ons 
onderwijs samen nog mooier te maken. Dit 
inspireert.

Foto: Peter Lanser
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en positief scoren de volgende onderdelen: 
veiligheid en in het bijzonder aandacht voor 
pesten (ervaringen daarmee en optreden van 
de school daarin); de organisatie van school 
en onderwijs; het serieus nemen van en 
luisteren naar leerlingen; actieve didactiek: 
uitdaging, aandacht voor verschillen, afwisse-
lende werkvormen, actief en geconcentreerd 
(kunnen) werken.
Bijzonder tevreden waren we met de forse 
stijging van de tevredenheid bij onze examen-
werkers. Deze groep scoorde de afgelopen 
jaren op of net boven het landelijk gemid-
delde, terwijl de werkers in alle andere 
leerjaren flink daarboven zaten. De huidige 
examenwerkers zijn flink meer tevreden dan 
hun landelijke collega’s en hun voorgangers 
op de Werkplaats. We denken dat dit te maken 
heeft met de ontspanning die merkbaar is in 
de school (bij de medewerkers dus) rond de 
goede examenresultaten van de laatste jaren. 
Ook onze werkers hebben vast meegekregen 
dat de onderwijsinspectie in december com-
plimenten gaf voor het doelgerichte werken 
en de concrete resultaten die geboekt zijn. We 
hebben de jaren met zorgen daarover achter 
ons gelaten en dat zullen de werkers ook wel 
merken in het dagelijks werk. 

Voorbeeld: Hoe tevreden ben je over je school?

Is er dan niets te klagen? Jawel, op twee 
gebieden geven werkers aandachtspunten 
door. De vragen die gaan over de hoeveelheid 
werk en de afstemming tussen medewerkers 
én vragen over de zwaarte van het schooljaar 
in vergelijking met het voorafgaande jaar 
scoren lager, soms zelfs onder het landelijk 
gemiddelde. 
Ik heb de contactouders daarover het vol-
gende gezegd: Natuurlijk, we stellen ons 
steeds de vraag ‘moeten we echt wel alles 
steeds toetsen?’ en we besteden veel aan-
dacht aan afstemming (testen, pieken, inle-
vermomenten, planning) in het schoolwerk. 
Maar tegelijk vinden we het volgende beeld 
ook niet verkeerd: ‘Ik ben heel tevreden over 
deze school maar ik moet wel hard werken’. 
School is immers de plaats om te leren: ken-
nis en vaardigheden, samenwerken, fouten 
leren maken, ontdekkingen doen, leren plan-
nen, leren opereren in grote groepen, leren 
om met eisen en deadlines om te gaan, leren 
wat je sterke en zwakke kanten zijn.

Tevreden medewerkers
De uitkomst van het onderzoek onder de 
medewerkers vertoont een opvallende gelij-
kenis met dat onder de werkers. De uitkom-
sten zijn vergelijkbaar met vorig schooljaar 
en zijn op 90% hoger dan de uitkomsten van 
120 andere scholen. Opvallend hoog scoren 
de volgende items: ik werk hier de komende 
jaren nog wel/ik kijk niet naar andere banen; 
de organisatie van de school; de arbeidsom-
standigheden; de werkrelatie met de direct 
leidinggevende; de ontwikkelingsmogelijk-
heden die de school biedt. 

 

Voorbeeld: hoe tevreden ben je over je school?

De medewerkers zijn ontevreden over de 
beloning in het onderwijs en over de ervaren 
werkdruk. Ook dit onderzoek levert op: ‘ik 
ben heel tevreden over deze school maar 
het is wel hard werken’.
Zoals gezegd: de complete rapportage komt 
in juli op de website.

