
Basisonderwijs

Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven
Directeur: Jeroen Goes
T 030 228 28 42 
bo@wpkeesboeke.nl
www.wpkeesboeke.nl

Voortgezet onderwijs

Kees Boekelaan 12 3723 BA Bilthoven
Rector: Henk Zijlstra
T 030 228 28 41
avo@wpkeesboeke.nl
www.wpkeesboeke.nl

krant
jaargang 33 | nummer 28 | december 2015

Basisonderwijs
Natuuronderwijs op het BO
Het fairtrade keurmerk

Algemeen
De Werkplaats is een opleidingsschool
Opening Betty Boeke Paviljoen

Voortgezet onderwijs
Waar komen onze VO-werkers terecht?
Dagje op het RIVM  

“Toen iemand mij 

laatst vroeg of ik al 

wist wat ik wilde 

worden, hoorde 

ik mijzelf zeggen: 

‘docent’.”

“Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is”. Kees Boeke



Redactioneel winter 2015

WPkrant december 2015 | 2 WPkrant december 2015 | 3

Inhoud
3 De glimlach van een kind 
4 Natuuronderwijs op het BO 
6 Kleine diertjes op het BO 
8 Het fairtrade Keurmerk op het BO
9 Uitwisseling BO en VO
10 Ria & Hans: een schitterend gesprek
12 Werk dan mee in De Werkplaats
14 De Werkplaats is een opleidingsschool
16 Bourneville als bakermat 
18 De opening van het Betty Boeke paviljoen
20 Kees Boekedag 2015 
22 Een gunstige wind
24 Dagje RIVM
26 Het nieuwe ANW
27 Jos en Rob 40 jaar op de WP
28 Waar komen onze VO-werkers terecht?
31 WP Forever
32 Oud-werker: Misha van Denderen
34 Worm en wereld

Colofon
Redactie
Jeroen Goes, Kim Gaalman,
Marijn Backer en Henk Zijlstra 
Eindredactie: Berend Jan Ike

Ontwerp 
Mireille Geijsen

Drukwerk
Drukkerij ESED te Soest

Middenfoto
Willem Mes

Foto cover
Jeroen Goes

Foto’s zonder bronvermelding
Willem Mes

Soms lijken onze idealen ver weg. Bijna 
negen jaar geef ik hier les en niet zelden 
gaan delen van vergaderingen op aan 
praten over resultaten, slagingspercen-
tages en leerlingaantallen. Creativiteit, 
worden wie je bent, hoofd, hart en 
handen; allemaal leuk en aardig, maar 
we willen natuurlijk ook gewoon dat 
kinderen een diploma halen.
Zo gek is dat niet; we weten echt wel 
dat je prima kunt worden wie je bent, 
maar dan het liefst wel mét de juiste 
papieren. En tóch. Hoe ver weg onze 
idealen soms ook lijken, op sommige 

momenten zijn ze zó dichtbij dat je ze 
bijna kunt aanraken. 
De Kees Boekedag - onlangs voor de 
derde keer georganiseerd - is één grote 
aaneenschakelingen van zulke momen-
ten. Op die dag beweegt een ieder die 
ook maar iets met onze organisatie te 
maken heeft, werker, medewerker, 
jong, oud, VO én BO, zich als een vis in 
een grote vijver van creativiteit. En dan 
weet je het ineens zeker: negentig jaar 
WP is fantastisch, maar daar kunnen er 
zo nóg negentig bij. Met gemak!
Berend Ike

’s Ochtends even een kwartiertje bij het 
toegangshek van de school staan: het is 
in korte tijd zo vertrouwd gaan voelen 
dat ik me er op weg naar mijn werk al 
op verheug. De korte ontmoeting met 
de ouders, al beperkt die zich tot het 
kruisen van de blikken, vormt een fraaie 
start van de dag. 
En dan iedere ochtend de zeshonderd 
werkers zien passeren. Tientallen  keren 
zeggen we goedemorgen tegen elkaar; 
de eerste dagen doen de kinderen het 
nog schoorvoetend, inmiddels voelt 
het ook voor hen als een goed gebruik. 
Sommige werkers zijn vaste ‘high five-

klanten’, met enkele wordt een stevige 
handdruk uitgewisseld: ‘zie je het nog 
zitten vandaag?’. 
En dan de allerjongsten: het ventje dat 
steevast over de opstaande rand fietst, 
voor hem een kleine springplank naar 
de school. Zijn moeder en ik slaan 
het lachend gade. Het gaat steeds nét 
goed. Druk pratende kinderen, in de jas 
verscholen kinderen, schuchtere of nog 
niet uitgeslapen kinderen. Kinderen in 
wonderlijke berenpakken, met knuf-
fels onder de armen, dozen in de hand 
(‘hebben jullie een project?’); hier trekt 
iedere ochtend een kleurrijke optocht 

voorbij. Van kinderwagen tot (bijna-) 
puberleeftijd. Een basisschoollevens-
pad waarachter een wereld schuilgaat. 
De winter komt eraan, koude, natte 
dagen. Ik houd mij aan mijn voornemen 
om iedere ochtend weer te beseffen wat 
de ware aard van mijn werk van die dag 
zal zijn. En ergens in de verte klinkt de 
oude Alberti: de glimlach van een kind.

Tot morgenochtend en een fijne dag.

Jeroen Goes

De glimlach van een kind

bo

“Hier trekt iedere ochtend 
een kleurrijke optocht 
voorbij.”
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aanraking komen. Dit gebeurt bijvoor-
beeld tijdens de natuurlessen, maar ook 
in de eigen groep, tijdens het zelfstandig 
werken met individuele opdrachten of 
groepsopdrachten en bij het klussen op 
de boerderij. 

Binnen het natuuronderwijs zijn er veel 
vaardigheden aan te leren die kinderen 
zich eigen moeten maken. Maar is er 
naast het aanleren van die vaardigheden 
ook nog plaats voor ‘natuurbeleving’; het 
in contact komen met en het koesteren 
van de natuur?
Jazeker, dat is een heel belangrijk doel 
van ons natuuronderwijs. Juist door 
verwondering, verhalen vertellen en 
avonturen beleven gaat de natuur leven 
voor kinderen en gaan kinderen meer 
leven in en met de natuur.

