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Op verzoek van mijn collega’s plaats ik 
mijn opening van dit schooljaar, enigszins 
aangepast, in deze WP-Krant. Voor mij 
was deze opening een bijzonder moment. 
Het was namelijk de eerste dag van mijn 
laatste schooljaar. Om die reden hadden 
mijn woorden een heel persoonlijk tintje.

De vele rollen, die ik hier op De Werkplaats 
heb mogen spelen, maakten mijn werk 
zo leuk.
De foto’s bij dit artikel zijn daar een voor-
beeld van.

Jongens van het internaat
Bij toeval kreeg ik het boek: “Jongens 
van het internaat” in handen. Het boek 
ging over mijn kweekschoolleven en was 
geschreven door Rien Overvelde, een 
jongen die een paar klassen hoger zat 
dan ik. Hij had in zijn kweekschooltijd 
(begin jaren ’60) een dagboek bijge-
houden en dat vormde de bron voor zijn 
boek.
De schrijver zat, zoals de meeste kweke-
lingen, op het internaat. Hij vond de 
kweekschool over het algemeen een 
loodzware tijd, werkte onwaarachtig 
hard en zakte na 2 herexamens ook nog 
eens voor zijn hoofdakte. 
Ik was op die kweekschool één van de 
weinigen externen en kon lekker aan het 
eind van iedere dag naar huis.

Dat boek en het feit dat dit mijn laat-
ste jaar op De Werkplaats is,  hebben 
mij aan het denken gezet over de 
vraag:”Waarom ben ik ooit deze weg 
ingeslagen? Waarom koos ik vanaf het 
allereerste begin voor dit soort onder-
wijs: vernieuwingsonderwijs – waarbij het 
er om gaat  dat kinderen vanuit zichzelf  
en met plezier willen leren?”

Het “zesje” werd een “negen”
Op de kweekschool was ik een zesje, 
een mager zesje.
Ik had al snel door dat alleen degenen 
met een fotografisch geheugen of de 
keiharde werkers goede cijfers haalden. 
Ik bezat geen van beide eigenschappen.
In mijn ogen bestond er in die tijd slechts 
één onderwijsvorm: voordoen – oefe-
nen – nadoen. Die onderwijsvorm had 

ik tot dan toe zelf genoten of beter 
gezegd ondergaan en kwam ik ook op 
mijn stagescholen tegen. Voor mij was 
dát onderwijs. Ik wist niet beter. Dat 
had je te accepteren. Je plezier op de 
kweekschool moest je halen uit alle 
mogelijke andere zaken. Dat  lukte mij 
buitengewoon goed. Ik vond mijn kweek-
schooltijd een gouden tijd! Ik genoot met 
volle teugen van mijn vriendschappen, 
toneelspelen, sporten, veel (heel veel) 
uitgaan, biljarten en klaverjassen. 
Met hangen en wurgen slaagde ik na 4 
jaar voor mijn onderwijzersdiploma. Ik 
had slechts één goed cijfer en dat was 
voor lesgeven.

En toen door voor mijn hoofdakte. Dat 
vijfde extra jaar, dat je opleidde voor 
“hoofd der school”en waar zo velen het 
einde niet van haalden of zakten!
Maar……toen, in dat 5e jaar, gebeurde 
er iets bijzonders. Het aantal vakken 
werd daar teruggebracht van 18 naar 
5. Binnen die vakken mocht je je eigen 
onderwerp kiezen voor nader onderzoek 
(scriptie). Je mocht je eigen planning 
maken en werk indelen. Je bepaalde zelf 
je werktempo en het samenwerken werd 
gestimuleerd.
En tot ieders verrassing, vooral die 
van mezelf, ging mijn “motor” lopen. 
Niemand hoefde me meer achter mijn 
broek te zitten. Voor het eerst noemde 
ik mijn leren, studéren. Ik ging de diepte 
in; wilde meer weten, ging op onderzoek 
uit en beleefde trots en plezier aan een 
goed werkstuk en een boeiende scriptie. 
Het zesje werd een negen!

Algemeen
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‘Mijn complimenten met jullie fabel-
achtige WP-krant, wat een esprit, wat 
een inhoud, wat een passie’. Deze pret-
tige reactie wist eind vorig jaar de weg 
naar de redactie te vinden, het kan 
evenwel zijn dat ook jij ons iets laten 
wilt laten weten. Schroom dan niet 
om tips, verbeterpunten, pluimen of 
andere opmerkingen te mailen naar  
p.lanser@wpkeesboeke.nl.
Deze uitgave kent een prachtige ‘zoek-
tocht naar betrokkenheid’, maar ook 
werkers schrijven mooie stukken. Iris 
Schram schreef haar essay oorspron-

kelijk voor haar examendossier 
Nederlands, en Aileen van Leeuwen 
haar interview voor het vak maat-
schappijwetenschappen, maar beide 
‘ontdekkingsreizen’ verdienen een 
groter publiek. 
We wensen je veel leesplezier. 

Wim Koppen als Zwever - 1998
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Een andere vorm van onderwijs
Ik begreep toen maar al te goed dat 
mijn motivatie en betrokkenheid voort-
kwam uit die andere onderwijsvorm. 
Die onderwijsvorm bestond dus al! Die 
hadden de fraters bewaard voor de heren 
onderwijzers van het 5e kweekschool-
jaar. Sommigen van ons werden daar 
zo door overrompeld, dat ze verdron-
ken in de ruimte en vrijheid. Die werden 
rücksichtslos afgeserveerd en naar huis 
gestuurd om daar dan maar onderwijzer 
te worden op de dorpsschool.
Voor mij was deze andere manier van 
leren echter een openbaring en ik nam 
mij voor dat ik de rest van mijn leven 
enkel nog maar wilde werken op scho-
len waar ze kinderen op een “soortge-
lijke wijze” benaderden. Scholen waar 
het ging om betrokkenheid. Niet meer: 
voordoen – nadoen, maar zelf uitzoeken;  
niet enkel “aan het handje”, maar ruimte 
gevend;  niet alleen, maar samen. 
Ik had één probleem…waar vind je zo’n 
school?

Jenaplan
Even terug naar het jaar dat ik mijn 
hoofdakte deed.
In dat bewuste hoofdaktejaar liep ik 
(in 1969)  stage op de Montinischool in 
Baarn en werkte daar aan mijn scriptie 
didactiek, die ging over toneelspelen met 
kinderen.
Op die jonge school gebeurde veel. Hier 
maakte ik een ouderavond mee, die ging 
over de mogelijke overstap van klassi-
kaal onderwijs naar het Jenaplan onder-
wijs. Deze vorm van onderwijs was toen 
heel erg nieuw en super experimenteel. 
Wat ik daar hoorde paste wonderwel bij 
mijn nieuwe ideeën over onderwijs. Op 
deze school ging “de knop om”! 
Toen daar met kerstmis 1970 een baan 
vrij kwam in de bovenbouw was ik er 
als de kippen bij. Vol enthousiasme nam 
ik de plaats over van de oude juffrouw 
Segers, die overspannen was gewor-
den van dat “bezopen” nieuw ingevoerde 
Jena-van-plan-systeem. 
Hier werkte ik 6 jaar. Nooit heb ik in het 
onderwijs meer en harder gewerkt dan 
op deze school. Maar…ik merkte toch 

dat alleen “de knop om” en hard werken 
niet voldoende waren. Natuurlijk was 
er die andere kijk op onderwijs, met 
meer aandacht voor het pedagogische 
klimaat en de zelfwerkzaamheid van de 
kinderen, maar het was ook rommelig en 
chaotisch. Ik had zeker niet het gevoel 
dat dit het helemaal was. Er ontbrak nog 
het nodige.

De Hobbitstee
In 1976 werd ik directeur van een nieuw 
te starten Jenaplanschool in de polders 
van Eemnes. Er was nog geen gebouw, 
geen kinderen, geen collega’s….alleen 
een enthousiast mannetje van 29 jaar. 
Uiteindelijk begonnen we met z’n tweeën 
met 2 kleine klasjes in een 100 jaar oud 
verenigingsgebouw. We hadden 2 lokaal-
tjes gemaakt op het podium. Als de oude 
mannetjes aan het klaverjassen waren 
in de zaal, moesten we muisstil zijn om 
hen niet te storen. Diezelfde oudjes voer-
den de jongens stiekem bier als die naar 
de WC gingen. Maar ondertussen werd 
er hard gewerkt aan de bouw van onze 
nieuwe school, die we na een half jaar 
betrokken. Die school kreeg de naam 
Hobbitstee. Algemeen

Op de Hobbitstee werd  op een moder-
ne manier onderwijs gegeven. Er werd 
ook veel tijd en energie gestoken in 
een goede schoolorganisatie. Er waren 
duidelijke afspraken en regels. Er was 
veel aandacht voor effectieve instruc-
ties en de leerprestaties van de kinderen 
werden  goed gevolgd. 

Het waren mooie jaren. Ik voelde mezelf 
allereerst groepsleerkracht en was dus 
heel erg bezig met de kinderen en hun 
leerproces. Dat schoolleidingschap deed 
ik er – letterlijk – naast.

Ná 17 jaar vertrok ik van de Hobbitstee 
en als ik heel eerlijk ben, had ik toen nog 
steeds niet  het onderwijs dat ik me had 
voorgesteld gerealiseerd. 
Er was een andere kijk op leren. De 
school was goed georganiseerd en ook 
het onderwijs in de klas was goed gere-
geld. Maar toch waren de momenten dat 
de kinderen vanuit een eigen betrokken-
heid leerden te zeldzaam.

De Werkplaats 
Op De Werkplaats kwam ik in 1993.
Daar was die andere kijk op het leren al 
vanaf 1926 door Kees Boeke ingevoerd. 
De kinderen werden er echt serieus 
genomen. Zelfstandigheid werd aange-
moedigd en creativiteit was belangrijk. 
Toch konden er op alle gebieden nog 
flinke stappen gemaakt worden. Twee 
jaar voor mijn komst was de toenmalige 
directeur overleden. De onderwijsont-
wikkelingen op De Werkplaats hadden 
in die 2 jaar op een laag pitje gestaan. 
Iedereen stond te popelen om echt aan 
de slag te gaan, want er was veel te 
doen.

Een moeilijke opdracht
Geleidelijk verbeterden we met elkaar de 
organisatie met alles wat daarbij hoort, 
zoals materialen, gebouwen, meubilair 
en financiën. 
We spraken met elkaar af, dat we 
met behoud van het bijzondere van 
De Werkplaats (pedagogisch klimaat, 
creativiteit en natuur) ons heel sterk 
zouden richten op onze onderwijskwa-
liteit.  Onderwijs met veel aandacht voor 
de ontwikkeling van een heel goede 
werkhouding. Duurzaam onderwijs in de 
betekenis van blijvend. Je werkt niet toe 
naar een examen, maar naar ontwikke-
ling van vaardigheden en een werkhou-
ding, die een stevige basis vormen voor 
een succesvol vervolg op het voortgezet 
onderwijs.
De sleutel daartoe was duidelijk: ons 
onderwijs moet zo ingericht en georga-
niseerd zijn, dat de betrokkenheid van 
de werkers zo groot mogelijk wordt. Dat 
was geen makkelijke opdracht. Daar wist 
ik alles van! 
Er waren 2 ontwikkelingen, die een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de betrokkenheid. Ten eerste het 
gebruik maken van de kwaliteiten van de 
kinderen zelf en ten tweede het vergro-
ten van de verantwoordelijkheid voor het 
eigen leerproces.