Henk Zijlstra

Jaarlijks leggen we al onze werkers en 
medewerkers in het Voortgezet Onderwijs 
vragen voor in het kader van onderzoek naar 
hun tevredenheid. Eens in de twee jaar vra-
gen we ook alle ouders naar hun mening en 
ervaring op een breed gebied.
Onlangs presenteerde ik aan de contact-
ouders de uitkomsten van de tevredenhei-
donderzoeken van dit jaar bij werkers en 
medewerkers. Vlak voor de zomer verschijnt 
– zoals gebruikelijk – weer een uitgebreide 
samenvatting en verantwoording op onze 
website. Want dan zijn alle onderzoeken 
compleet: de brugklassers krijgen jaarlijks 

twee keer een vragenlijst voorgelegd, in 
november en in juni.
We maken al enige jaren gebruik van het 
instrument dat ontwikkeld is door de orga-
nisatie Kwaliteitscholen. Dat heeft een aantal 
voordelen: digitale afname, uitgebreide rap-
portage, mogelijkheid tot vergelijking met 
vorige jaren en een grote benchmark (afhan-
kelijk van het soort onderzoek is een verge-
lijking mogelijk met de opbrengst van 120 
– 300 andere scholen). Die uitgebreide rap-
portages maken het mogelijk om resultaten 

per klas te analyseren en te vergelijken met 
de andere klassen. Dat helpt de teamlei-
ders en de mentoren bij hun signalering van 
aandachtspunten.

Tevreden werkers
Opnieuw valt op dat onze werkers over de 
hele linie en in alle leerjaren (zeer) tevre-
den zijn. In 90% van de items en thema’s 
scoren de werkers boven de benchmark, 
soms zelfs flink daarboven. Opvallend hoog 

Zeer tevreden maar 
het is wel hard werken

vo

Foto: Mike Werkhoven

“Mooie rapportcijfers 
van werkers en 
medewerkers”

Feestelijke afsluiting/stunt van de examen-
kandidaten 2014

 Examenwerkers 13/14 12/13

 Werkplaats 7,5 6,8

 Benchmark 
 (132 andere scholen) 6,7 6,6

Medewerkers 13/14 12/13 11/12

Werkplaats 8,2 8,1 7,9

Benchmark
(120 scholen) 7,6 7,7 7,7
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Contactouders

vo 

Dinsdag 19 mei ontvingen we, voor de laatste 
keer dit schooljaar, alle contactouders van het 
VO. Voor een aantal van hen was dit een bij-
eenkomst in een heel lange reeks, zij zetten 
zich al jaren in als contactouder. 
Het meedenken van ouders, het voor de 
school een spiegel en klankbord zijn, is 
voor de Werkplaats van essentieel belang. 
Uit gesprekken tijdens deze bijeenkomsten 
halen de teamleiders aandachtspunten voor de 
organisatie van het onderwijs. De ouderraad 
krijgt de verslagen ervan, analyseert ze en pakt 
belangrijke punten er uit die dan weer met de 
schoolleiding worden besproken. Zo kunnen 
we er samen voor zorgen dat we de kwaliteit 
bieden waar onze werkers recht op hebben.
Het werd eens tijd om deze groep ouders in 
het zonnetje te zetten. Vandaar dat we enkele 
contactouders hebben gevraagd ons eens iets 
te vertellen over hun ervaringen.

Bijdrage leveren
Bianca Marell, Karin van Rooijen en Lucienne 
Stavenuiter zijn al jaren contactouder voor het 
VO. Karin was ook contactouder op het BO, al 
vanaf 1999. Ze vinden het belangrijk en leuk 
om een bijdrage te leveren aan de school, die 
zo’n groot deel van het leven van hun kinderen 
in beslag neemt. Ze bereiden de informatie-
avonden en contactouderbijeenkomsten voor 
en schrijven om beurten het verslag. Lucienne 
is ook secretaris van de Ouderraad. Van daaruit 
is zij vertegenwoordiger in de MR en de GMR 
(gemeenschappelijk met BO). 
Contactouder zijn kost drie avonden per jaar 
en dat hebben ze er graag voor over. 
Karin: “Soms worden dezelfde punten als vijf 
jaar geleden ingebracht. En dan lijkt het wel-
eens meer van hetzelfde, maar er zijn in de 
loop der jaren toch ook steeds dingen veran-
derd en aangepast mede ook door punten van 
ouders, ingebracht door de contactouders op 
de contactouderavonden.” Bijvoorbeeld over 
het samenwerken in de onderbouw. Bianca: 

“Tijdens de brugklasjaren gingen vele vragen 
en opmerkingen over de samenwerking binnen 
de groepjes. Nu is afgesproken dat de werkers 
zich direct bij de medewerkers melden als het 
samenwerkingsproces niet goed verloopt.”