Gelukkig hebben wij op de WP veel faci-
liteiten en materialen die wij in kunnen 

zetten bij het WNT onderwijs, denk aan 
de bosrand, de ecologische tuin met de 
dassenburcht, de bijen en natuurlijk de 
kinderboerderij. Kan je een voorbeeld 
geven van een activiteit op een van 
deze plekken die laat zien hoe wij aan 
WNT-onderwijs werken?
Een van de eerste natuurlessen dit 
schooljaar voor de onderbouw ging 
over slootdiertjes. Met hulp van een 
paar werkers uit 5/6 schepten de kleu-
ters allerlei diertjes uit de sloot, van 
bloedzuigertjes en schaatsenrijders tot 
salamanders. Geweldig dat er zoveel 
soorten te vinden zijn in dat kleine 
stukje sloot! En met de groepen 5/6 
ben ik net begonnen met een lessense-
rie ‘Adopteer een boom’. Hierbij gaan 
kleine groepjes werkers vier keer per 
jaar (in alle seizoenen) een keer naar 
een specifieke boom op ons terrein om 
deze te bekijken en te leren kennen aan 
de hand van allerlei opdrachten. Zo leren 

ze ‘hun’ boom natuurlijk goed kennen, 
en ontdekken we in de nabespreking dat 
er grote verschillen zijn tussen verschil-
lende soorten bomen.

Matthijs van Dam
Medewerker groep 5/6

Aukje Brandenburg was tot vorig jaar 
groepsmedewerker van de groepen 5/6 
en 7/8. Na de geboorte van haar doch-
tertje Linde keerde ze het in een nieuwe 
rol terug: als vakmedewerker natuur. 
Matthijs van Dam (lid van de binnenkring 
natuur) viel vorig schooljaar nog in en is 
vanaf dit schooljaar een vaste groepsme-
dewerker van groep 5/6. Hij ontmoette 
haar en stelde een aantal vragen over 
haar ervaringen in deze nieuwe rol.

Met de start van dit jaar is er voor jou 
ook het één en ander veranderd. Je staat 
nu nog maar één dag als groepsmede- 

werker voor een groep en twee dagen 
als medewerker natuur. Vanwaar deze 
keuze en hoe bevalt het je tot nu toe?
Het bevalt goed! Ik genoot altijd erg van 
het hebben van een eigen groep, maar 
het blijkt ook heel leuk om aan alle groe-
pen les te geven, zo leer ik alle kinderen 
van de school kennen. Natuureducatie is 
al jarenlang mijn passie dus toen deze 
functie voorbij kwam, wist ik al snel dat 
ik dit graag wilde doen.
 
Op de WP staat dit jaar veel in het teken 
van het vernieuwen en verbeteren van 
het wetenschap-, natuur- en techniekon-
derwijs (WNT). Hier worden studiedagen 
aan gewijd en medewerkers bezoeken 

WNT-conferenties. Kan jij vertellen hoe 
wij deze veranderingen terug gaan zien 
in ons onderwijs?
Op de studiedagen verdiepen we ons in 
het zelf vormgeven van ons natuur- en 
techniekonderwijs. De meeste standaard 
lesprogramma’s over WNT sluiten niet 
zo goed aan bij onze school, omdat 
we zoveel meer buitenmogelijkheden 
hebben. Daarom willen we het graag 
zelf vormgeven, aan de hand van een 
leerlijn met leerdoelen. Op de studie-
dagen werken we deze uit en leren we 
van de mensen van het NIBI (Nederlands 
Instituut voor Biologie). Het is de bedoe-
ling dat de werkers op allerlei manieren 
met natuur, wetenschap en techniek in 

Natuuronderwijs op het BO

bo

“Met de groepen 5/6 ben 
ik net begonnen met een 
lessenserie ‘Adopteer een 
boom.”

“Juist door verwonde-
ring, verhalen vertellen 
en avonturen beleven 
gaat de natuur leven 
voor kinderen.”

Foto’s: Louis Triemstra
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Bij Hans zoomen de werkers in op een 
onderdeel van een insect; er wordt 
gewerkt met kroontjespen en Oost-
Indische inkt. 
•	Wist	je	dat…	insectenvleugels	tien	

keer dunner kunnen zijn dan een 
menselijke haar?
•	Wist	je	dat…	insectenogen	bestaan	

uit een heleboel oogjes?
•	Wist	je	dat…	insecten	harig	kunnen	

zijn?
•	Wist	je	dat…	insectenpoten	weer-

haakjes kunnen hebben?

Bij Nicky en Sanne kijken de werkers 
naar insecten en andere kleine dier- 

tjes, zoals slakken en rupsen (of is 
een rups ook een insect??) in de film 
Microcosmos.
•	Wist	je	dat…	slakken	geen	andere	

slak nodig hebben om te paren?
•	Wist	je	dat…	er	insecten	zijn	die	op	

het water kunnen lopen?
•	Weet	je	eigenlijk	wel…	hoe	groot	

een regendruppel is voor een klein 
spinnetje?
•	Wist	je	dat…	een	mier	50	x	zijn	eigen	

lichaamsgewicht kan dragen?

Tijd voor drama: InsectenDrama! En 
tijd voor proefjes van Freek.
•	Wist	je	dat...	de	oppervlaktespan-

ning van water ervoor zorgt dat 
insecten op water kunnen lopen?
•	Wist	je	dat…	je	binnen	twee	dagen	

45 fruitvliegjes kunt vangen met één 
bananenschil?

In het atelier ga ik linodrukken! 
De werkers kiezen een insect uit en 
tekenen dat zo precies mogelijk na. 
Zoeken naar plaatjes, kijken naar lijnen 
en vlakken, kleuren en structuren.
Dan is het tijd om te gutsen.

•	Wist	je	dat…	linoleum	onder	de	
microscoop glitters heeft?
•	Wist	je	dat…	je	pleisters	bij	de	hand	

moet hebben als je gutst?
•	Wist	je	dat…	je	alles	wat	je	weggutst		

niet meer ziet op je afdruk?

Dan is het tijd om af te drukken
En... wat een verrassing! De mooiste 
lino’s zijn gemaakt, éénkleurendruk-
ken, meerkleurendrukken; we kregen 
er maar geen genoeg van. Kunst!