Kwaliteiten van de kinderen zelf
In 1998 besloten we de groepen te 
“versmallen”. Tot dat moment bestond 
één groep uit 3 verschillende leerja-
ren. De afstand tussen de jongsten en 
oudsten binnen één groep was zo groot 
geworden, dat deze kinderen te weinig 
met elkaar hadden. Bovendien vroeg het 
grote leeftijdverschil en daardoor het 
verschil in niveau om heel veel instruc-
tiemomenten. Dat was niet erg effec-
tief.  Om die reden versmalden we de 
groep van 3 naar 2 leerjaren per groep. 
We kregen zo 4 bouwen van elk 5 groe-
pen. Elke bouw werd aangestuurd door 
een coördinator. Deze nieuwe opzet en 
de verandering, die dat met zich mee 
bracht,  hadden het positieve effect dat 
de medewerkers van iedere bouw nog 
intensiever gingen samenwerken. “Als 
we toch dingen moeten veranderen, dan 
pakken we het gelijk goed aan!” Meer 
dan voorheen werd gebruik gemaakt 
van ieders sterke punten. Door een 
goede werkverdeling kwam er tijd vrij 
voor nieuwe ontwikkelingen. Een nieu-
we ontwikkeling, die een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan een grotere 
betrokkenheid bij de kinderen is het 
gebruik maken van de kwaliteiten van 
de kinderen zelf. Zo leerde een groepje 
dyslectische kinderen bijvoorbeeld bij 
de remedial teaching een PowerPoint 
presentatie te maken. Hun presentatie 
hiervan was zo’n succes dat iedereen dat 
van hen  wilde  leren en dat was voor de 
dyslectische kinderen een fantastische 
succeservaring. Een ander voorbeeld: 
bij projecten en creatieve vakken doen 
we circuits, waarbij kinderen aan klei-
ne groepjes leeftijdgenoten les geven.  
Aan het begin van een bepaalde peri-
ode geven de bovenbouwmedewerkers 
alle rekenonderdelen aan, die ze in de 
komende 5 weken gaan behandelen. De 
6e week is een bijzondere week. Iedere 
werker moet dan één onderdeel van de 
behandelde leerstof uitleggen aan een 
klein groepje kinderen. Iedereen moet 

Wim als Ali Baba - 2001

Wim als Wimmie Wonka - 2002 Wim als Chinese Keizer - 2003
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zelf aangeven  welk onderdeel voor hem 
of haar nog een keer om extra uitleg 
vraagt. We maken hierbij gebruik van 
het principe dat een kind 90% opslaat 
van wat het aan een ander uitlegt. 
Bovendien bevorderen we de kritische 
kijk op het eigen leren. Kinderen gaan 
nadenken over wat ze wel en wat nog 
niet beheersen.
Zo maar enkele van de vele voorbeel-
den, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van de kwaliteiten van de kinderen zelf,  
die leiden naar een hoge mate van 
betrokkenheid.

De verantwoordelijkheid biedende school
Bij het 75 jarig bestaan van de school, in 
2001,  organiseerden we een grote confe-
rentie met als thema: “De verantwoor-
delijkheid biedende school”. We hadden 
dit thema gekozen, omdat we voelden 
dat we een stuk op weg waren naar een 
school waar kinderen met betrokkenheid 
aan het werk waren, maar dat er nog iets 
wezenlijks ontbrak. Het onderwijs was 
nog teveel van de school, van de mede-
werker en te weinig van het kind. Hoe 
konden we daar verandering in brengen?
Het is makkelijk gezegd: “Je moet meer 
aan de kinderen overlaten, niet alles 
voor hen bepalen en kiezen!” Maar…..
hoe hou je dan overzicht, hoe weet je of 
de noodzakelijke leerstof aan bod komt, 
slaan ze dan niet over wat ze niet leuk of 
moeilijk vinden, komen we klaar met ons 
lesprogramma…….Zoveel vragen en nog 
zo weinig antwoorden. Die antwoorden 
kregen we ook niet op de conferentie. 
Wat ons wel heel duidelijk werd was, 
dat wanneer een kind de ruimte en het 
vertrouwen krijgt om zelf verantwoor-
delijk te zijn voor zijn leerproces, dit de 
sleutel is naar grote betrokkenheid. We 
besloten daarom hier met volle overgave 
aan verder te werken.

In de jaren daarna hebben we ons op veel 
studiedagen en andere overlegmomen-
ten bezig gehouden met de vraag hoe 

we onze werkers meer verantwoorde-
lijkheid konden geven over hun eigen 
werk. We werden ondersteund door een 
deskundige van buitenaf, die ook in de 
klas kwam om de processen te volgen. 
Iedere bouw had zijn eigen traject. Van 
een bovenbouwer vraag je immers 
andere dingen dan van een werker uit 
de onderbouw. Het principe was echter 
voor ieder kind hetzelfde: meer invloed, 
verantwoording over het eigen leren. 

Mooie voorbeelden
In vergaderingen en aan de koffietafel 
vertelden we elkaar mooie voorbeelden 
van grote betrokkenheid. Bij projecten 
wordt vaak de vraag gesteld:”Wat wil je 
leren?” Kinderen gaan dan zelf vragen 
bedenken en antwoorden op die vragen 
zoeken in boeken, op internet enz. 
Een mooi voorbeeld hiervan was het 
Indianenproject in middenbouw 3-4. 
Een kind wilde weten hoe een indiaan 
een adelaar ving. “Dat doe toch niet met 
een stukkie brood!” Dagenlang zocht hij 
fanatiek naar het antwoord. Uiteindelijk 
werd het iets van de hele groep. Iedereen 
ging op zoek. “Ik heb een oom die bij de 
indianen is geweest.” “Mijn opa weet 
daar vast heel veel van!” Er werd driftig 
gebeld en gezocht in de bibliotheek. Op 
een goed moment kwam een kind opge-
wonden de klas binnen rennen met een 
dik boek en daarin stond een plaatje van 
een indiaan, die in een kuil lag met een 
homp vlees boven zijn hoofd. Daarna is 
een fantastisch kringgesprek gehouden 
hoe dat moest zijn, dat je daar uren ligt 
te wachten en dat je dan opeens een 
adelaar op je af ziet komen, die zich met 
uitgestrekte klauwen op je neerstort. Dan 
moet je hem nog vangen, terwijl je hele-
maal stijf bent van het doodstille liggen 
enz. Dat zijn momenten waarop kinderen 
tot in hun tenen betrokken zijn bij het 
onderwijs, dat dan ook weer thuis terecht 
komt. Ouders denken mee, gaan samen 
op zoek naar antwoorden en genieten van 
de betrokken leergierigheid van hun kind.

Nog één ander voorbeeld. De 8e  jaars 
in een bovenbouwgroep kregen van hun 
medewerker te horen dat er geen aparte 
tijd meer werd ingeruimd voor het verbe-

teren van hun handschrift. “Dit proces is 
nu afgerond, maar dat wil niet zeggen 
dat jullie nu allemaal netjes kunnen 
schrijven. Wie dat wil verbeteren kan mij 
om een cursusje vragen, maar dat moet 
je doen in eigen tijd.” Een paar kinde-
ren tekenden in voor die extra cursus. 
Toen anderen het succes hiervan zagen 
wilden ze ook wel. Resultaat: alle 8e 
jaars hebben die extra cursus gedaan, 
maar nu wel vanuit een eigen keuze en 
daardoor met grote betrokkenheid.
En zo kunnen we vele voorbeelden geven 
van grote betrokkenheid,  die ontstaat 
wanneer het lukt om kinderen zelf 
verantwoordelijk te laten zijn voor hun 
leren. 

Logisch gevolg… KOM-gesprekken
Voor ons team waren de KOM-gesprekken 
een logisch gevolg van dit proces. Je 
praat niet meer over de werker, maar 
met de werker. Veel ouders waren 
verbaasd en soms zelfs ontroerd toen 
ze tijdens deze gesprekken hoorden hoe 
goed hun kind inzicht had in zijn/haar 
eigen ontwikkeling. De meeste kinderen 
kunnen precies aangeven wat wel en 
nog niet goed gaat en wat ze daar aan  
kunnen doen. De betrokkenheid waar-
mee ze dan aan de slag gaan om hier iets 

aan te doen is groot. Dan doen ze dus 
ook dingen, die ze misschien helemaal 
niet zo leuk vinden, maar waarvan ze zelf 
inzien dat het voor verbetering nodig is.

“Onderwijs maak je ieder dag!”
Dit prachtige proces, dat ik mijn “zoek-
tocht naar betrokkenheid” noemde,  heb 
ik de laatste jaren binnen onze school 
zien groeien. Steeds meer kinderen 
werken hier op De Werkplaats met grote 
betrokkenheid door de manier waarop wij 
het onderwijs aanpakken. Dit vraagt veel 
van een medewerker, want geen kind is 
hetzelfde en  steeds moet je weer op zoek 
naar nieuwe en andere ingangen om je 
doel te bereiken. Maar het levert zo onge-
looflijk veel op. Het leidt tot duurzame 
resultaten waar een kind zijn hele (leer)
leven lang profijt van heeft en het biedt 
de medewerker enorm veel plezier en 
voldoening in zijn werk. Echte betrokken-
heid bereik je door daar elke dag keihard 
aan te werken. En zei Kees Boeke niet: 
“Onderwijs maak je iedere dag!”

Een wens tot slot
Ik maak me om één ding zorgen en voor 
de rest denk ik dat het wel goed gaat.
In de hedendaagse maatschappij bestaat 
een groeiende behoefte aan “meetbare 
zekerheid”. We weten allemaal dat een 
8 meer is dan een 6 en ook dat 0,0008 
meer is dan 0,0006, hoe minimaal het 
verschil tussen de laatste getallen ook 
is. Belangrijke beslissingen worden 
genomen op basis van minimale doch 
zichtbare verschillen. Ik heb daar een 
mooi voorbeeld van. Mijn eigen zoon 
en zijn vriendin zochten in Amsterdam 
naar een geschikte school voor hun 
zoontje, ons kleinkind. Ze mochten uit 
6 scholen kiezen. Ze bezochten deze 
scholen, vergeleken schoolgidsen en 
bekeken websites. Er was een overvloed 
aan informatie waarvan het objectieve 
waarheidgehalte moeilijk was vast te 

stellen. Toch kwamen ze uiteindelijk tot 
een beslissing door de CITO-scores van 
de scholen met elkaar te vergelijken. 
De winnaar was de school, waarvan 
de gemiddelde CITO-score 0,1 hoger 
was dan die van nummer 2. Ik ben toen 
samen met hen naar de rapporten van 
deze school op de onderwijs inspectie 
website gaan kijken. Ze hadden gekozen 
voor een school, waar in de afgelopen 4 
jaar 3 x een nieuwe directeur is aange-
steld en waar een enorm personeelsver-
loop was. Een school, die de inspectie 
ernstige zorgen baarde.

Mijn oprechte wens is dat De Werkplaats 
blijft kiezen voor echte onderwijskwaliteit. 
Sla geen toets over en ga geen vergelij-
king uit de weg. Maar bedenk wel: “Niet 
alles dat gemeten wordt is waardevol en 
niet alles wat waardevol is kan gemeten 
worden.”
Waar het echt om gaat is maar één ding: 
Betrokkenheid!

Wim Koppen

Wim als Kabouter Piggelmee- 2005

Wim als Circusdirecteur - 2007

Wim als Wijze man- 2009

Wim als Tovenaar van Oz- 2010Algemeen
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Koken met peuters | onderbouw

Om het half jaar is een peutergroep aan 
de beurt om te koken, het andere half 
jaar krijgen ze natuurles.
Voordat wij gaan koken worden er kook-
briefjes gemaakt voor de ingrediënten 

waar we mee gaan koken. De ouders 
halen dan om de beurt de boodschappen.
Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat 
wij op de hoogte zijn van bepaalde aller-
gieën, diëten of andere voorschriften, 
leefwijzen enz..
En het is heel belangrijk dat de bood-
schappen gehaald zijn, broodjes bakken 
zonder meel is namelijk niet handig. Dus 
als je een kookbriefje hebt en  je peuter 
is ziek, vraag dan of een andere peuter 
even de boodschappen mee wilt nemen.