Overlegdriehoek
Onze contactouders zien hun rol vooral als 
aanvullend op het onderwijsproces. Zij krijgen 
via de andere ouders informatie, die belangrijk 
kan zijn voor het team. 
Lucienne: “Ik ben er trots op dat de school 
en de ouders ieder vanuit hun eigen verant-
woordelijkheid steeds beter samen werken 
aan het begeleiden van de kinderen. De over-
legdriehoek werker-mentor-ouder is daar 
een mooi voorbeeld van. Daarnaast blijft 
er natuurlijk een spannende balans tussen 
betrokken ouderschap en het vakmanschap 
van de school. We kijken in de keuken en zien 
vaak veel dat goed gaat maar we benoemen 
soms ook verbeterpunten. Tegelijkertijd is alles 
mensenwerk en kan niemand perfect werk 
afleveren. Ik denk dat de contactouders helpen 
om die balans te bewaken.“
Alle drie onderstrepen ze het belang van 
ouderbetrokkenheid. Vandaar ook de oproep 
aan alle andere ouders om toch vooral gebruik 
te maken van de mogelijkheid om vragen en 
opmerkingen in te brengen. Alleen met jullie 
inbreng kunnen de COB’s optimaal werken. 
Karin, Lucienne en Bianca, heel erg bedankt 
voor je inzet als contactouder. Voor Lucienne 
wordt het komende schooljaar haar laatste, 
Karin en Bianca hebben nog een aantal jaren 
te gaan. Ook alle andere contactouders: dank 
voor jullie inzet!

Adriane de Graaf (teamleider team 2)

Dit schooljaar zijn de vakgroepen Frans en 
Duits aangesloten geweest bij het LinQ net-
werk. LinQ werkt aan de professionalisering 
van taaldocenten door nascholing en toe-
passing van de LinQ-didactiek. Dit netwerk 
heeft als doel de Moderne Vreemde Talen 
op school te versterken. Doelen waaraan wij 
onder andere werken – samen met docenten 
van andere scholen - zijn: doeltaal-voertaal 
(= actief gebruik van Frans en Duits in de les 
door medewerker en werker), taakgericht 
werken, ERK en internationalisering, DELF/
Goethe, Europees taalportfolio/ meer aan-
dacht voor kennis van land/volk. 

Petit Nicolas
Het was een leerzaam jaar voor ons. Zo heb-
ben afgevaardigden van de vakgroepen Duits 
en Frans in Berlijn en Vichy een nascholing 
genoten. Op de universiteit van Vichy bestond 
die nascholing uit het ontdekken van nieuwe 
chansons en korte films en uit het ervaren 
van activerende werkvormen. Niets zo effec-
tief als de complete onderdompeling. Alleen 
maar Frans om je heen, ook met de collega’s 
onderling. Al deze ervaringen komen ten 
goede aan de werkers. Voor de bovenbouw 
in de vorm van mooi actueel materiaal met 
als thema: les jeunes, les debats, les pubs, 
l’actualité en classe en voor de onderbouw les 
gestes (de kracht van een gebaar te koppelen 
aan een woord), les jeux, les chansons dans 
la classe. Daarnaast zijn plannen gemaakt 
om één gezamenlijke voorstelling te maken 
rondom Petit Nicolas. Ieder school neemt 
een of twee hoofdstukken voor zijn rekening. 
Volgend jaar zal deze voorstelling die op drie 
verschillende scholen gespeeld worden. 