Bij Aukje - op de boerderij en in de 
bosrand - zijn insecten gezocht en 
gevonden. Er zijn tuinslakken geteld.
•	Wist	je	dat…	je	de	evolutie	in	je	

achtertuin kunt zien gebeuren, 
dankzij een gewone tuinslak die 
overal voorkomt? 

 www.evolutionmegalab.org/nl

Op het schoolkamp in het Goois 
Natuurreservaat zijn nog heel veel dier-
tjes gevonden, bekeken, gedetermineerd 
en bewonderd.
Het verhaal van Zomer Bruijn over de 
vleermuizen was indrukwekkend.
•	Wist	je	dat…	je	vleermuizen	tam	

kunt maken?
•	Wist	je	dat	vleermuizen	‘zien’	hoe	je	

eruit ziet d.m.v. echolocatie?

Een project over kleine diertjes
‘Hee Renee, daar zit een groot insect op het 
raam!’ ‘Nee joh, dat is geen insect, dat is een 
spin!’ ‘Wacht ik zoek ‘m op. Het is de lang- 
pootmug.’
‘Hee, een hommel in de kring.’
‘Ik pak wel even een bekertje en een 
papiertje, dan doe ik m naar buiten.’
‘Die miertjes bij de GFT… wat doen we?’
‘Zullen we de bak buiten zetten, Renee? 
Dan kunnen ze lekker verder eten.’
Ik zeg: als je het weet, dan zie je het. 
Project geslaagd!

Renee de Senerpont Domis
Medewerker bovenbouw 7/8

Afgelopen september was het zover: het 
project kleine diertjes ging van start op de 
basisschool. Als ik erover begin in de kring 
gaan er meteen een paar bibberen. Brrrrr! 
Als er een spin over de vloer loopt, is de 
helft afgeleid, vergeet te eten, vergeet te 
luisteren… eerst moet die spin weg! Brrrr! 
Doodtrappen die boel!

Kleine diertjes: we hebben er genoeg. 
Mieren rondom ons GFT-afvalbakje, 
spinnetjes, glazenwassers op het raam 
en niet te vergeten: de hoofdluis.

We gaan beginnen. Op de tentoonstel-
lingstafel staan mooie grote platen en 
een microscoop met daarbij een paar 
echte insecten. Dode insecten, dat dan 
weer wel.

Op de boerderij hebben we een paar 
prachtige oude kisten met allerlei soor-
ten opgeprikte kevers.
‘Zielig!’ ‘Is dat echt???’
‘Ja, dat is echt. Vroeger hadden ze geen 
telefoon die foto’s kon maken mee op 
safari, maar namen ze gewoon ‘the real 
thing’ mee naar huis. 
Wacht maar tot we een project doen over 
‘The Big Five!’
Schoorvoetend kijken ook de werkers 
die ervan griezelen door de grote ogen 
van de microscoop.

De foto’s van Jeroen (oud-werker) 
worden met nieuwe aandacht bekeken. 
‘Jeetje wat zijn die mooi! Wat heeft hij die 
van dichtbij genomen! Hoe heeft ie dat 
gedaan?’

We werken in carrouselvorm
Bij Laura werken de werkers aan 
een WebPad (zie www.yurls.net). Alle 
Skoolmates (een soort tablet met een 
aanklikbaar toetsenbordje – red.) 
worden verzameld, de laptops, de tele-
foons; allemaal om de filmpjes en de 
websites te bekijken. Even later krijgen 
‘Spinnen’ en ‘Instecten’ – zoals het hoort 
– ieder een eigen WebPad.
•	Wat	is	eigenlijk	het	verschil	tussen	

een spin en een insect?
•	Wist	je	dat….het	insect,	met	1	

miljoen beschreven soorten, de 
grootste diergroep is? 
•	Wist	je	dat	…	er	nog	miljoenen	soor-

ten insecten onontdekt zijn?
•	Wist	je	dat	…	je	insecten	kunt	eten?

‘Kleine Diertjes’ op het BO

bo

“Bij Aukje - op de boerde-
rij en in de bosrand - zijn 
insecten gezocht en 
 gevonden.”

“De werkers kiezen een 
insect uit en tekenen dat 
zo precies mogelijk na.”

Foto’s: Nicky v.d. Pols en Louis Triemstra



WPkrant december 2015 | 8 WPkrant december 2015 | 9

Op dinsdag 10 november brachten de 
bovenbouwmedewerkers in blok 3 een 
bezoek aan de drie onderbouwteams 
op het VO. Het doel hiervan was samen 
vaststellen in hoeverre elementen van 
het BO terug te zien zijn op het VO en 
omgekeerd. Over en weer werden vragen 
gesteld en gaf men tips en tops. Duidelijk 
werd dat we samen op zoek zijn naar de 
juiste ingrediënten voor goed onderwijs. 
Dit onderlinge contact ervaren we daarom 
als zeer waardevol.

Opmerkingen over het VO gemaakt door 
het BO

TOPS
•	 Er	wordt	gewerkt	aan	een	fijne	sfeer:	

als een werker jarig is weet iedereen 
daarvan.
•	 Na	afloop	van	de	schooldag	blijven	

werkers nog wat hangen, wat een 
teken is dat zij zich thuis voelen.

•	 Werkers	geven	het	onderwijs	een	
hoog cijfer en geven aan dat ze op 
hun plek zitten op het middelbaar.
•	 Het	uitvoeren	van	taken	zoals	corvee	

verloopt soepel, iedereen doet mee 
en daarover is geen gedoe.

TIPS
•	 Probleem:	Veel	werkers	houden	lang	

de handen in de lucht.

Tip: ‘Parkeer’ vragen. Laat werkers eerst 
vragen aan elkaar stellen. Laat als mede-
werker zien dat je een werker hebt gezien. 
Laat werkers erop vertrouwen dat je als 
medewerker rondloopt.

•	 Probleem:	De	inrichting	van	het	
domein is niet optimaal.

Tip: Laat duidelijk zien welke plek voor 
welk doel is, en wees hierin consequent. 
Stil is ook stil. Geen grijs gebied! Het BO 

heeft blauwe tafels waaraan werkers stil 
moeten zijn. Iedere ruimte in school moet 
je zo goed mogelijk inrichten. Het BO had 
tijdens de verbouwing de noodbarakken 
zo goed ingericht dat zelfs daar goed 
gewerkt kon worden.

•		Probleem:	De	dagstart	van	medewer-
kers kan beter

Tip: Maak hiervan een centraal moment in 
de ochtend. Op het BO wordt gedurende 
5 à 10 minuten in de ochtend organisato-
risch doorgenomen wat er allemaal die 
dag gaat gebeuren (wie doet wat), zodat 
de neuzen daarna allemaal dezelfde kant 
op staan.
Zo’n dagstart wordt veel in het bedrijfs-
leven toegepast en schijnt ook daar zeer 
efficiënt te werken.