De voorbereiding
Het voorbereiden doen we meestal 
met de hele groep in de klas en in de 
gemeenschappelijke keuken kunnen 
wij gebruik maken van de oven of het 
fornuis, als dat nodig is.
Voordat we gaan koken zingen we wat 
kook-of eetliedjes in de kring en een 
handpopje (Oomaatje of Kokkie leidt 
het in). Er wordt een verhaaltje verteld 
of een boek gelezen over koken en eten.
We zoeken altijd naar afwisseling van 
producten. De ene keer maken iets 
hartigs, de andere keer iets zoets. 
En we laten zien dat er verschillende 
bereidingswijzen zijn; appelmoes met 
of zonder suiker, zoute of zoete popcorn.

Wat maken we?
Wat we zoal maken is appelmoes, brood-
jes of krentenbolletjes, cake, sneeuw-
mannen van beschuit, popcorn (en dan 
laten zien dat de  korrels uit de pan 
kunnen springen), tosti’s, “kaasrups-
jes”, maar ook gaan we eieren koken of 
bakken. Soms komen de eieren ook nog 
van onze eigen boerderij.

Opdoen van vele verschillende 
ervaringen
Tijdens het koken doen de peuters 
verschillende ervaringen op:
De ontwikkeling van de zintuigen (ruiken, 
proeven, kijken, voelen ) en het benoe-
men daarvan,
Is het zoet, zout, zuur, nat, droog?
We zijn met de taalontwikkeling bezig  
en vragen ons af waar de verschillende 
ingrediënten vandaan komen, maar ook 
wat er gebeurt met bijv. als er een ei 
kapot valt, en of je dit ei dan nog kunt 
koken. We laten dit experiment ook zien 
(“aanschouwelijk onderwijs”).
Zelfs aan voorbereidend rekenen wordt 
gedaan; begrippen als meer, minder, 
zwaar, licht, tellen.
En je maakt gebruik van de fijne moto-
riek: rollen, kneden, rijgen.
Verder is koken ook een sociaal gebeu-
ren: met z’n allen gezellig wat klaar 
maken en opeten en rekening houden 
met elkaar. Zien eten, doet eten ook als 
je eerst denkt dat je het eigenlijk niet 
lekker vindt.

We houden rekening met de seizoenen, 
pepernoten met sinterklaas, padden-
stoeltjes in de herfst, eieren met Pasen.
Na afloop bespreken we het recept nog 
een keer en willen we weten of iedereen 
het lekker vond of niet. Smaken verschil-
len, maar koken vinden ze allemaal leuk!

Petra van Zielst
Anneke van Groningen

Het zal 1999 geweest zijn toen 3 heren, 
oud werkers van De Werkplaats,  een 
gesprek aanvroegen bij Gert Pol (de 
toenmalige rector van ons VO), Jos 
Heuer en mij. Zij hadden belangstel-
ling voor het oude gebouw van De 
Werkplaats,  dat te koop stond. Van 
daaruit wilden zij het gedachtegoed van 
Kees Boeke op alle mogelijke manieren 
verspreiden. Gert, Jos en ik hadden onze 
handen meer dan vol aan het reilen en 
zeilen van de school en zagen weinig 
heil in dat nieuwe Kees Boeke Centrum, 
dat mogelijk weer van alles in en van de 
school wilde. We hielden de boot wat af.
Toen het geld voor de aankoop niet 
loskwam, haakten 2 van de 3 heren af. 
Eén hield stand: Cor van Tol.  Hij baken-
de zijn werkterrein helder af. Hij zei: “Als 
we het over Kees Boeke hebben denken 
we daarbij altijd aan de onderwijsver-
nieuwer. Dat hij –samen met Betty en 
hun eerste groep medewerkers – ook 
zo’n sterke culturele uitstraling had, 
is geleidelijk aan op de achtergrond 
geraakt. Toch dankt De Werkplaats 
mede haar bijzondere karakter aan die 
unieke culturele basis. Dát aspect wil 
ik opnieuw belichten.”
In de loop der jaren ontstond tussen Cor 
en ons een respectvolle en vriendschap-
pelijke relatie. 

Op zaterdagmiddag 6 januari 1999 om 
vier uur vond in “’t Bosschhuis”, aan de 
Beetslaan 19, een bijzondere gebeur-
tenis plaats. In het eerste huis van de 
familie Boeke in Bilthoven,  gaven 2 
oud werkers,  pianist Kees Wieringa en 
violist Finn Möricke, het oprichtingscon-
cert van “De Bron”.  Het waren ontroe-
rende momenten. Paula Boeke zei: “Het 
was alsof ik m’n vader weer zag staan 
spelen.”  Het was precies op de dag dat 
Kees Boeke 75 jaar daarvoor was begon-
nen met zelf lesgeven aan zijn kinderen. 

In goede samenwerking met de school 
belichtte de nieuwe Stichting het cultu-
rele klimaat waarbinnen De Werkplaats 
tot stand kwam.
Cor was “De Bron”. Hij organiseerde 
onder meer tentoonstellingen, kleine 
concerten en gaf het boek “Het leven 
van Kees Boeke” opnieuw uit.

De 6e januari was voor Cor een belang-
rijke dag. Dan nodigde hij de werkers 
van het eerste uur uit voor een lunch. 
Hij noemde dat de “Dies Natalis”, de 
dag van de geboorte van De Werkplaats. 
Cor overleed op 6 januari 2011. Precies 
85 jaar na de start van zijn geliefde 
Werkplaats. 
Zijn kinderen en kleinkinderen bezoch-
ten de school. Zijn dochter en schoon-
zoon zijn er medewerkers.

Cor was voor mij een vriend.
De Werkplaats betekende veel voor 
Cor en hij betekende heel veel voor  
De Werkplaats. 

Wim Koppen

In Memoriam

Cor van Tol (1930 – 2011)
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Werkstukken 
maken |  middenbouw

Hoe oud kunnen uilen worden? Welk 
klimaat heeft Zuid-Afrika? Hoe wordt 
vuurwerk gemaakt? Hoe heten de vier 
grote tennistoernooien? Zo maar wat 
vragen die kinderen opschrijven en probe-
ren te beantwoorden tijdens het maken 
van hun werkstuk.

In  middenbouw 5/6 maken de kinderen 
voor het eerst een werkstuk. Ze vinden 
het vrijwel allemaal erg leuk om met een 
zelf gekozen onderwerp aan de slag te 
gaan. Maar het is vaak ook spannend en 
moeilijk: hoe moeten ze aan informatie 
komen? Wat moet er allemaal instaan? 
Stap voor stap krijgen ze uitgelegd hoe 
ze dit aan moeten pakken.

Aan de slag
Het begint natuurlijk met het kiezen van 
een onderwerp. Wat vind je leuk en inte-
ressant? Weet je er al veel van af? Aan 
de ene kant is het natuurlijk handig als 
je al iets van je onderwerp weet, aan de 
andere kant is het ook de bedoeling dat 
je informatie opzoekt en verzamelt en 
niet alleen opschrijft wat je al weet. In 
veel groepen wordt de onderwerpkeuze 
(voor groep 5) enigszins beperkt door af 
te spreken dat zij bijvoorbeeld een dier 
of een land kiezen, of door af te spreken 
dat iedereen een onderwerp kiest dat te 
maken heeft met het project Nederland. 
Hierna volgt het maken van een woord-
veld: een overzicht van allerlei begrip-
pen die bij een onderwerp horen. Aan 
de hand van dit woordveld stelt de 
werker leervragen op die leiden tot de 
verschillende hoofdstukken. Als een 
werker bij een woordveld over panda’s 

bijvoorbeeld de begrippen zeldzaam, 
bedreigd en redden opschrijft, kan een 
bijbehorende leervraag zijn: Waardoor 
worden panda’s bedreigd en wat wordt 
daaraan gedaan? Dit mondt dan uit in 
een hoofdstuk over de bedreiging en 
bescherming van panda’s. 

Op zoek naar informatie
Om de leervragen te kunnen beantwoor-
den en dus de hoofdstukken te kunnen 
schrijven,  moet er informatie verza-
meld worden. Op naar de mediatheek 
op school, de bibliotheek in de buurt en 
veel op internet kijken natuurlijk. Dat 

valt lang niet altijd mee! Op wikipedia 
is over alle onderwerpen wel wat te 
vinden, maar niet altijd in taal die voor 
kinderen te begrijpen is. Maar via infor-
matieve sites voor kinderen is misschien 
net niet te vinden welke planten in de 
oerwouden van Brazilië voorkomen… Dit 
is dus een spanningsveld, waarbij de rol 
van de medewerker is om kinderen te 
begeleiden bij het vinden van de juiste, 
begrijpelijke informatie. Soms helpt het 
om andere zoektermen te gebruiken of 
nog een paar andere sites te proberen, 
soms komen werker en medewerker 
gezamenlijk tot de conclusie dat de 

Basis
onderwijs

leervragen misschien beter aangepast 
kunnen worden omdat bepaalde infor-
matie niet te vinden is.

Sommige kinderen kiezen daarnaast 
nog voor een interview met iemand die 
veel weet over het onderwerp van hun 
werkstuk. Als alle informatie verzameld 
is en in het juiste hoofdstuk terecht is 
gekomen volgt er nog een afsluiting en 
bronvermelding. Al het werk tot nu toe is 
op school gedaan, als de inhoud door de 
medewerkers is goedgekeurd mag het 
werkstuk daarna mee naar huis om uit 
te typen (met spellingcontrole!), plaatjes 
erbij te zoeken en een mooie voorkant 
te maken.

Presentatie
Als je zo’n prachtig werkstuk hebt 
gemaakt wil je dat natuurlijk laten zien!
In sommige groepen 5/6 worden de 
werkstukken gepresenteerd op een 
feestelijke presentatiemiddag. Kinderen 
mogen dan kiezen hoe ze hun werkstuk 
willen presenteren. Een eerste moge-
lijkheid is het maken en laten zien van 
een powerpoint-presentatie. Ook kiezen 
sommige kinderen ervoor om een poster 
te maken over het onderwerp van hun 
werkstuk. Een andere mogelijkheid is het 
maken van een tentoonstelling. Hierbij 
kunnen allerlei voorwerpen, boeken en 
zelfs etenswaren, die met het onderwerp 
te maken hebben,  uitgestald worden. 
In andere groepen presenteert elk kind 
zijn of haar werkstuk afzonderlijk aan de 
groep. Dit kan door erover te vertellen, 
soms ook met een powerpoint, en soms 

ook met een verwerkingsopdracht voor 
de groep zoals een quiz.

Het is elk jaar weer een belangrijk en 
leerzaam onderdeel van ons lespro-
gramma wat door de kinderen heel leuk 
wordt gevonden. Aan het gemak en de 
motivatie waarmee de meeste werkers 
uit groep 6 aan de slag gaan om een 
werkstuk te maken en hun jongere klas-
genoten daarbij helpen is te zien dat als 
kinderen het principe van een werkstuk 
maken eenmaal te pakken hebben, ze 
daar vervolgens heel zelfstandig mee 
uit de voeten kunnen.