Lille
Ook heeft dit jaar weer een uitwisseling 
plaatsgevonden met het Lycée Pasteur. 
Werkers uit havo 4, vwo 4 en vwo 5 met Frans 
in hun pakket bezochten met leeftijdgenoten 
uit Lille oa. een concert van Janine Jansen 
en het museum van Speelklok tot Pierement. 
Een paar weken later brachten 22 werkers 
een driedaags tegenbezoek aan Lille. Zij 
verkenden uiteraard het stadje, verzorgden 
een muziekvoorstelling, werden in het Frans 
rondgeleid door het Musée des Beaux Arts en 
volgden op de school lessen filosofie, Duits
kunstgeschiedenis en muziek. Om te kijken 

hoe wij werken aan ‘versterkt taalonderwijs’
visiteerden twee LinQ-coördinatoren van 
 het Europees Platform een paar lessen en 
spraken met werkers. De feedback van hen 
en onze eigen evaluatie vormen weer een 
basis voor ons taalonderwijs komend jaar. 

Marjolein Leo en Paulina Schulp 
(medewerkers Frans)

Foto: Marjolein Leo

‘’Niets zo effectief als 
de complete 
onderdompeling’’

LinQ, 
versterkt taalonderwijs
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“Voor de school een  
spiegel en klankbord zijn”
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zal verdwijnen en op zal gaan in een grote 
Europese massa. Er is een soort beeld gecre-
eerd dat we een deel van onze Nederlandse 
gebruiken en tradities gaan verliezen omdat 
we bij de Europese Unie horen en dat Brussel 
hierover beslist. Zoals een eigen vlag, eigen 
koningshuis en de Nederlandse hagelslag 
en pindakaas”.

Waarom zouden we dan niet uit de Europese 
Unie moeten stappen? 

“Hiervoor zijn ook meerdere redenen te noe-
men. Ten eerste is Nederland een relatief 
kwetsbaar land. We hebben weinig grond-
stoffen, maakindustrie en weinig landbouw 
tot onze beschikking. Ten tweede is de han-
del met het buitenland enorm belangrijk, wij 
voeren voor zo’n 50% handel met Europese 
landen, zo halen we onze inkomsten uit de 
grote interne markt. De overige 50% van lan-
den die geen lid zijn van de Europese Unie zal 
ons lang niet meer zo aantrekkelijk vinden 

om handel mee te drijven wanneer wij geen 
lid van de EU meer zijn. Ten derde hebben 
wij veel profijt van het vrij verkeer van men-
sen en goederen binnen de Europese Unie. 
Zonder dit voorrecht zouden wij veel minder 
snel zaken kunnen doen en dus kan er ook 
minder geld worden verdiend. Ten vierde 
zou het uittreden uit de Europese Unie een 
groot psychologisch-politiek effect hebben. 
Wanneer een persoon uit een club treedt en 
al de andere clubleden blijven wel lid, word 
je ineens een outsider en heb je als het ware 
‘verraad’ gepleegd. Dit zal hetzelfde effect 
zijn wanneer Nederland uit de Europese 
Unie zal treden. We zullen dan ook anders 
behandeld worden omdat wij er niet meer bij 
willen horen en kunnen dan ook niet zo veel 
profiteren van de regels die bij de club horen”

Esmée Bot (werker vwo 5)

Op 19 mei organiseerden de medewerkers 
Maatschappijwetenschappen Pieter van 
Rossem en Martine van der Veen voor wer-
kers uit havo 4 en vwo 4 en vwo 5 een debat 
over de Europese Parlementsverkiezingen. 
Op deze middag speechten Tweede Kamerlid 
Marit Maij (PvdA) en Erik Meijer, die jaren 
Europarlementariër voor de SP was.  Een 
panel van werkers ondervroeg de sprekers 
vervolgens, waarna de werkers deelnamen 
aan de scholierenverkiezingen voor het 
Europees Parlement. De uitslag van deze 
verkiezingen leest u hieronder. 
 
Percentages van de uitgebrachte stemmen vs. 
totaal uitgebrachte stemmen

 

Enige weken daarvoor interviewde Esmée Bot 
uit V5 voor haar informatiemap Nederlands 
haar oom Dr. Bernard Bot, voormalig minis-
ter van Buitenlandse Zaken (2003/2007). Zijn 
carrière m.b.t. de Europese Unie begon in 
1964, toen hij tweede ambassadesecretaris 
werd bij de permanente vertegenwoordi-
ging van Nederland bij de Europese Unie in 
Brussel. Van 1973 tot 1976 was hij de eerste 
Nederlandse vertegenwoordiger in Oost-
Berlijn. Hij was plaatsvervangend permanent 
vertegenwoordiger bij de NAVO van 1982 tot 
1986 en was ambassadeur in Turkije. 
Van 1989 tot 1992 was hij secretaris-generaal 
Buitenlandse Zaken en hij sloot zijn carrière 
af als Permanent Vertegenwoordiger van het 
Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese 
Unie in Brussel. 
Esmée bracht zes kwesties ter sprake waar-
van we er één in deze krant overnemen. 