•		Probleem:	Interne	communicatie	kan	
beter. 

Tip: Omdat het BO sinds mei 2014 ook 
is overgestapt naar een meer‘open leer-
omgeving’ weet men daar nu dat zo’n 
omgeving om meer communicatie vraagt. 
Hoe kun je die communicatie verbeteren? 
Dat is iets waar veel aan gewerkt wordt. 
Dit zou een interessant thema voor een 
gezamenlijke studiedag van BO en VO 
kunnen zijn.   

Ria Friesen en Karlien Hamilton

Een van onze doelen in dit schooljaar 
is om het fairtrade-keurmerk van onze 
gemeente te verkrijgen. Een mooie doel-
stelling in ons jubileumjaar, waarin wij 
het thema hebben gekozen ‘De WP in 
de wereld’. 
Om dit keurmerk te krijgen zullen we 
een flink aantal acties moeten gaan 
uitvoeren, zoals voorlichting geven aan 
de groepen, zo veel mogelijk gebruikma-
ken van fairtrade-producten en de actie 
naar de buitenwereld (ouders, plaatse-
lijke pers) promoten.
Een van onze eerste acties is in de 
eerste periode van dit schooljaar uitge-
zet. Truus te Pas, vrijwilliger namens 
de gemeente, kwam voorlichting in alle 
groepen geven. Medewerkers van groep 
3/4 blikken hierop terug. 
Truus heeft uitgelegd wat ‘eerlijk hande-
len’ is en dat er nog lang niet overal op 
de wereld eerlijk gehandeld wordt. Zij 
liet het fairtrade-logo op producten uit 
de Wereldwinkel zien. Zo kun je bepa-
len of een product fairtrade is. Hierna 
vertelt Truus de werkers over Teun 
van de Keuken en zijn eerlijke choco- 
laderepen. Dit verhaal maakte op hen 
misschien nog wel de meeste indruk.

De werkers waren geboeid en merk-
ten dat ook zij al een verschil kunnen 
maken in de wereld door te kiezen voor  
fairtrade. De eerste stap naar een fair-
tradeschool is gezet. Op naar de tweede!

Anne	Romeijn	en	Madelon	Boxman
Medewerkers 3/4

Het fairtrade-keurmerk op 
de basisschool 

bo

Teun van de Keuken ontdekt in 2003 
dat in met name West-Afrika (kind)
slavernij nog schrikbarend veel voor-
komt en dat terwijl in 2001 een aantal 
grote internationale chocoladebedrij-
ven hun handtekening zetten onder het 
Harkin Engel Protocol waarin afspra-
ken staan om de ‘worst forms of child 
labor’ te elimineren. Als journalist wil 
hij dit aan de kaak stellen en hij geeft 
zich, na het eten van chocoladerepen 
aan als crimineel. Deze aangifte wordt 
niet-ontvankelijk verklaard.
Teun gaat getuigen zoeken op een 
cacaoplantage in Ivoorkust. Vier 
jongens die daar als slaaf werken 
leggen een getuigenverklaring tegen 
hem af. Teun wacht de uitspraak af.
Ondertussen zit hij niet stil. Hij zoekt 
een chocoladefabriek die slaafvrije 
chocola wil produceren. Als dit niet lukt 
brengt Teun (Tony) zelf de eerste (lone-

ly) slaafvrije chocoladereep (choco) op 
de markt. In 2005 wordt dit een groot 
succes; de vraag is gigantisch. In 2007 
is de uitspraak van het gerechts-
hof: Teun is schuldig, maar wordt 
niet vervolgd. In 2008 volgt Verkade 
het voorbeeld van Tony Chocolonely. 
De repen zijn in ongelijke stukjes 
verdeeld, om aan te geven dat het er in 
de cacao-industrie nog helemaal niet 
eerlijk aan toe gaat. Wel heeft Teun van 
de Keuken gigantische stappen gezet 
om haar een stukje eerlijker te maken.

Het verhaal achter Tony Chocolonely

Uitwisseling BO en VO

algemeen

“Bij actuele thema’s  
hielden werkers een 
pleidooi in de vorm van 
een songtekst, gedicht of 
toespraak.”
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In het kader van de uitwisseling tussen 
bovenbouw BO en onderbouw VO (zie 
het artikel Uitwisseling VO-BO) orga-
niseerden we een gesprek tussen een 
BO- en een VO-medewerker. We vroegen 
aan Ria Friesen en Hans Kloosterman, 
teamleiders in VO en BO: Wat maakt de 
Werkplaats nou zo bijzonder? En hebben 
BO en VO daar eigenlijk wel dezelfde 
ideeën over? 

Meedenken
Ria: ‘Hans, klopt het dat we het beiden 
belangrijk vinden dat kinderen kritisch 
met ons meedenken hoe het leren en 
leven op onze WP zo goed mogelijk vorm 
te geven?’ 

Hans: ‘Ja, dat gebeurt op allerlei manie-
ren. In de kring in eigen groep. Maar ook 
in de werkersraad. Hierin zitten twee 
kinderen uit elke groep. Zij bespreken 
onder leiding van Elsbeth wat goed gaat 
op school en wat er nog moet gebeuren. 
Kinderen krijgen de ruimte om te vertellen 
wat niet prettig is, maar ook om te vertel-
len wat juist wel goed gaat. En iedereen 
wordt gehoord. De kleuters worden net zo 
serieus genomen als groep 7/8.’
Ria: ‘Ook wij hebben een werkersraad. 
Daarnaast hebben we in elk team een 
klankbordgroep die is samengesteld uit 
telkens twee vertegenwoordigers uit elke 
klas. De stem van de werker nemen
we serieus en vinden we zeer waarde-
vol. In de klankbordbijeenkomsten gaat 
het bijvoorbeeld over hoe we met elkaar 
omgaan, wat nodig is om fijn te kunnen 
werken en de leden geven tips hoe proble-
men op te lossen. Die kritische blik en 

opbouwende feedback van onze werkers 
en de op dit punt gelijkwaardige samen-
werking tussen werkers en de medewer-
kers vind ik prachtig. 

Aagjes, Eureka en talentprogramma
Hans: ‘Wij zijn vorig jaar begonnen met 
het Aagjesproject. Dit houdt in dat kinde-
ren die daar behoefte aan hebben allerlei 
verschillende uitdagingen kunnen krij-
gen. Ouders begeleiden dit. Nu hebben 
we bijvoorbeeld een vader die gemeente-
raadslid is. Hij verzorgt een aantal lessen 
over politiek. De laatste bijeenkomst 
mogen de kinderen het gemeentehuis 
bezoeken. Maar zo’n Aagjesproject kan 
ook gaan over wiskunde, natuurkundige 
verschijnselen, filosofie of tekst en beeld.’