Aukje Brandenburg 
medewerker middenbouw 5-6
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onderwijs

Stagiaires | bovenbouw

ren samen. En ook van alle momenten 
dat er overleg was tussen medewerkers, 
die samen nadenken over hoe ze dingen 
het beste kunnen aanpakken. Het beste 
voor het kind. 
En niet alleen heel leerzaam maar ook 
leuk waren de uuuurenlange gesprek-
ken met Laura, waarin we 1001 ideeën 
tot één uitvoerbare les wisten te beper-
ken, waarin we filosofeerden over hoe 
we pesten in de groep het beste konden 
aanpakken, over hoe we een bepaalde 
leerling het beste konden helpen om zich 
beter te concentreren bij zijn werk. Al 
deze ervaringen hebben me weer een 
stuk verder gebracht op weg naar het 
leraarschap, of ‘medewerker-schap’. 

Robin: 
Als stagiaires verzorgen wij natuurlijk 
ook lessen. De meeste dagen dat wij 
stage lopen, geven we methodegebon-
den reken- en taallessen, maar soms 
ontwerpen we ook zelf een les. Op die 
manier leer je echt waaraan een les moet 
voldoen om de doelstellingen te behalen. 
Bij een combinatiegroep is het een extra 
uitdaging dat we, wanneer we bijvoor-

beeld groep 7 een instructie geven, we 
groep 8 ondertussen in de gaten houden, 
zodat de kinderen rustig doorwerken. 
In deze fase van de opleiding oefenen 
wij dus ook veel met de lesovergangen 
en het houden van overzicht. Een ander 
interessant aspect van de opleiding is dat 
we een bijdrage doen aan onze ‘praktijk-
school’ door een onderzoek. Zo heb ik 
recentelijk onderzocht hoe het opschrij-
ven van berekeningen en denkstappen 
kan bijdragen aan het rekenonderwijs. 
Dit is namelijk iets wat kinderen niet 
vanzelf doen, terwijl het wel belangrijk 
wordt op het voortgezet onderwijs en 
bij gebruik van de rekenmachine. Ik 
heb hier zelf veel van geleerd en mijn 
resultaten mogen presenteren aan de 
medewerkers van de bovenbouw.

Waarom De Werkplaats?
Miriam:
Er is wel een paar jaar aan wikken en 
wegen voorafgegaan aan mijn ‘carrière-
move’. Om zo goed mogelijk in te kunnen 
schatten of ik de overstap naar het basis-
onderwijs wel echt wilde maken, heb ik 
op een aantal heel verschillende scholen 
in de regio een dagje meegekeken in de 
groep. De Werkplaats was één van de 
scholen waar ik een bezoek aan bracht. 
En dat bezoek, in de groep bij Roos, heeft 
zeker meegewogen in de beslissing om 
opnieuw aan een studie te gaan begin-
nen! Ik wist zelfs vrij zeker dat ik op deze 
school zou willen werken. Na een half 
jaar stage denk ik er nog net zo over.
Waar lag dat nou aan? Waarom was ik 
meteen zo gegrepen door deze school? 
Het is een vraag die ik mezelf ook 
regelmatig gesteld heb. Wat mij vooral 
aansprak was de sfeer. De kinderen 
leken me er heel goed op hun plek en 
gelukkig. Ze kwamen me direct al zelf-
verzekerd en verantwoordelijk over. Hoe 
dat kwam, wist ik toen nog niet. Het afge-
lopen half jaar heb ik mij er wel een idee 
van kunnen vormen. De WP heeft een 
visie die mij heel erg aanspreekt. Ik heb 

ervaren als stagiaire heel erg welkom te 
zijn en serieus genomen te worden. Ik 
heb het vermoeden dat de kinderen dat 
gevoel ook hebben op de WP. 
Ik kom hier dan ook graag terug.

Robin: 
Voor mij is de Werkplaats een inspi-
rerende plek omdat de medewerkers 
echt bewust bezig zijn met het onder-
wijs wat ze geven. Er worden hoge eisen 
gesteld aan groepswerkvormen, crea-
tieve opdrachten en presenteren. Dat 
geeft mij als stagiair ook de motivatie 
om niet te snel tevreden te zijn en echt 
100% te gaan voor een opdracht. Een 
ander bijzonder aspect van deze school 
vind ik de integratie van de thema’s en 
lessen. Ik zie dat leerlingen bijvoorbeeld 
gemotiveerder zijn om ‘begrijpend te 
lezen’ als het onderwerp geïntegreerd 
is in andere vakken. Op deze school zie ik 
vakoverstijgend onderwijs in de praktijk. 
Want dat is natuurlijk het voornaamste: 
je leert niet alleen binnen een bepaald 
vakdomein, maar leren doe je overal: op 
reis, thuis en tijdens de les natuurlijk.   

Miriam Salden en Robin Kuijpers
Laura Loupatty en Freek Pul
bovenbouw

‘Het doel van stage lopen is: elke stagiair(e) 
te helpen worden wat hij/zij is’

Ieder jaar komen er gemiddeld 30 stagi-
aires op de Werkplaats.
Ik hoef nooit lang na te denken als mij de 
vraag gesteld wordt of ik een stagiaire 
wil. Het antwoord is altijd:  “JA, doe mij 
maar een stagiaire”.
Waarom? Ik vind het als leerkracht mijn 
plicht. Je leert het vak tenslotte het 
beste op de werkvloer, maar dan moet 
er genoeg werkvloer zijn om te oefenen.
Het is leuk om een stagiaire te begelei-
den, proberen er zoveel mogelijk uit te 
halen. Je doet nieuwe ideeën op, praat, 
bespreekt, wisselt uit. 
Ik ervaar het vaak als leerzaam, 
ook na jaren lesgeven ben je nooit te oud 
om te leren... 
Daarom een diepte-interview met twee 
bovenbouw stagiaires:
Miriam Salden en Robin Kuijpers.

Stel je eerst even voor:
Miriam:
Vlak voordat ik in de zomer van 2009 
mijn 33e verjaardag vierde, besloot 
ik het roer om te gooien. Na 10 jaar 
gewerkt te hebben als neuropsycholoog 
en onderzoeker aan het UMC Utrecht, 
ben ik in september 2009 begonnen met 
de verkorte pabo aan de Hogeschool 
Utrecht (Instituut Theo Thijssen). Dit 
is een opleiding waar je binnen 2 tot 
2,5 jaar klaargestoomd wordt voor het 
basisonderwijs. Een belangrijk onder-
deel van de studie is de stage. Elk half 
jaar loop je stage in een andere groep, 
steeds één een dag in de week. 

Vanaf het begin van dit schooljaar tot 
eind januari heb ik stage gelopen in de 
groep van Laura en Freek. Helaas zit 
deze stage er nu dus alweer op! Het 
komend half jaar ben ik stagiair in groep 
3 van een Daltonschool in Leersum. Na 
de zomer begin ik aan mijn laatste stage. 
Hopelijk weer op de WP.
Naast de opleiding werk ik nog één dag in 
de week aan de Universiteit van Tilburg. 
Ik ben dus niet helemaal uit mijn oude 
vak gestapt. Het lijkt mij geweldig om de 
praktijk van het basisonderwijs, waar ik 
hopelijk heel veel ervaring ga opdoen, 
straks te combineren met kennis en 
inzichten vanuit mijn ‘oude’ vakgebied, 
de neurowetenschappen. 
Tja, en de tijd die er naast studie en werk 
nog overblijft is vooral voor mijn gezin. 
Ook voor mijn man Oscar en onze kinde-
ren Teun (6) en Lotte (4) is het leven erg 
anders geworden, met zo’n studerende 
vrouw/moeder!

Robin: 
Ik ben 29 jaar en volg ook een deel-
tijdopleiding, maar dan bij de Marnix 
Academie in Utrecht. Deze variant 
duurt 3 jaar en de lessen zijn in de 
avond. Het is gelukkig goed te combi-
neren met werk en het vaderschap, 
ik heb namelijk een dochtertje van 10 
maanden. Ik werk al een tijd freelance 
met autistische kinderen, niet op een 
school, maar als individueel begeleider. 
Ik geef contactgerichte speltherapie en 
begeleid allerlei buitenactiviteiten zoals 
zwemmen, kanoën en kampweken. Na 
mijn middelbare school heb ik lange tijd 
gereisd, onder andere naar India en Zuid 

Amerika. In Bolivia heb ik een half jaar 
gewerkt bij een project met kinderen die 
op straat werken. Toen wist ik eigenlijk 
voor het eerst dat ik met kinderen zou 
gaan werken. Daar heb ik ook geleerd 
dat je niet zo maar iets ‘leuks’ moet 
gaan doen met kinderen, maar dat het 
pas echt waardevol wordt als je vooraf 
bedenkt wat je wilt bereiken.

Wat heb je geleerd hier op de WP?
Miriam:
Ik ben in de afgelopen zes maanden weer 
een stuk ‘competenter’ geworden door 
opdrachten uit te voeren die bij de oplei-
ding horen. Maar waar ik minstens zoveel 
van heb geleerd, is van de gesprekken 
met kinderen, individueel of in de groep 
of met medewerkers, ouders en kinde-
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Personalia
Jos Heuer. Ik ben op 25 december 1951 
geboren in Rotterdam. 

Basis- en middelbare school
Lagere school: St. Maria school. Daar-
na ben ik in 1964 naar Santpoort (bij 
Haarlem) verhuisd: ik ging naar het 
klein seminarie van de Witte Paters, een 
kloosterorde die veel in Afrika werkte. 
Ik was dus al heel vroeg ‘WP-er’! Vanuit 
Santpoort gingen we naar de middel-
bare school in Driehuis-Velsen: het 
Gymnasium Paulinum. 

Ik heb ook nog een jaar in Rotterdam 
op het St. Franciscus College gezeten, 
om mijn eindexamenjaar over te doen. 

In het onderwijs sinds
1 oktober 1975.

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Op het eind van de middelbare school 
wist ik dat ik later met jonge mensen 
wilde werken. Dan kom je al snel bij 
leraar uit. Eerst koos ik voor Duits 
en uiteindelijk ben ik geschiedenis 
gaan studeren. Dat sloot meer aan bij 
mijn toegenomen maatschappelijke 
interesse.

Werkzaam op de WP sinds
1 oktober 1975. 

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Toen ik solliciteerde wist ik van de 
Werkplaats alleen “dat het wel een leuke 
school was”. Maar ik was enthousiast 
voor het onderwijs en had al het nodige 
werk met jongeren gedaan: huiswerk-
klassen in Lombok en kampen met 
gehandicapte kinderen. Ook was ik 
erkend dienstweigeraar… dat paste wel 
bij de school van Kees Boeke. 

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Eigenlijk het hele verhaal. Maar toch 
vooral het serieus nemen van jonge 
mensen, de maatschappelijke betrok-
kenheid en het streven om de werkers 
zich zo goed mogelijk te laten ontplooi-
en en met hun WP-achtergrond een 
positieve bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. 

Kees Boeke als persoon boeit mij ook. 
Het was een heel aparte man, die uitein-
delijk veel voor elkaar heeft gekregen. 
Wat veel mensen niet weten is dat hij met 
zijn idee van “de Tiendensprong” wereld-
wijd van grote betekenis is geweest. Je 
zou kunnen zeggen dat Google Earth 
haar oorsprong vindt in dit idee. Ik 
ben benieuwd naar het proefschrift 
dat mijn oud-mentorleerling Daniëla 
Hooghiemstra over hem aan het schrijven 
is. Eind volgend jaar komt haar boek uit. 