Esmée vroeg: Waarom vindt een deel van de 
Nederlanders dat Nederland uit de Europese 
Unie moet stappen en waarom zouden we dat 
niet moeten doen?
“Zo’n zeven op de tien Nederlanders zeggen 
dat ze Europa wel wat willen terugdringen 
en dat er hervormingen moeten plaatsvin-
den, maar zo’n 60% van de Nederlanders 
is nog steeds voor het lidmaatschap van de 
Europese Unie. De overige 40% die het hier 
niet mee eens is, heeft een niet erg uitgespro-
ken mening waarom we uit de Europese Unie 
zouden moeten stappen, zoals bijvoorbeeld 
de PVV heeft. Als ik bijvoorbeeld met mensen 
praat die voor uittreden van de Europese Unie 
zijn, vraag ik altijd: ‘Waarom?’. De meesten 
zeggen dan dat ze het eigenlijk niet precies 
weten, waarom ze voor het uittreden zijn. 

Van de 60% die voor de Europese Unie is, is 
wel een groot deel van mening dat er hervor-
mingen moeten plaatsvinden. Maar wat die 
hervormingen dan precies moeten zijn, dat 
weten ze meestal niet. We kennen natuur-
lijk wel de pieken en dalen in deze kwestie. 
Wanneer het economisch/financieel wat 
slechter gaat is men vooral anti-Europees 
en wanneer het beter gaat is men trots op 
de Europese Unie.”

Waarom vindt dan een deel van de Nederlanders 
dat we wel uit de Europese Unie moeten 
stappen?
“Redenen voor het uittreden zouden kun-
nen zijn dat mensen zich zorgen maken 
over vraagstukken als pensioenen, onder-
wijs, zorg, en huisvesting, waar de Europese 
Unie te veel zeggenschap over zou hebben 
terwijl dit helemaal niet het geval is. De 
bevoegdheden van de EU worden dus in twij-
fel getrokken. Ten tweede zou de Europese 
Unie volgens veel tegenstanders verschrik-
kelijk duur zijn. Als we dan kijken naar het 
feit dat tussen de 2 en 3 miljard Euro wordt 
overgeheveld aan de Europese Unie van de 
totale Nederlandse begroting van meer dan 
300 miljard, kunnen we niet stellen dat de 
Europese Unie te duur is. Bovendien krij-
gen we er ook weer veel voor terug. Ten 
derde wordt door velen geroepen dat het 
Europese Parlement niet deugt. Verder dat 
er te veel geld wordt uitgegeven aan landen 
als Griekenland, wat we volgens sommigen 
veel beter zouden kunnen besteden in eigen 
land. Naar mijn mening schuilt hier een fiks 
stuk propaganda achter. Dit zijn mensen 
die zich ongemakkelijk voelen en denken 
dat Nederland als het ware van de kaart 

Europa en de WP
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Foto: Richard Bot Dr. Bernard Bot & Esméee Bot V5C

 Werkplaats Landelijk 
  scholieren

 CDA  1.2 6

 PVV  2,5 15

 PvdA 15,5 10

 VVD 11,8 10

 D66 19,3 11

 Groen Links 14,9 5

 SP 9,9 3

 CU/SGP 0 12

 Piratenpartij 10,6 14

 Jezus Leeft 8,7 4

 Partij voor de Dieren 3,7 5
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Dat is de titel van de bovenbouwmusical van 2014. Een prachtige, humorvolle, 
onderhoudende én ontroerende productie, losjes gebaseerd op de klassieker 
van Homeros.
Vier keer zat de Grote Zaal vol. Honderden werkers, oud-werkers, vaders en 
moeders, grootouders en medewerkers genoten twee uur lang. Deze fraaie 
foto’s van Mike Werkhoven geven een impressie.
En: er komt een reprise. De medewerkers van de Utrechtse schouwburg waar-
deerden de kwaliteit en namen opnieuw de WP-musical op in hun programmering 
voor het volgende seizoen: dinsdag 11 november 2014 a.s..