Ria: ‘Wij hebben het talentprogramma 
dat in team 4 en 6 de naam Eureka 
heeft. Dat heeft veel overeenkomst met 
het Aagjesproject. Per periode wordt 
een mooi aanbod samengesteld waar-
voor werkers zich kunnen aanmelden. 
Zo staan voor periode 2 onder meer filo-
soferen, debatteren, musiceren en ster-
renkunde op het programma. Kinderen 
die zich voor sterrenkunde aanmelden 
gaan eerst op bezoek bij de Sterrenwacht 
in Utrecht. Maar ook tussendoor krijgen 
werkers mooie kansen. Zo mochten er 
recent een paar uit team 4 en 6 naar 
het RIVM. Ze konden daar meedenken 
over hoe het RIVM het beste mensen van 
hun leeftijd kon informeren over vacci-
naties. Meedenken over vraagstukken 
uit de samenleving: hoe geweldig en 
uitdagend is dat!’

Ria & Hans:
Een schitterend gesprek 

algemeen

Hans: “De kleuters 
worden net zo serieus 
genomen als groep 7/8.”

Ria: “De komende periode 
staan onder meer 
filosoferen, debatteren, 
musiceren en sterren-
kunde op het programma.”

Hans: ‘Wij gaan in de toekomst VO- 
werkers betrekken bij onze Aagjes-
projecten. Dat is leuk! Sommige van die 
werkers hebben hier ook gezeten.’ 
Ria: ‘Ja, mooi. Of ze zijn juist nieuw op 
de WP. Wij hebben ook nog WP-talent. 
Dit is een schoolbreed aanbod voor alle 
werkers die zich ergens in willen verdie-
pen. Bijvoorbeeld mindfulness, scha-
ken, sportactiviteiten, musical, dans en 
muziek.’
Hans: ‘Hoe lang duurt dat en tekenen ze 
zich daar voor in?’
Ria: ‘De duur van zo’n cursus varieert, 
maar gemiddeld ongeveer vier tot zes 
weken. De werkers schrijven zich hier zelf 
voor in en worden daarbij door mentoren 
extra	gestimuleerd.’

Koffertje
Hans: ‘En is dit op vrijwillige basis? Want 
dan zou je zeggen dat ze het niet zullen 
doen.’
Ria: ‘Ja, allemaal vrijwillig maar zoals 
gezegd stimuleren we dat als medewer-
kers wel. Ze stoppen vervolgens deze 
mooie ervaringen in hun koffertje. Dat 
is een soort portfolio. Daar gaat in waar 
ze trots op zijn. Ze presenteren dit ook 
aan het einde van het jaar: ‘waar ben je 
in gegroeid?’, ‘hoe heb je dat gedaan?’ en 
‘waar ben je trots op?’’
Hans: ‘Dat hebben wij ook. In de boven-
bouw zijn we nu gestart met portfolio’s. 
Kinderen houden bijvoorbeeld bij welke 
kringen ze hebben gedaan. Daar komt 
ook de beoordeling van de medewerker bij 
en de ‘tips en tops’ van andere kinderen. 
Ook de vloeropdrachten gaan daarin. Dit 
zijn	extra	opdrachten	die	we	bedenken	op	
basis van de projecten of de lesstof die 
wordt aangeboden, bijvoorbeeld natuur-
opdrachten, taal, breuken of proefjes. 
Maar kinderen mogen soms ook een 
hele gymles geven. Deze moeten ze zelf 
tot in de puntjes voorbereiden: planning, 
materiaal, etcetera.’
Ria: ‘Dit sluit helemaal aan bij het koffer-
tje van het VO.’ 

Trots
Hans: ‘Als onze kinderen het weekslot 
regelen, dan doen ze dat helemaal zelf-
standig. Ze regelen de techniek, dat er 
iemand wacht heeft bij de deur, de regie 
en de kaartjes. Sommige kinderen stra-
len op het podium en anderen willen juist 
niet in de schijnwerpers, dan doe je de 
techniek, of het decor.’
Ria: ‘Werkers krijgen bij ons de mogelijk-
heid om naast de basisstof op hun eigen 
wijze stof te verwerken. Daarbij maken 
ze prachtige producten. Ook halen we 
daar waar mogelijk de actualiteit erbij. 
Een mooi voorbeeld is het project the 
power of voices. Bij door henzelf geko-
zen thema’s uit de actualiteit  hielden 
werkers – in een groepssamenstelling 
op basis van interesse – een pleidooi in 
de vorm van een songtekst, gedicht of 
toespraak. We doen dit gewoon. We geven 
een opdracht, zonder te weten wat er uit 
gaat komen. Maar we geven de ruimte en 
het vertrouwen.’
Hans: ‘Ja, en ze mogen ook falen.’
Ria: ‘Maar wat is dan falen?’
Hans: ‘Dat ze zelf teleurgesteld zijn, de 
dingen graag anders hadden gewild. 
Anderen accepteren dat en helpen zo’n 
kind. Daarna zie je vaak juist de ontwik-
keling. Dat zijn de mooie momenten, daar 
doe je het voor!’

Ria: ‘Ja, dat is genieten. En falen bestaat 
in dit geval eigenlijk niet omdat we bij 
elke werkers groei zien in hun persoon-
lijke ontwikkeling, al is die verschillend. Ik 
ben echt trots op wat we doen. Heel trots!’

Typisch WP
Hans: ‘Ruimte. We hebben ruimte en we 
geven ruimte. De kinderen kunnen worden 
wie ze zijn.’
Ria: ‘Ja, we zetten ze langzaam ín die 
ruimte.’
Hans: ‘We geven ze het gereedschap. 
Ze mogen leren van de medewerkers en 
werkers.
En we zijn natuurlijk heel erg verwend met 
ons terrein, alle ruimte. Hoe mooi. Ik heb 
ooit een vijvertuin mogen maken. Kinderen 
die dat wilden mochten meehelpen. Die 
kwamen in het weekend met hun brood-
trommeltje	en	flesje	drinken	hele	dagen	
keihard werken. Net als jullie mooie tuin 
bij het VO, hoe mooi.‘
Ria: ‘We geven op het BO en VO mooi 
onderwijs waarin we werkers de ruimte 
geven zich te ontwikkelen en zo hun 
koffertje	flink	te	vullen	om	straks	in	die	
grote wereld te stappen, hun toekomstige 
wereld.		Flexibel	omgaan	met	dingen,	falen	
mag, slagen mag. En vooral vooruit blijven 
kijken.’