Een mooie belevenis
Als medewerker geschiedenis heb ik 
jarenlang verteld over de Duitse bunker 
die onder de grond lag bij de Grote Zaal 
van het oude gebouw. Ieder jaar waren 
er wel werkers die samen met mij op 
zoek wilden gaan naar de ondergrondse 
toegang van de bunker. Die kans kwam 
toen we ter voorbereiding op de sloop 
voor de nieuwbouw een onderzoek 
gingen doen. Wat bleek: er was helemaal 
geen bunker! Het was slechts de 1.20 
meter dikke funderingsplaat voor een 
bunker die aan het eind van de oorlog 
niet meer gebouwd is. Ik heb nog wat 
uit te leggen aan mijn oud-werkers…
Ik zal ook niet gauw vergeten dat ik in 
2005 in het bakje van een hoogwerker de 
vlag op het hoogste punt van het domein-
gebouw mocht zetten en de daaropvol-
gende keer, waarbij de uitvoerder net 
deed of de hoogwerker defect was en 
onze projectleider verhuizing Anneke 
van Heertum en ik dan maar even in de 
lucht moesten blijven hangen…

Personalia
Karin Raaijmakers, geboren in Someren-
Heide (N-Br) op 25 februari 1960.

Basis- en middelbare school
Lagere school: de St-Jozef school in  
Someren-Heide.Daarna het Bisschop-
pelijk College in Weert.

In het onderwijs sinds
2000

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Vroeger speelde ik altijd schooltje dus 
het was duidelijk dat ik het onderwijs in 
wilde. Toen ik mij inschreef op de peda-
gogische academie (zo heette de huidige 
PABO toen),  kreeg ik echter te horen dat 
de verwachting was dat er geen banen in 
het onderwijs beschikbaar zouden zijn. 
Dat gold ook voor de sociale academie, 
mijn tweede keuze. Op mijn derde keuze, 
de school voor  Industriële Vormgeving 

(nu Design Academy) in Eindhoven, werd 
ik niet aangenomen. 
Daarna koos ik voor iets totaal anders, 
namelijk de HTS.
Na jarenlang gewerkt te hebben en 
in het buitenland gewoond te hebben, 
kriebelden mijn jeugd-amibities weer 
en besloot ik de verkorte PABO te doen.

Werkzaam op de WP sinds
2003

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Het pedagogisch klimaat vind ik erg 
belangrijk. Tijdens mijn opleiding kwam 
ik op diverse scholen en schrok ik soms 
hoe daar gedacht en gesproken werd 
over kinderen.  Ik woonde in Bilthoven 
en ben toen aan de slag gegaan om een 
stageplek te krijgen op De Werkplaats. 
Mijn stages heb ik bij Freek/Laura en 
bij Jennifer gedaan. Ook heb ik nog een 
paar maanden een 3/4/5 groep gedraaid 
vanwege ziektevervanging. Het was voor 
mij duidelijk dat ik het pedagogisch 
klimaat op De Werkplaats aangenaam 
vind en dat ik daar graag wilde werken. 
Maar ik moest natuurlijk nog even wach-
ten tot er een vacature was.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
De school is geboren uit een ideaal van 
Kees Boeke en dat merk je nog steeds 
bij iedereen die er werkt.  De mensen 
die hier werken hebben een ideaal en 
willen iets bereiken met onderwijs. Dat 
maakt dat de passie voor het werk bij 
veel medewerkers groot is. 

Een mooie belevenis
Nou ja, een paar mooie belevenissen.
Vorig jaar kwam ik terug van de voor-
jaarsvakantie en merkte dat iedereen 
me grinnikend aankeek. In mijn kamer 
gekomen zie ik een reusachtige Sarah 
staan compleet met bril en handtas.

Een paar weken geleden liep ik langs 
de wc’s van de kleuters en zag daar 
een mooi staaltje van samenwerken. 
Een kleuter had gepoept en een andere 
kleuter veegde zeer aandachtig de bips 
van de kleuter schoon. Het onderwerp 
milieu werd ook aangeraakt want het 
papiertje werd aan alle kanten goed 
gebruikt. Daarna hebben we het samen 
over hygiëne gehad.
Het onderwerp natuur geeft regelma-
tig fantastische belevenissen. Wim en ik 
liepen in september naar de BSO toe en 
zagen toen tot onze grote verbijstering 
dat er een lammetje geboren was. Dat 
krijg je dus als de ram in april ontsnapt.

Werk dan mee in de 
Werkplaats

Algemeen
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naar burgerschapsvorming (ICCS) niet 
worden meegenomen. In dit onderzoek 
scoren de Nederlandse leerlingen heel 
laag op kennis en attitudes. Dit onder-
zoek zou dan juist een grotere gamma 
bijdrage rechtvaardigen. Ook het belang 
van kunstvakken voor het succes-
vol stimuleren van denkprocessen en 
voor de brede ontwikkeling van (jonge) 
mensen en daarmee voor de samenle-
ving wordt vaak onderschat. Dat is met 
de ‘schreeuw om cultuur’ vanuit het 
onderwijs recent nog eens onderstreept.
Tot slot is het voortgezet onderwijs een 
brede vooropleiding en zowel ROC’s 
als het Hoger Onderwijs benadrukken 
het belang van die brede vooropleiding 
voortdurend. Dat vervolgonderwijs en de 

samenleving hebben behoefte aan crea-
tieve, breed opgeleide, flexibele mensen.

Open dag
Ik heb dat laatste element ook genoemd 
in mijn verhaal voor ouders en leerlingen 
die eind januari onze open dag bezoch-
ten. Natuurlijk zorgen we voor een goed 
niveau in die basisvaardigheden. We 
analyseren onze resultaten en als we 
daarin knelpunten zien (zoals in eind-
examenresultaten bij een enkele afde-
ling in de laatste jaren) dan maken we 
herstelplannen en informeren daarover 
(via website en WP-wijzer en WP-krant). 
Een brede opleiding vinden we van groot 
belang voor nu en voor later. Dat is dus te 
zien in ons onderwijsaanbod en in onze 
extra activiteiten. Klaagzangen over 

onderwijs verontrusten ons niet, die zijn 
er in de 85-jarige geschiedenis van onze 
school vaak geweest. We kijken kritisch 
en nauwkeurig naar onze eigen keuzes 
en praktijk en leren van onze ervaringen. 
Zo zijn we – net als veel andere scho-
len – in de onderbouw gestart met extra 
programma’s voor taal en rekenen. 
Belangrijkste criterium voor ons blijft: 
welke vragen komen op onze werkers af, 
welke bagage hebben zij nodig om zich 
een plekje in de samenleving te kunnen 
verwerven? En wat weten we over onder-
wijs en leren en wat kunnen wij leren van 
nieuwe inzichten en nieuw onderzoek?
En ik kon namens alle medewerkers 
mijn bijdrage op die open dag oprecht 
afsluiten met ‘Leerlingen vertrekken bij 
ons met de wetenschap: ik weet wie ik ben, 
ik weet wat ik kan, ik weet wat ik wil en 
ik weet wat ik geleerd heb en hoe ik dat 
kan gebruiken’.
Een bomvolle open dag overigens: bijna 
3000 bezoekers verdeeld over vrijdag-
avond en zaterdag. Met veel belangstel-
lende vragen, lovende woorden over  het 
aanbod en de keuzes van de school. Een 
mooie uitspraak was: ‘Drie jaar geleden 
was ik hier ook, het verschil met nu is 
opvallend. Jullie stralen meer rust en 
zekerheid uit; het kan blijkbaar, want 
jullie doen het al bijna vijf jaar’.
En vrijwel iedereen sprak waarde-
rend over het aandeel van werkers die 
enthousiast en realistisch vertelden over 
hun dagelijkse schoolpraktijk.

Henk Zijlstra

Het is u vast niet ontgaan: de nieuwe  
minister van Onderwijs klaagt over het 
niveau van het Nederlands onderwijs en 
tegelijk heeft ze een aantal voornemens 
bekend gemaakt dat naar haar mening 
niveau verhogend zal gaan werken. Kern 
van die voornemens: veel meer aandacht 
in het onderwijs voor basisvaardigheden 
als ‘taal en rekenen’ (zoals zij die vaak 
kernachtig noemt) en stevige landelijke 
toetsen op verschillende moment in de 
loopbaan van een leerling.
Ik heb hier twee problemen mee: ten 
eerste is het niet waar dat het niveau 
lager wordt, en ten tweede, versmalling 
leidt tot verschraling en is maatschap-
pelijk onverantwoord.

Niveau
De minister beargumenteert haar zorg 
met de verwijzing naar internationaal 
onderzoek. Als reactie op haar uitspra-
ken verschenen in allerlei media en 
vakbladen analyses die wijzen op de 
onjuistheid van de conclusies. De 
diverse onderzoeken naar het preste-
ren van het Nederlands onderwijs laten 
juist zien dat het Nederlands onderwijs 
na Finland nog steeds het beste van 
Europa presteert. In één onderzoek zijn 
twee Aziatische landen het Nederlands 
onderwijs gepasseerd op de ranglijsten 
maar de sociaal-culturele structuur, de 
inrichting van het onderwijs, de focus 
van de maatschappij is daar dermate 
anders dat een vergelijking nauwelijks 
waarde heeft. 
Er is integendeel veel meer aanleiding 
om de Nederlandse scholen/docenten 
een groot compliment te geven, zeker 

als men rekening houdt met de relatief 
lage investering in het ons onderwijs. 
Het onderwijs presteert internationaal 
gezien nog steeds goed. Als je wat nauw-
keuriger inzoomt op die onderwijson-
derzoeken dan blijkt iets anders: het 
Nederlands onderwijs blinkt uit in een 
hoog en breed opleidingsniveau voor 90% 
van de leerlingen. Een mogelijk knelpunt 
is dat de 10% toptalent in vergelijking 
met een aantal andere landen minder 
bediend wordt. Dit zou wel eens een 
kenmerk van de Nederlandse samen-
leving kunnen zijn en meer aandacht 
voor basisvaardigheden zou wel eens 
ten koste kunnen gaan van tijd en ruimte 
(maatwerk) voor deze top.

Versmalling
Natuurlijk is het van groot belang 
voldoende aandacht te besteden aan de 
vakken Nederlands, Engels, wiskunde 
en science (met deze vakken zouden 
de basisvaardigheden gedekt worden).
Echter meer aandacht voor het bevor-
deren van deze vakken (er wordt zelfs 
gesproken van de helft of tweederde van 
de onderwijstijd) kan ten koste gaan van 
onder andere de meer gamma-gerichte 
of maatschappijgerichte vakken. Ook 
gamma-vakken zijn belangrijk in een 
kenniseconomie. Als de legitimering 
van maatregelen wordt gezocht in 
internationale vergelijkingen dan is het 
merkwaardig dat de Nederlandse resul-
taten op het internationale onderzoek Voortgezet

onderwijs

Foto’s: Mike Werkhoven Onderbouwmusical: ‘The Wizzard of Oz’

Onderbouwmusical: ‘The Wizzard of Oz’

Alleen maar taal en 
rekenen?
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Landenproject

Wij hebben in periode 2 het landen-
project gehad bij aardrijkskunde en 
Nederlands.
We moesten met ons viertal begin perio-
de 2 een land kiezen en daar allemaal 
informatie over opzoeken. Daarnaast 
leerden wij bij Nederlands hoe een goed 
werkstuk eruit moest komen te zien en 
hoe wij goed konden presenteren.