De terugkeer van Odysseus

vo

Ik kwam in de vierde klas van de middel-
bare school op de Werkplaats. Met een aan-
tal andere ‘kakkers’ (ik droeg in die tijd een 
collegesjaal en hockeyde bij SCHC) waren 
wij ontsnapt aan Colditz (de bijnaam van 
Het Nieuwe Lyceum). Colditz was toen een 
populaire televisieserie op de Nederlandse 
Televisie over Engelse, Franse en Poolse 
krijsgevangen in de Tweede Wereldoorlog.
Wat ik mij nog goed herinner is de verade-
ming van het gebouw. Het Nieuwe Lyceum 
was donker en kaal, de Werkplaats was open 
en licht. Die zelfde openheid was er ook in 
de omgang met medewerkers. Van de oude 
talen koos ik Grieks, dat werd gegeven door 
Liesbeth Georgana, die in de klas veel en 
zware Gauloises zonder filter rookte. Onze 
economie leraar was Hans Smits, die voor 
ons handgeschreven uittreksels van de stof 
maakte en nog op kamers bij zijn moeder 
woonde, waar wij ook een keer op bezoek 
gingen en onder de indruk waren van zijn 
mooie bandrecorder die bijna een kwart van 
zijn kamer in beslag naam. Ben Pieters gaf 
Engels en nog steeds kan je me ’s nachts 
wakker maken en ik zeg zonder aarzelen 
het gedicht “Do not go gentle into that good 
night” op van Dylan Thomas. Bij de vorige 
reünie bleek ik trouwens niet de enige te 
zijn die dat kon. En natuurlijk behandelde 
Jos Heuer in de 5e klas Marx, Engels, het 
socialisme en het communisme, de Februari 
revolutie, en de oktober revolutie en ging in 
de 6e klas gewoon verder met de Mao en de 
Lange Mars. Het leek of de wereld uit het 
communisme bestond. En eigenlijk vonden 
we het allemaal ook wel een mooi systeem, 
zoals Jos het bracht. Toen ik dit ook thuis 

ging verkondigen, heeft dat bijna mijn erfe-
nis gekost. 

Welke ervaringen op de Werkplaats waren voor 
jou belangrijk?
Een belangrijke ervaring was die met de con-
rector Clan Visser ’t Hooft, ook medewerker 
Nederlands. In de 5e klas besloot zij dat het 
niet langer nodig was dat wij een briefje van 
onze ouders inleverden als wij een bepaalde 
les niet wilden volgen. Dat was immers onze 
verantwoordelijkheid. Het systeem werd ook 
snel weer afgeschaft, waarom dat was heb 
ik eigenlijk nooit goed begrepen, we bleven 
toch gewoon naar de lessen gaan. Clan was 
ook een prettige medewerker Nederlands 
 want spelfouten werden niet fout gerekend.

Wat van de Werkplaats heeft een blijvende 
invloed op je gehad?
De harmonie en de gemeenschapszin. Op 
de Werkplaats ging alles in overleg, ruzies 
moesten worden uitgepraat en bijgelegd 
en het was een hecht geheel van mensen 
met een verschillende achtergrond. De 
Werkplaats leidt autonoom denkende men-
sen op en dat is een groot goed in deze maat-
schappij. Het unieke is dat de Werkplaats je 
leert die autonomie in verbinding te stellen 
met anderen. Alleen, maar samen.