Kim Gaalman
Medewerker remedial teaching BO

Foto: Kim Gaalman



Personalia
Liesbeth Arens, geboren in Groningen op 
10 september 1957. Sinds 1989 samen-
wonend met Frank van Herwaarden 
(10 juli 1960). We hebben drie zonen: 
Sam (26 jaar, wetenschapper, woont in 
Rotterdam), Olmo (24 jaar, fysiotherapeut 
en topsporter woont met drie vrienden 
twee straten verderop in Utrecht) en Daan 
(22 jaar, studeert geneeskunde, woont in 
studentenhuis in Utrecht).

Basis- en middelbare school
Basisschool: het Sint Annagesticht (zo 
heette het echt!) in Hilversum. Daarna 

atheneum B op het Alberdingk Thijm 
College, eveneens in Hilversum.

In het onderwijs sinds
1986

Hoe ben je in het onderwijs 
terechtgekomen?
Op de lagere school wilde ik al juf 
worden, omdat je dan zoveel kadootjes 
op je verjaardag kreeg! Toen ik op de 
middelbare school zat veranderde dat 
in docent wiskunde of aardrijkskunde of 
biologie. Het werd uiteindelijk biologie, 
dat ik ging studeren aan de UU. Tijdens 
het vak didaktiek leerde ik Frank kennen, 
met wie ik voor havo 4 lessen omtrent 
seksualiteit ontwikkelde, die we tijdens 
onze stage op een school in Gouda ook 
zelf mochten geven. Daarna bleven we 
bij elkaar.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Na een verblijf in het buitenland 
(Suriname en Brazilië) heb ik eerst lesge-
geven aan vluchtelingen en gezinsher-
enigers op de ISK. Rond 2004 dreigde 
die school door strengere vluchtelin-
genwetten te verdwijnen. Ik had al wel 
eens van de WP gehoord en dat leek me 

een superleuke school. Het vak ANW leek 
me echt het allerleukste van de wereld. 
Toen er op de WP inderdaad een vacature 
voor een ANW-docent bleek te zijn heb 
ik geen moment getwijfeld en de rest is 
geschiedenis. 

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Wat ik mooi vind aan de WP is dat de 
school gesticht is door een bevlogen 
iemand die iets deed wat bij zijn idealen 
paste. Zelf - ik kom uit een gezin met 
twaalf kinderen en we woonden in een 
heel groot huis - hadden mijn broers en 
zussen en ik vroeger het idee om een 
eigen school voor onze kinderen op te 
richten. De WP zoals die nu is vind ik 
een klein maatschappijtje waar we met 
elkaar op alle vlakken oefenen voor in 
‘het echt’. Het is ook een soort grote 
familie waar iedereen zich direct thuis 
voelt. Als schoolopleider herken ik dat 
laatste	extra.

Een mooie belevenis
Ik heb niet een speciale mooie belevenis 
in gedachten, maar meer het totaalge-
voel: de band die zo makkelijk ontstaat  
tussen werkers en medewerkers. Toen ik 
als medewerker begon had ik direct het 
gevoel dat ik gewoon mijzelf kon zijn en 
dat ik geen rol hoefde te spelen naar de 
werkers toe. De werkers zijn (meestal) 
direct en eerlijk.

Werk dan mee in 
de Werkplaats

rubriek

Personalia
Yolanke Groeneveld, geboren op 5 augus-
tus 1963 in Rijswijk. Als baby ben ik 
verhuisd naar België.

Basis- en middelbare school
Kleuterschool en basisschool in Vorst, 
een Franstalige gemeente bij Brussel. 
Mijn basisschool was overigens wel 
Vlaamstalig. Ik zat in de grootste klas 
met wel tien kinderen. 
De ‘gelijke’ verdeling van het onder-
wijsgeld voor de Walen en Vlamingen, 
ieder de helft, betekende dat er véél geld 
voor in verhouding erg weínig kinderen 
beschikbaar was. Naast de gewone 
gymlessen	mochten	we	een	extra	sport	
kiezen en we maakten met school tal 
van reisjes naar zowel binnenlandse als 
buitenlandse bestemmingen.
In België heb ik ook mijn middelbare 
school gedaan, met veel meer vakken 
dan mijn nichtjes in Nederland. Toen ik 
18 was verhuisde ik met mijn ouders mee 
naar Nederland.

In het onderwijs sinds
2003

Hoe ben je in het onderwijs 
terechtgekomen?
Via een opleiding tot creatief therapeu-
te ben ik in de kinderpsychiatrie gaan 
werken. Na twaalf jaar als groepsleider 
te hebben gewerkt, ben ik omgeschoold 
en stond ik voor de klas op een school 
voor speciaal onderwijs. Die school zat 
op hetzelfde terrein als de psychiatrische 
instelling waar ik werkte. Daarnaast liep 
ik stage op de WP waar mijn jongens ook 
op zaten. 
Wáár ik ook gewerkt heb: mijn uitgangs-
punt is om het kind te laten ontdekken 
waar zijn talenten liggen, en om te helpen 
die talenten te ontwikkelen. 

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Op de WP komt voor mij van alles samen. 
In België woonden we naast het bos, met 
moeras achter onze tuin. Ik was altijd 
buiten. Op de WP werd ik aangetrok-
ken door het terrein, want ik gunde mijn 
kinderen dezelfde speelomgeving als 
ik vroeger had. Ook spelend leer je een 
heleboel.
De gelijkwaardigheid als basis vond ik 
op de WP een verademing. Zeker als 
ik dit vergeleek met mijn middelbare 
school in België, die erg hiërarchisch was 
ingesteld. De leerkracht had per defi-
nitie gelijk. Als puber liep ik hier best 
tegenaan. 