Nadat wij heel veel afspraken moes-
ten maken en een goede taakverde-
ling konden wij aan de slag gaan met 
het landenproject. Iedereen moest een 
aantal hoofdstukken gaan maken en 
daar gingen wij druk mee aan de slag. 
Daarnaast moesten wij ook een land-
kaart gaan tekenen. Genoeg te doen dus! 
Aan het einde van de periode, toen bijna 
iedereen overal mee klaar was, gingen we 
ons bezighouden met de presentatie. We 
hebben korte samenvattingen van onze 
hoofdstukken gemaakt en geprobeerd 
deze zoveel mogelijk uit ons hoofd te 
leren. Ook hebben we afspraken gemaakt 
hoe wij ons kraampje gingen aankleden.
Tijdens het presenteren moesten wij ons 
verdelen. Twee mensen uit het groepje 
moesten presenteren per ronde en de 
andere twee gingen een ander groepje 
beoordelen. Het beoordelen was erg leuk, 
omdat je zo kon zien wat de anderen 
gemaakt hadden. Wat ook erg leuk was, 
is dat iedereen een gerechtje uit het land 
moest maken. Er kwamen dan kinderen 
langs die mochten proeven.
Het project was erg leuk, ook omdat je er 
veel tijd voor had!

Carmen en Daniek (1D)

In de tweede tussenweek hebben alle 
tweedeklassers voor de vakken aard-
rijkskunde en biologie het klimaatproject 
gemaakt. Hiervoor had elk groepje een 
eigen kraampje gekregen, waar ze aan 
de medewerkers en werkers hebben 
laten zien wat ze hebben gemaakt. 
Het doel van dit project was om op 
een overtuigende manier onze visie op 
de klimaatsverandering aan de mens 
over te brengen. We konden uit deze 
onderwerpen kiezen: actiegroep, weird 
science, schrijvers voor het tijdschrift 
Kijk, voorlichters van Tropenbos inter-
nationaal, politieke partij, autobedrijf, 
informatiecentrum, Save the Polar bear, 
meteoroloog en Klokhuis maken.

Om onze visie te presenteren  hadden 
we een week de tijd voor informatie, 
folder, filmpjes, posters en goede argu-
menten om onze ideeën uit te brengen. 
Natuurlijk deed iedereen z’n best en 
al helemaal team 3, die een taart kon 
winnen voor het groepje met de beste 
presentatie.
We vonden het een leerzaam project 
omdat je milieubewuster wordt bij het 
opzoeken van informatie. Ook was het 
leuk om het voor de eersteklassers te 
presenteren!

Justus Bos en Floor Leenders (2F)

Voortgezet
onderwijs

Klimaatproject
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De Werkplaats in de 
maatschappij

Voortgezet
onderwijs

Maatschappelijke betrokkenheid is 
sinds oudsher een van de pijlers van 
de Werkplaats en onze doelen staan 
beschreven in het schoolplan en in de 
WP wijzer. De maand december stond 
heel bewust in het teken van wereld-
burgerschap en maatschappelijke 
betrokkenheid.
Op 24 november zijn we gestart met de 
Marokko-reünie met werkers en ouders, 
om foto’s en een filmpje te bekijken 
die tijdens deze eindexamenreis zijn 
gemaakt. Een belangrijk onderdeel 
van deze reis was niet alleen het spre-
ken van de Franse taal - de voertaal in 
Marokko is, naast de eigen taal, Frans 
- , maar ook het kennismaken met een 
andere cultuur. Met een open blik kijken, 
elkaar ontmoeten, overeenkomsten en 
verschillen ontdekken en elkaar daarin 
respecteren. 

Naar Marokko
Sinds twee jaar is de Werkplaats 
Kindergemeenschap bij het vak Frans in 
havo 4 en vwo 5 bezig met een landelijk 
uitwisselingsproject met  twee scholen 
in Oujda, Marokko. Het is de bedoe-
ling dat de werkers en de leerlingen uit 
Marokko elkaar leren kennen en ideeën 
uitwisselen via Facebook over onderwer-
pen die met burgerschap en respect te 
maken hebben, alles uiteraard in het 
Frans. Sinds vorig jaar doen we ook mee 
met het project ‘Vivre la citoyenneté’, 
waarin het uitwisselen van ervaringen 
rond maatschappelijke stage centraal 
staat. We willen graag de Franse taal-

vaardigheid bij werkers vergroten en 
daarnaast willen we het interculturele 
denken bij de werkers bevorderen. Het 
eerste daadwerkelijke bezoek aan onze 
partnerscholen in Oujda in oktober 2009 
was zo goed bevallen dat we een jaar 
later wederom met een nieuwe groep 
eindexamenwerkers naar Marokko 
afreisden.

Op de Oued Dahabschool in Oujda maak-
ten de leerlingen kennis met elkaar. 
Er werden presentaties gegeven, de 
Marokkaanse leerlingen vertelden over 
hun maatschappelijke stage ervarin-
gen, de WP-ers over aspecten van de 
Nederlandse cultuur, er werd door de 
jongens gevoetbald en door de meis-
jes gebasketbald. Veel e-mailadressen 
zijn uitgewisseld en zijn er mensen op 
Facebook toegevoegd. 

In het hotel, op het grasveld naast het 
zwembad werd in de zon hard gewerkt 
aan het Frans dagboek, aan een Frans 
krantenartikel uit ‘Aujourd’hui du 
Maroc’. Bij de evaluatie gaven werkers 
aan hoe goed het was voor de taalvaar-
digheid, maar dat vooral het contact met 
de jongeren erg leuk was. De werkers 
ontdekten dat de Marokkanen erg aardig 
zijn en dat de jongeren net zo gewoon 
zijn als zijzelf, maar dat zij veel minder 
geld hebben. 

Andere activiteiten
Op 24 en 30 november volgden verschil-
lende werkers op de WP workshops 
Afrikaanse dans van een danseres die 

met haar Senegalese djembéspeler ook 
over Senegal heeft gesproken.
Op 1 december waren er Beninse 
dansers die in verschillende klassen 
onder andere tijdens de gymlessen 
workshops hebben gegeven. Frank 
Diepstraten, de voorzitter van de werk-
groep ontwikkelingssamenwerking De 
Bilt – Gakpe, hield voor havo 4  werkers 
maatschappijwetenschap een interes-
sante lezing over Benin, en het leven in 

Gakpe. De gemeente De Bilt onderhoudt 
al jaren een vriendschapsband met deze 
gemeente. In de Havo 4 en V4&5 werden 
Franse brieven van jongeren uit Benin 
gelezen en werkers schreven terug. Heel 
apart om te lezen dat leerlingen daar 
te voet naar school gaan (soms vier,  
soms zelfs acht kilometer!), of dat ze 
een mangoboomgaard bij school hebben 
staan,  dat ze in huisjes wonen met een 
dak van palmbladeren. De jongeren 
willen graag contact. Maar het is wel een 
schril contrast als onze werkers zullen 

schrijven dat ze van gamen houden, veel 
met computers werken etcetera.

Internationale schakelklas
Op 1 december werd in de onderbouw 
’s avonds een actie gehouden voor 
Serious Request, waarbij AIDS en HIV 
werden onder de aandacht gebracht. 
De gymsectie ondersteunde deze actie 
door sponsoractiviteiten in verschil-
lende lesgroepen met een prachtige 
opbrengst. Een van de beste scholen! 
Leuk dat oud werker Coen Swijnenberg 
dit jaar in het glazen huis zat. Verder 
werd op 10 december de landelijke dag 
van de rechten van de mens gehouden 
op en met de WP door het project voor 
Myanmar/Birma, georganiseerd door 
Rob Molenkamp en zijn werkers en 
Amnesty International.
Op 16 december is een groep leerlingen 
van de internationale schakelklas (ISK) 
bij ons op school op bezoek geweest 
voor een ontmoeting in de vorm van 
een speeddate met werkers uit havo 
4 en vwo 4 die het vak maatschappij-
wetenschappen hebben gekozen. Onze 
werkers leren op die manier meer over 
de multiculturele samenleving, de ISK 
leerlingen leren beter Nederlands spre-
ken. Deze leerlingen komen uit Ghana, 
Eritrea, Tibet, Thailand, Bulgarije, 
Marokko, Spanje, Turkije, Afghanistan, 
Irak, een kleurrijk geheel dus. Ze zijn 
tussen de 16 en 18 jaar en zijn gemid-
deld één jaar of iets meer in Nederland, 
het zijn jongeren die hier via het werk 
van ouders terecht zijn gekomen of als 
asielzoeker. Het werd een leuke ochtend 
en zonder onze inmenging zijn er spon-
tane contacten ontstaan, is een groep 
ISK leerlingen naar feestjes van onze 
leerlingen geweest en houden ze via 
verschillende sociale media contact. In 
februari volgt voor havo 4 een bezoek 
aan de ISK met wat activiteiten en we 
hopen dit contact te continueren.

Paulina Schulp en Sara Jabri.

Foto: Frank Diepstraten

Foto: Paulina Schulp

Foto’s: Paulina Schulp
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Gedurende de afgelopen veertien jaar 
heeft zich bij mij een keuzeproces afge-
speeld. Toen ik er aan begon wist ik in de 
verste verte niet waar ik zou eindigen, 
omdat het een lange weg was vol met 
nieuwe kansen en uitdagingen achter 
elke bocht. Maar zeker is dat het van 
het grootste belang is geweest omdat 
ik heb geleerd hoe kiezen werkt, en dat 
een keuze nooit definitief is.

Toen ik klein was wist ik zeker: ik word 
later dierenarts. Welk klein meisje houdt 
er nu niet van dieren? Geweldig leek me 
dat. Echter, een konijn met haarbalziek-
te en een gecompliceerd nestje kittens 
later was ik daar niet meer zo zeker van. 
Een dierenarts moet immers ook wel 
eens huisdieren een spuitje geven en wat 
als een operatie misloopt? Ik stortte me 
op de creativiteit en besloot dat ik later 
een eigen atelier zou realiseren - net 
als mijn tante - waar ik zou tekenen en 
schilderen en mooie dingen zou doen. 
Niet dat ik nou zo geweldig kon teke-
nen, maar ik vond het leuk om te doen 
alsof. Later, op de middelbare school, 
ging ik kijken bij een bureau voor grafi-
sche vormgeving. Dat was iets wat ik 
niet alleen interessant vond, maar waar 
ik ook nog zekere aanleg voor had. Al 
vroeg was ik bezig te ontdekken waar 
mijn interesses lagen, en daarmee de 
eerste stapjes te zetten op de lange weg 
die nog komen zou.

Het kiezen is een proces: het is belang-
rijk om dat nu te beseffen, en er vast 
mee te kunnen experimenteren. De 

keuze voor een studie is namelijk niet 
de enige grote keuze waar je in je leven 
voor zult komen te staan. Een vrij grote 
is het wel, maar denk niet dat je daar dan 
de rest van je leven aan vast zit. Na, of 
eigenlijk al tijdens je studie zul je moeten 
nadenken over een gespecialiseerde 
richting, een master of misschien een 
baan: welke kant wil je nu op, met de 
ervaring die je al hebt? Gedurende je 
hele leven zul je op zulke kruispunten 
komen te staan, en telkens zul je keuzes 
moeten maken.

Een verkeerde keuze is niet erg. Dat 
hoort erbij. Er zullen genoeg kruispun-
ten komen waardoor je toch je eigen 
weg kunt volgen, en als je eenmaal 
iets hebt uitgeprobeerd weet je in ieder 
geval zeker dat het misschien toch niets 
voor je is. Toen ik in 3 VWO zat heb ik 
gekozen voor het meest technische 
profiel, omdat ik toen veel bezig was met 
ontwerp-beroepen: ik wist nog niet zeker 
of het grafisch ontwerper zou worden of 
industrieel ontwerper of architect, maar 
in ieder geval iets technisch-creatiefs. 
Dus heb ik me daar twee-en-een-half 
jaar mee bezig gehouden, totdat ik het 
precies wist. Na een jaar had ik besloten 
dat het architectuur zou worden, vervol-
gens ben ik gaan kijken op drie verschil-
lende universiteiten en zelfs heb ik mijn 
ouders zo gek gekregen om naar een 
open dag in een Engelse universiteits-
stad te gaan.
Telkens was er weer een nieuw dilem-
ma, maar uiteindelijk wist ik precies 
wat ik wilde en waar. Ik had mijn zinnen 

gezet op een studie Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Alles 
was nu besloten, halverwege VWO 5. Ik 
kon in alle rust VWO 5 en 6 afmaken, 
in de wetenschap dat ik al precies wist 
waar ik terecht zou komen.