Fondsbeheerder Robeco, jaar 1977 - 1979

De oud-werker: 
Mark Glazener
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“De Werkplaats leidt 
autonoom denkende 
mensen op”
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Jullie staan hier voor ons als pars pro toto van 
onze medewerkers. Maar ook als metafoor van 
wat we in onze brugklasjaren hebben geleerd 
als basis voor onze Werkplaatsontwikkeling: 
het samenwerkingsgroepje.
Samenwerken namelijk, zo leerden jullie ons, 
is een vaardigheid die wij later nodig hebben 
om de autonome enkelvoudigheid van onze 
talenten te verbinden tot een gemeenschap-
pelijk streven naar een betere samenleving. 
Onze vraag aan jullie: zijn jullie daar als 
groepje in geslaagd? 
Wat wij zien: een teamleider die met een 
onnavolgbare flexibiliteit twee tegengestel-
de richtingen lijkt op te willen, een andere 
teamleider die een beetje hulpeloos afwacht 
achter de rug van de medewerker die als 
stralend middelpunt hoopt dat een inne-
mende lach genoeg is voor een goed cijfer 
en dan nog de presentator van het groepje die 
het samenwerkingsproces vooral gadeslaat 
door een camera. 
Denk niet dat deze feedback negatief is 
bedoeld: integendeel, het is je reinste pro-
feed, want jullie verbeelden prachtig de pro-
blematiek van het samenwerken. Wat willen 
jullie eigenlijk bereiken met elkaar? Zeg svp 
niet samen worden wie je bent want dat klinkt 
ons inmiddels in de oren als de belijdenis van 
een papagaai in een vooroorlogs bejaarden-
huis. Onze vraag luidt vooral: wie zijn jullie 
samen op dit leermoment van jullie leven dat, 
de Dalai Lama parafraserend, de weg zelf is 

en niet de bestemming. Vernieuwend noe-
men jullie je onderwijs maar waarom willen 
jullie vernieuwen terwijl wij het al zijn? Wij 
zijn jong, wij hebben een levensopdracht en 
welke dat wordt kunnen we dankzij jullie ook 
werkelijk als persoonlijke opdracht begrijpen 
omdat jullie ons vertrouwen gaven, vertrou-
wen dat wij op onszelf mogen vertrouwen, 
dat we ertoe doen. En belangrijker: jullie 
gaven ons een voorbeeld van verbonden zijn. 
In gezonde schoolprojecten, maatschappe-
lijke stages, kerstontbijten, musicals, goede 
doelen acties, noem maar op. Er zijn er onder 
ons die moeten huilen bij de gedachte dat 
ze afscheid moeten nemen van jullie, onze 
medewerkers. Er zijn er onder ons die kri-
tiek hebben op jullie organisatie maar die 
kritiek is mogelijk omdat jullie ons een stem 
geven om naar te luisteren. En, lach niet, 
er zijn er heel wat onder ons voor wie jullie 
een voorbeeld zijn. Zij leren van jullie onder-
linge samenwerking, van jullie omgang met 
elkaar als teamleden en van jullie omgang 
met ons. Die band, onze medewerkers, waar-
van jullie hier op deze stuntdag getuigen, is 
het beste wat jullie ons konden meegeven. 
Vernieuwend onderwijs, in onze ogen, leert 
vooral een samenleving waar het recht van 
de rijkste en gezondste geldt een tegen-
stem bieden; die van zorg voor elkaar en van 
loyaliteit en het besef dat we – we citeren 
een medewerker Latijn – van karakter en 
talent en levenslot verschillend als eens de 

discipelen aan het laatste avondmaal niet-
temin één brood breken en één wijn drinken: 
die van de liefde.
Dit gezegd zijnde, voorhoede van onze mede-
werkers, en bedenkende dat wij het product 
zijn van jullie inspanningen gaan we nu over 
tot een feedbackevaluatie van het proces van 
jullie samenwerking. Wie kunnen we het 
woord geven?

Op dat moment schrik ik wakker. De vogels 
zingen. Het is 25 april 2014, stuntdag. Ik sta 
op en fiets naar school. Welkom in Las Vegas. 
Welkom in het labyrint. Ik laat deemoedig 
mijn haren bespuiten, mijn wangen roodver-
ven. En als ik wat later wordt ingetapet met 
Sara, Stefan en Adriane, weet ik: dit is een 
droom, een mooie droom.

Marijn Backer

Onze medewerkers!
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“Quote??”
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