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Wat mij vooral inspireert aan de WP is de 
wetenschap dat ieder kind wordt geboren 

met eigen talenten. Het is voor mij van 
wezenlijk belang dat we onze werkers 
helpen hun talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Dit kan zowel op cognitief als 
creatief vlak zijn: werken met hoofd, hart 
en handen. Het is de basis voor een goed 
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Een mooie belevenis 
Er zijn zoveel kleine momenten waar ik 
van genieten kan. Vaak zijn het juist die 
kleine gesprekjes of humor onderling die 
voor het kind even het verschil maken. 
Zorgen dat het kind zich gezien voelt en 
bij je kan komen als er iets is. Het is de 
basis voor een fijne tijd, waar je nog lang 
met een goed gevoel op kan terugkijken.

Foto:  Louis Triemstra
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aan onderzoeksthema’s die vanuit 
de school aangedragen zijn. Deze 
werkwijze is in samenwerking met 
de lerarenopleiding van de univer-
siteit en vijf andere scholen in de 
afgelopen drie jaar ontwikkeld rond 
het thema ‘feedback door mede-
werkers op het leren van werkers 
in het onderwijsleerproces’. De 
Werkplaats-VO maakt met acht 
andere scholen en de opleidingsin-
stituten van hogeschool en univer-
siteit deel uit van de zogenaamde 
Academische Opleidingsschool. Die 
AOS (en daarmee de deelnemende 
partners) is onlangs met succes 
gevisiteerd in het kader van accre-
ditatie door de NVAO, de instel-

ling die de kwaliteit onderzoekt en 
waarborgt.
•	 Onderzoek	door	studenten	op	basis	

van vragen uit het team vindt ook in 
het BO ieder schooljaar plaats.
•	 Een	aantal	van	onze	medewerkers	

van BO en VO neemt deel aan het 
onderwijs op die opleidingsinstitu-
ten, brengt daarmee de praktijk-
component in de opleiding en neemt 
nieuwe inzichten weer mee naar 
school.
•	 Samenwerking	met	deze	institu-
ten	én	andere	scholen	geeft	extra	
kansen voor de professionalisering 
van onze medewerkers en draagt bij 
aan het samen leren in netwerken.

•	 Het	gaat	om	substantiële	aantallen	
studenten: jaarlijks gemiddeld 10 
à 15 studenten in het BO en 50 à 60 
studenten in het VO. In onze werk-
wijze betekent dat meer handen 
op de groep, meer denkkracht in 
het team én veel mogelijkheden 
tot maatwerk in de begeleiding van 
werkers.

Tot slot: in zo’n audit in het kader van 
opleidingsschool worden alle proces-
sen rond begeleiding en professionali-
sering tegen het licht gehouden en het 
is stimulerend als dat wordt bekroond en 
gewaardeerd met een officieel predicaat. 
Het is een waardevol onderdeel van onze 
eigen kwaliteitszorg.

Jeroen Goes en Henk Zijlstra

De Werkplaats is een
opleidingsschool

algemeen

De basisschool en het voortgezet 
onderwijs van de Werkplaats werken 
intensief samen met diverse opleidin-
gen van leerkrachten en docenten. De 
kwaliteit van die samenwerking wordt 
via audits en visitaties onderzocht. De 
basisschool verwierf vorig schooljaar 
het certificaat ‘opleidingsschool’ van de 
Marnix	Academie.	Het	voortgezet	onder-
wijs verkreeg onlangs na  een visitatie 
opnieuw voor een nieuwe periode van 
vier jaar het ‘keurmerk opleidingsschool 
voor Universiteit Utrecht, Hogeschool 
Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht’.

We zijn blij met deze samenwerking en 
met de erkenning van de kwaliteit die 
we daarin leveren. Samenwerken met 

de opleidingsinstituten heeft voor onze 
scholen duidelijk meerwaarde:
•	We	geven	vorm	aan	onze	profes-

sionele en maatschappelijke verant-
woordelijkheid om bij te dragen aan 
de opleiding van bekwame mensen 
in het onderwijs.
•	We	leiden	op	deze	manier	onze	

eigen medewerkers op: vooral in 
het voortgezet onderwijs (met meer 
parttimebanen en meer medewer-
kers) zijn de afgelopen jaren vaca-
tures vrijwel allemaal vervuld door 
studenten die we samen hebben 
opgeleid. Op de basisschool zijn dit 
er minder, maar ook hier komt het 
regelmatig voor dat studenten een 
aanstelling verdienen.

•	 Studenten	brengen	nieuwe	kennis	
en inzichten de school binnen 
en dragen daarmee bij aan de 
ontwikkeling van ons onderwijs 
en de professionalisering van de 
medewerkers.
•	Medewerkers	worden	opgeleid	en	

gecertificeerd als begeleider en 
opleider en daarmee verbreden zij 
natuurlijk ook hun repertoire als 
medewerker in de begeleiding van 
werkers.
•	 Deze	samenwerking	geeft	toegang	

tot onderzoek en tot deelname 
aan dat onderzoek. In het voortge-
zet onderwijs werken we met een 
onderzoeksagenda waarin mede-
werkers van het VO als onderzoe-
kers samenwerken met studenten 

“Studenten brengen 
nieuwe kennis en inzich-
ten de school binnen en 
dragen daarmee bij aan 
de ontwikkeling van ons 
onderwijs.”
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Rond de fabriek ontstond een heel dorp 
met woningen, winkels, scholen, een 
kerk en een ontmoetingsruimte van 
de Quakers. Dit dorp werd Bourneville 
genoemd. Betty Boeke heeft als jong-
ste dochter van Richard Cadbury in deze 
omgeving haar jeugd doorgebracht. Het 
huis van de familie lag weliswaar niet 
direct bij de fabriek, maar de kinderen 
werden vanuit de Quakergedachte groot-
gebracht met het gevoel van verantwoor-
delijkheid voor de minder bedeelden en 
zeker ook voor de arbeiders in de fabriek; 
hun kinderen werden een aantal keer per 
jaar op het landgoed van de familie uitge-
nodigd. Kees Boeke kwam in 1910 in deze 
omgeving terecht toen hij zich voorbe-
reidde om als Quaker-zendeling naar het 
huidige Libanon te gaan. Wat hij hier zag 
en meemaakte heeft veel indruk op hem 
gemaakt. Niet alleen heeft hij zijn toekom-
stige vrouw hier beter leren kennen en 
zijn zij hier getrouwd, maar veel wat hij 
en Betty hier gezien en ervaren hebben 
is door hen later in de praktijk gebracht.  