Maar niets bleek minder waar. De exac-
te vakken begonnen me tegen te staan 
en werden steeds minder interessant, 
terwijl de talen onverminderd hoge 
cijfers opleverden. Nog nooit had ik voor 
Latijn zo’n hoog gemiddelde gehaald, en 
daar was het: zomaar, onbedoeld. Waar 
was ik mee bezig? Waarom wilde ik zo 
nodig Bouwkunde doen, waar ik alleen 
nog maar complexere wis- en natuur-
kunde zou tegenkomen?

Ik begon me opnieuw breder te oriën-
teren en kwam al heel gauw uit op 
letterenstudies. Tijdens een open dag 
in Utrecht, waar we voor heel iets anders 
kwamen, kwam ik zo terecht bij het tafel-
tje van een stel studenten van Keltische 
talen en cultuur. Dat was ‘liefde’ op het 
eerste gezicht en zij haalden me moei-
teloos over, omdat het precies was waar 
ik naar op zoek was. 

Ook al denk je zeker te weten dat je klaar 
bent, toch is het goed om open te blij-
ven voor nieuwe dingen. Ik rolde overal 
vanzelf in. Het enige wat dat van mij 
vroeg was een geïnteresseerde houding, 
die ervoor zorgde dat ik onderzoek bleef 
doen naar alle mogelijkheden. Het lijkt 
misschien alsof ik drie jaar geleden de 
verkeerde keuze heb gemaakt toen ik 

voor bèta koos, maar het was een nood-
zakelijke meander in de rivier. Als ik dat 
namelijk niet serieus had overwogen en 
onderzocht, was ik er niet achter geko-
men dat ik daar toch eigenlijk niet zoveel 
zin in had. 

Het zijn telkens stapjes in het keuze-
proces. Ik heb vaak het gevoel gehad 
dat het pad vóór mij maar een paar 
meter verlicht was, waarna er weer 
een volgend kruispunt zichtbaar werd. 
Voortdurend ben ik op zoek geweest naar 
de goede studie, waarbij ik telkens weer 
een dilemma vond. Nu heb ik Keltisch 
gevonden en voel me daar thuis; ik heb 
ook niet meer de behoefte om me druk 
te maken over de kleine dingen, of me 
af te vragen of ik wel goed zit. In plaats 
daarvan ben ik nu bezig met de invul-
ling van mijn vrije keuzevakken en een 
passende masteropleiding. Ook daar-
voor zal ongetwijfeld gelden dat ik nog 
een lange weg te gaan heb voordat ik bij 
mijn eindbestemming aankom. En zelfs 
dan zal ik weer voor een keuze komen 
te staan.

Echter nu weet ik hoe het keuzeproces 
werkt; dat het er niet om gaat in één keer 
de allerbeste keuze te maken, omdat 
dat simpelweg niet kan. Dat een keuze 
pas werkt als je kiest voor datgene waar 
op dat moment je hart ligt, en dat het 
kan veranderen. Want uiteindelijk zijn 
er altijd veel stapjes nodig om je eigen 
weg te vinden, en je eigen goede keuzes 
te maken.

Iris Schram (V6a)

Voortgezet
onderwijs

Foto: Willem Mes

Een keuze is nooit 
definitief
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Fotowedstrijd

Voortgezet
onderwijs

Grappig om de sfeer van andere werk-
reizen, dan Barcelona, te proeven. Alleen 
dat al maakt het de moeite waard ook 
dit maal de ‘buitenlandse reizen foto-
wedstrijd’ te organiseren. Alhoewel 
er dit jaar meer foto`s dan vorig jaar 
zijn ingezonden, in totaal 79, hadden er 
wat mij betreft best meer kunnen zijn. 
In de lessen fotografie heb ik namelijk 
prachtig werk van de reizen voorbij zien 
komen.
Thijs van den Veerendonk (H5) heeft met 
zijn ‘lazy sunny afternoon’, in het Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, de eerste 
plaats gehaald. De jury merkte hierover 
op: ‘Goed sfeerbeeld, even time out, 
vrolijk moment met een wildvreemde 
in een museum met grandeur, onweer-
staanbare banken, mooi licht’. 
De foto van Anouk Go (V6) eindigde 
als tweede, onder andere vanwege 
een ‘bijzondere belichting die het 
cliché ver achter zich laat en het beeld 
magisch maakt. Het verleden en heden 
versmelten’.
Derde werd de schone licht-foto van 
Saimi Triemstra (V6), gemaakt in het 
Museo Nazionale in Napels, ‘hier zit een 
verhaal in, hoewel het geen duidelijke 
reisfoto is’. 
Zoals beloofd zijn de winnende foto`s 
uitvergroot en opgehangen op het 
ereschavot tussen de twee delen van 
onze lange WP-trap. Alle ingezonden 
foto`s  hangen in klein formaat in twee-
enhalve vitrines  op de lichtbrug, alvast 
als goede sfeermaker voor de reizen in 
oktober  2011.

Mike Werkhoven

Eerste prijs; ‘Lazy sunny afternoon’ van Thijs van den Veerendonk (H5)

Tweede prijs; foto van Anouk Go (V6) Derde prijs; foto van Saimi Triemstra (V6)
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Interview met Ayana

Geïnterviewde: Ayana
Land van oorsprong: Ethiopië
Hoelang in Nederland: 2,5 jaar
Datum van afgenomen interview:
zondag 26 september 2010 om 13.00 uur
Taal waarin het interview afgenomen 
werd: Engels
Interviewster: Aileen van Leeuwen (V5C)

Ontwikkelingssamenwerking is een 
onderwerp dat aan bod komt bij het vak 
Maatschappijwetenschappen. Onderdeel 
ervan was zelf een onderzoek uitvoe-
ren met betrekking tot dit onderwerp. 
Ik ben vooral geïnteresseerd in vluch-
telingen en de manier waarop de media 
een ontwikkelingsland in beeld brengt. 
Daarom heb ik verschillende vluchtelin-
gen geïnterviewd om achter de waarheid 
te komen en te ontdekken wat gaande is 
in hun land van herkomst. Ik vroeg mij 
af of de beelden die de media gaven wel 
compleet waren. 

26 September 2010 - Ik bel aan. Ayana* 
doet de deur open en Dibaba, het zoon-
tje, begroet mij vrolijk. Door het halletje 
lopen we naar de woonkamer, er staan 
twee zwart leren banken en een ronde 
tafel. Verder staat de televisie aan en zie 
ik veel foto’s en schilderijen. Ayana biedt 
mij een kop thee aan en wat rozijnen. 
We beginnen met het interview waarna 
we ook nog een tijd gepraat hebben. 
Hieronder volgt het verhaal van Ayana.

Oromo
Ayana groeide op met haar ouders, 
broers en zussen. Ze woonden op het 
platteland in Oromo, dit is een gebied in 

Ethiopië. Ze heeft een prettige en warme 
jeugd gehad, tot er politieke problemen 
ontstonden. De leidende partij in Oromo 
kreeg onenigheid met de regering van 
Ethiopië. Daarom werden onschuldige 
mensen gevangen genomen. Zelf heeft 
Ayana twee keer in de gevangenis geze-
ten. De eerste keer was toen ze zestien 
jaar was, dit betrof haar huwelijk. De 
precieze reden hiervan is onbekend 
gebleven. Ayana was van beroep zange-
res. Toen ze een liedtekst schreef over 
mensenrechten is ze voor de tweede 
keer gevangen genomen. Zij vertelde mij 
dat er veel verkrachtingen plaatsvonden 
in de gevangenis. Ook vertelde zij over 
de mishandelingen. Tijdens martelingen 
worden gevangenen vastgebonden aan 
hun handen en voeten. Ze worden net 
zo lang geslagen tot ze zeggen dat ze 
nooit zullen praten over de situatie in de 
gevangenis. De mensen in Oromo mogen 
niet zeggen wat ze vinden, wat ze denken 
en wat ze voelen. Ayana liet mij haar 
littekens bij haar enkel zien die van het 
strak vastgebonden touw kwamen. Ook 
heeft ze verschillende littekens in haar 
gezicht. Als de mensen na de martelin-
gen gezegd hebben nooit te zullen praten 
over wat ze denken, vinden en voelen 
moeten ze deze verklaring onderteke-
nen. Ayana heeft ondertekend en besloot 
om naar Kenia te gaan. Ze vond het 
ondraaglijk om niet over de situatie in 
Oromo te kunnen praten. Om naar Kenia 
te kunnen heeft ze haar eerste zoon-
tje van negen maanden achter moeten 
laten in Ethiopië. In het jaar 2000 is ze in 
Kenia aangekomen en is daar acht jaar 
gebleven. Gelukkig heeft een familielid 

de zoon van Ayana, toendertijd 2,5 jaar, 
mee kunnen nemen naar Kenia. 

Wennen aan Nederland
Ayana is een uitgenodigde vluchteling. 
In 2008 kreeg ze de kans om samen met 
haar man, zus en zoon naar Nederland 
te komen. Ze woont hier nu bijna 2,5 jaar. 
Na een tijd in een asielzoekerscentrum 
gezeten te hebben, kreeg ze een huis 
toegewezen. Zij is erg blij met de goede 
hulp die Nederland haar biedt. Ze gaat 
naar school om de Nederlandse taal te 
leren, maar dit blijft lastig voor haar, 
daarom hielden wij het gesprek in het 
Engels. De mensen in Nederland zijn 
erg vriendelijk tegen haar, ze voelt zich 
welkom en heeft nog geen last gehad 
van bepaalde vooroordelen. Voor haar is 
rust en vrede erg belangrijk. Ayana bidt 
iedere dag voor een goede afloop van de 
omstandigheden in Ethiopië. 
Wel heeft ze nog moeite met de taal 
en het systeem van Nederland. Al die 
belastingen zijn toch nog wel even 
wennen voor haar. Ook vond ze het een 
verandering dat de politie niet zomaar 
mensen aanviel en gevangen nam. Het 
is voor haar lastig om de Nederlandse 
cultuur te begrijpen. Het valt haar op dat 
Nederlanders voor alles zorgen, er zijn 
zelfs ziekenhuizen voor dieren! 
Toen ze voor het eerst in Nederland 
kwam vond ze het moeilijk om haar 
verhaal te vertellen. Nog steeds heeft 
ze iedere twee weken een afspraak met 
een psycholoog die haar helpt met haar 
problemen. Zoals ze zelf zegt heeft ze 
een ‘burning pain’ in haar lichaam die 

is veroorzaakt door de gebeurtenissen 
in Ethiopië en Kenia. 
Als ze aan Ethiopië denkt heeft ze 
gemengde gevoelens. Aan de ene kant 
heeft ze gelukkige gedachten over de 
tijd voordat ze zestien werd. Ze voelt 
‘happiness’ als ze terugdenkt aan het 
leven op de boerderij. Aan de andere 
kant zijn er minder goede herinneringen 
die ze over heeft gehouden aan de tijd 
nadat ze zestien was. Ze denkt aan de 
tijd in de gevangenis en de vlucht naar 
Kenia. Zij vertelt over vluchtelingen 
‘who are running for life’. Zij vertelt dat 
veel mensen in de tijd van de vervolging 
zelfmoord hebben gepleegd. Dit was in 
sommige omstandigheden een betere 
oplossing dan te blijven leven. 
Ayana vertelde dat ze regelmatig naar 
haar moeder in Ethiopië belt. Ze huilen 
dan beiden. Ze heeft haar moeder nu 
twaalf jaar niet gezien. Haar moeder 
is ziek en Ayana weet niet of ze haar 
ooit nog zal zien. Ze mist haar moeder 
erg. Het is voor Ayana onmogelijk om 
binnenkort naar Ethiopië te gaan en 
haar moeder op te zoeken. Misschien 
na een aantal jaar als ze een Nederlands 
paspoort heeft.

Wat de waarheid in en over Ethiopië 
betreft, is het zeer slecht gesteld. Als 
er iets over Ethiopië in de media komt is 
dit een onbelangrijk detail van wat zich 
daar allemaal afspeelt. Voor journalisten 
is het erg lastig om in Ethiopië te komen. 
Ayana vertelde dat zelfs Westerse 
journalisten geen rechten hebben in 
Ethiopië. Er was eens een journalist 
die kwam filmen in gevangenissen. Zijn 

filmmateriaal is vernietigd en hijzelf is 
om het leven gebracht. 
Het nieuws dat in Ethiopië wordt uitge-
zonden is ook vertekend. Omdat de rege-
ring een conflict heeft met Oromo blijft 
dit gebied buiten beeld. 
Op het gebied van ontwikkelingshulp is 
het al even slecht. Als Westerse landen 
vrijwilligers naar Ethiopië laten gaan 
komen deze eerst bij de regering. De 
regering wil absoluut niet dat er iets 
bekend wordt over het gebied Oromo. 
Vandaar dat de mensen die in Oromo 
wonen geen enkele vorm van hulp 
ontvangen. 

Tijdens het gesprek heeft  Ayana heeft 
mij meegenomen naar haar leefwereld. 
Door te spreken met iemand die het zelf 
ervaren heeft krijg je een goede indruk 
van de gebeurtenissen in het land. 
Wat Ayana over haar moeder vertelde 
raakte me erg. Het was bijzonder om op 
zo’n manier in vertrouwen genomen te 
worden. Ze vertelde me dat ze blij was 
met mijn onderzoek en hoopte dat er 
zo meer aandacht zou komen voor de 
situatie in Oromo. 
Bij het afscheid zei ze dat ik haar nog 
maar eens moest bellen als ik vrije tijd 
had, want dan zou ze me uitnodigen voor 
een Ethiopisch diner of een traditionele 
koffieceremonie, ze zei: ‘Your’re like 
a sister to me now.’ We hadden afge-
sproken dat we dan zouden praten over 
de leuke en grappige dingen van onze 
cultuur.  

* Om de privacy te beschermen zijn de 
namen veranderd.Voortgezet

onderwijs
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Soms sta je paf van creatieve kwaliteit 
door werkers bij ons op school getoond. 
Wat er in zit moet je eruit halen ,dacht ik 
toen ik een aantal jaren geleden de foto 
opdracht “Absurde fotografie” schreef.
Sindsdien vaak moeten lachen om de 
heerlijke humor en soms scherpe obser-
vaties omgezet in vertellend beeld.
Soms is er geen humor maar zit de knip-
oog in een scherpe waarneming voor 
vreemde combinaties, rare contrasten, 
opvallende toevalligheden, niet voor 
de hand liggende momenten, situaties 
die de moeite waard zijn om in beeld te 
brengen, in het theater uit te spelen of 
in geluid te vangen. 

Ook het filmpje ‘Decolleté’ van Mila, Tisse 
en Sophie vorig jaar bij het Filmfestival  
gemaakt is een prachtig voorbeeld van 
heerlijke absurditeit, boordevol humor. 
Onze musicals zijn vaak een aaneen-
schakeling van absurde momenten, 
kostelijke humor prachtig vormgegeven. 
Absurditeit is niet alleen iets van beeld-
makers, maar van alle dag, kijk maar 
om je heen. Natuurlijk heeft absurditeit 
ook zijn pijnlijke en ernstige vormen, 
onthutsende beelden door fotojourna-
listen gemaakt, de absurde kredietcrisis 
en de politieke soap, verbazingwekkend.  
Absurditeit kietelt je gevoel, beweegt je 
emotie en verwondering, maakt je oplet-
tend, doet je soms schrikken, afvragen 
wat er aan de hand is.
In de gang naar de werkateliers hangen 
nu ook twee foto`s met absurde inhoud: 
een prachtige foto van Lynn Somers die 
haar zusje Ditte met kabeljauw heeft 
geportretteerd, en de foto van een thee 

drinkende persoon met gasmasker en 
lampenkap van Onessa Novak is een 
kunststukje. 
Ik vind beide foto`s zo mooi dat ik ze 
graag zelf gemaakt zou hebben.

Mike Werkhoven

Op 7 februari 2011 was er in de Grote 
Zaal een debat over dierproeven en 
alternatieven voor dierproeven. Dit debat 
is onderdeel van ons profielwerkstuk. 
Bij dit debat waren zes debaters aanwe-
zig, waaronder Robert Molenaar van de 
Anti Dierproeven Coalitie, Frans Stafleu 
van de Dierexperimentencommissie en 
onze eigen Thimo Jansen, medewer-
ker biologie. Sanne Tromp, directeur van 
het Junior College Utrecht (JCU) was de 
debatleider.

Alle debaters namen enthousiast deel 
aan het debat: sommigen waren het 
volledig met elkaar oneens, terwijl ande-
ren elkaar bijstonden. Ook het publiek 
dat deels uit werkers en JCU-leerlingen 
bestond, deed enthousiast mee in de 
interactieve rondes. Vooral bij de stel-
ling ‘De ontwikkeling van medicijnen is 
belangrijker dan het leven van een proef-
dier’ waren de meningen erg verdeeld. 
Zo vond Robert Molenaar dat er geen 
dierproeven mogen worden gedaan 
voor het ontwikkelen van medicijnen 
voor welvaartsziektes zoals longkanker, 
omdat dit voornamelijk wordt veroor-
zaakt door roken. Je offert dan dieren-
levens op, terwijl zo’n ziekte vaak door 
iemands eigen levensstijl komt. Anderen 
vonden dat je die mensen niet aan hun 
lot kan overlaten. De meningen over 
deze stelling zijn en blijven verdeeld.
Na een geslaagd debat gaan we nu verder 
met ons blad over dit onderwerp. Over 
enkele weken zal dit gedrukt worden en 
in de school worden verspreid.

Aernoud, Ananda, Anouk, Femke,
Guusje, Kirsten en Sander (V6A)

Proefdieren?

Voortgezet
onderwijs

Absurd

Foto: Lynn Somers Foto: Onessa Novak

Foto’s: Hans Lebbe
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water en lucht usus communis zijn, voor 
gemeenschappelijk gebruik en geen 
particulier bezit. De boeren weigeren 
uiteraard, verpesten hun eigen water-
poel door er in te gaan springen en 
met modder te gooien en veranderen 

op grond van hun gedrag in kikkers die: 
quamvis sint sub aqua sub aqua maledice-
re temptant, hoewel zij zich onder water 
bevinden onder water blijven schelden. 
Een krasse parallel, zelfs uiterlijk, met 
de voorman van onze rustica turba. 
De strijd tegen de Lycische mentaliteit 
begint thuis en gaat verder op school. 
Wie op school leert dat mensen verschil-
len en dat verschillen een gemeenschap 
sterk, gezond en vrolijk maken zal in zijn 
leven die gemeenschapszin zoeken en 
verdedigen. Wie opgroeit met verschil-
len ziet geen verschillen maar gezichten 
van mensen die eigen zijn, ieder op zijn 
wijze. Ik denk dat dat vooral de notie is 
die zo aanspreekt in ‘worden wie je bent’. 
Leren je eigen weg te gaan, je eigen ster 
te volgen en daarin worden gezien en 
erkend. 
Wij, leraren, zijn de lucifertjes in de nacht 
van de chaos die de mens bedreigt als 
hij niet meer weet wie hij is. Onderwijs 
is de wieg van de beschaving. Een leraar 
is vroedman, tuinman, kok, soldaat, 
toeschouwer, dominee. Met een leraar 
bedoel ik uiteraard ook een lerares. Een 
leraar slaagt alleen als hij zichzelf is. 
Wordende is wie hij moest zijn. En de 
moed heeft daarvoor te staan. Hora est. 

Marijn Backer

Ooit, lang voor sprake was van een nieuw 
gebouw of onderwijsconcept, Berend 
Teunissen voerde de laatste teugels, van 
een Tweede Fase was nog niet gehoord, 
kortom, in een vorig leven zat ik met 
Wim Koppen in een commissie met 
als opdracht: herschrijf ons profiel. We 
namen vele geschriften van Kees Boeke 
door om daaruit een profiel samen te 
stellen dat paste bij het onderwijs dat 
wij wilden geven. Een mooi rapport 
verscheen, de band tussen basisschool 
en middelbaar verstevigde, de minimu-
sical ontstond, de school begon weer te 
groeien. 
‘Worden wie je bent’ was, ook in de 
herprofileringen die volgden een frase 
die overal en altijd boven kwam drijven. 
Terwijl leren met hoofd, hart en handen 
steeds minder onderscheidend is gewor-
den, is het vervullen van de belofte die 
in je besloten ligt een van de opdrachten 
geworden waar geen medewerker van de 
Werkplaats een vraagteken bij zet. Toch 
voelde ik altijd een hapering in de notie: 
‘wie je bent’. Alsof de bloembol reeds 
de tulp is, het eitje al de roodborst, de 
eikel de boom. 
Wat betekent ‘worden wie je bent?’ De 
ontwikkeling van talent ambiëren vele 
scholen.  Bedoelen we dan een spirituele 
bestemming? Aan welk gevoel appel-
leert: worden wie je bent? 
Een dezer dagen wil een gezelschap 
van mij horen hoe ik geworden ben wie 
ik ben en daarmee begrijpen wie ik nu 
ben, hoe ik in dit fantastische vak terecht 
gekomen ben.
Wat ga ik vertellen? Wat is mijn verhaal? 
Wat gaan onze werkers vertellen later, 

wanneer aan hen gevraagd wordt wie 
zij zijn geworden. Wat zijn de waarden 
waarmee wij onze identiteit beschrijven, 
uit welke criteria blijkt dat wij zijn gewor-
den wie wij zijn? Wat maakt mij mij en jou 
jou? Dat zijn geen gemakkelijke vragen. 
Onze identiteit staat immers meer en 
meer onder druk en niet alleen vanwege 
de neurobiologische constatering dat 
wij ons brein zouden zijn. De tekenen 
van de tijd zijn alarmerend. Worden wie 
je bent heet onder populisten vooral 
zijn zoals wij zijn. Populisme houdt niet 

van verschillen en nuances. Nederland 
verwildert, de menselijke waardigheid 
is een linkse hobby. de ‘ziel’ een woord 
uit het wereld van Jomanda. 
Er heerst grote verlegenheid over de 
eigen identiteit.

In Ovidius staat een beroemd verhaal 
over Lycische boeren (rustica turba) die 
de allochtone en juist van een tweeling 
bevallen godin Latona een slok water 
weigeren, hoewel zij er vriendelijk om 
vraagt en hun heeft geleerd dat zon 

Hora est

Voortgezet
onderwijs

Fotograaf onbekend Tineke Mergler (AK) op Kilimanjaro

Foto: Willem Mes