De invloed van Bourneville
Begrippen als gelijkwaardigheid, samen-
werking, verantwoordelijkheid en zorg 

voor de ander gaan terug op de opvattin-
gen van de Quakers. Er was veel ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid, maar 
daar stond tegenover dat een grote interne 
discipline verwacht werd. 
De ‘workers’ in de fabriek kenden ‘de 
bespreking’ al, waarin zij gezamenlijk 
zochten naar oplossingen voor gerezen 
problemen. Een aantal van de latere 
gebouwen van de Werkplaats lijkt verdacht 
veel op wat in Bourneville te zien is of was: 
de vorm van het eerste werkplaatsgebouw 
lijkt wel wat op het ‘Rest House’ op de 
Bourneville Green (een cadeau van ‘de 
werkers’ bij de zilveren bruiloft van de 
oom van Betty en de toenmalige voorzit-
ter van de directie), de gymzaal van de 
Cadbury-fabriek heeft een vorm die we 
later terug zien in de Grote Zaal in het 
oude U-gebouw,  de ruimte en het groen 
om de fabrieksgebouwen geven ‘een 
werkplaatsgevoel’.
 
De begrippen ‘werkers’ en ‘medewerkers’ 
sluiten erg aan bij de in de Cadburyfabriek 
gehanteerde termen. Er werd meer dan 
gebruikelijk in die tijd naar een brede 
vorming van de jeugd gestreefd: ‘werkers’ 
jonger dan achttien jaar gingen een dag 

per week naar school. Cultuur nam in 
Bourneville in de vorm van muziek en 
dans een belangrijke plaats in.  

De lintendans die op de basisschool jaar-
lijks door alle werkers uitgevoerd wordt, 
kenden ze in Bourneville al in 1902 en is 
daar nog steeds jaarlijks een belangrijke 
gebeurtenis voor de kinderen.

Van Cadbury naar Kraft
De Cadburyfabrieken zijn inmiddels 
onderdeel van het Kraftconcern. De 
gebouwen en hun omgeving hebben niet 
meer de grandeur van weleer en Cadbury 
World is een combinatie van gedateerde 
Efteling-activiteiten en een wat povere 
poging om de roemrijke geschiedenis in 
beeld te brengen. Maar als je rond het 
fabrieksterrein en door Bourneville loopt 
en de sfeer en informatie daar en in rest 
van van Birmingham tot je neemt, krijg 
je een goed beeld van de betekenis van 
Cadbury en Bourneville en de wortels van 
De Werkplaats. 

Jos Heuer

Bourneville als bakermat van 
Werkplaats gedachtengoed

algemeen

De ‘Boeke-papers’ in de bibliotheek van 
Birmingham
In het centrum van Birmingham staat een 
prachtige nieuwe bibliotheek, ontworpen 
door het  Nederlandse architectenbu-
reau Mecanoo. Ik heb deze onlangs 
bezocht. Het is boeiend de verrassingen 
die het gebouw biedt te bekijken, zoals 
de ‘secret garden’ (een grote daktuin) 
en de ‘Shakespeare Memorial Room’ in 
de ronde gouden doos op het gebouw, 
met een grote collectie boeken van 
Shakespeare. Er is een kleine collec-
tie boeken over de familie Cadbury en 
hun wereldberoemde chocoladefabriek. 
In het aan de bibliotheek gekoppelde 
archief is een dossiermap met ‘Boeke-
papers’. Het is een bijzondere ervaring 
om die map in handen te krijgen en terug 
te gaan naar de jaren ’20 van de vorige 
eeuw, toen Betty Boeke-Cadbury met 
haar familie correspondeerde. Het lezen 
van deze stukken geeft een goed beeld 
van deze meest radicale periode in het 
leven van Betty en haar man.

De Boeke-Trust
Dit dossier bevat de brief van 27 septem-
ber 1920 van Beatrice Boeke-Cadbury 
aan haar halfbroer Barrow Cadbury, een 
van de directeuren van de fabriek met 
in die tijd meer dan 3000 werknemers.
In deze brief vraagt zij haar broer om een 
meegestuurd getypt document “To all 
who are cooperating in the Works known 
as Cadbury Brothers Ltd. Bourneville” 
te verspreiden. Zij geeft daarin te 
kennen haar aandelen en de maande-
lijkse toelage die zij daarvan krijgt over 
te willen dragen aan het collectief van 

de ‘Cadbury-workers’, die dit kapitaal 
met hun gezamenlijke arbeid verdiend 
hadden. Betty en Kees waren van mening 
dat zij er daarom ook recht op hadden. 
Deze keuze zou ook bijdragen aan de 
wereldvrede, want het privébezit van 
kapitaal was naar hun mening de bron 
van alle kwaad en zou mede tot de Eerste 
Wereldoorlog geleid hebben. 

Deze brief van Betty heeft zowel bij 
de directie - en dus bij Betty’s familie 
- als bij het werkerscomité veel stof 
doen opwaaien. Door het plan zou de 
vertegenwoordiging van de werkers als 
aandeelhouder stemrecht krijgen en de 
kinderen Boeke zouden onterfd worden. 

De brief van Beatrice werd niet onder 
alle ‘workers’ verspreid. Het heeft een 
paar jaar geduurd voor er uiteindelijk 
in de vorm van een Trust, beheerd door 
familie, directie en een vertegenwoordi-
ger van het werkerscomité, een oplos-
sing gevonden was. Daarmee waren de 
financiële belangen van en de zorg voor 

de kinderen van Kees en Betty Boeke 
geregeld, maar werd het ook mogelijk 
het kapitaal in te zetten voor de door 
Betty gewenste sociale en charitatieve 
doelen. Dat dit ook daadwerkelijk is 
gebeurd, blijkt uit het standaardwerk 
“The firm of Cadbury’ (blz. 162 en 252). 
De ‘Boeke Trust’ heeft bijgedragen aan 
programma’s voor bijzondere medische 
en tandheelkundige zorg, in aanvulling 
op de goede voorzieningen die vanuit 
firma Cadbury al geregeld werd. 

The factory in a garden
In de jaren 80 van de 19e eeuw hadden 
Richard en George Cadbury hun fabriek 
van de ongezonde binnenstad van 
Birmingham naar de groene omgeving 
aan de rand van de stad verplaatst. Daar 
ontstond	een	groot	fabriekscomplex	met	
voorzieningen voor de medewerkers, 
zoals sportvelden, een gymzaal, een 
zwembad en een theaterzaal. Het soci-
ale en morele welzijn van de fabrieks-
arbeiders werd door de Cadbury’s 
als hun verantwoordelijkheid gezien.  

Foto’s: Archief Jos Heuer

“Daar ontstond een groot 
fabriekscomplex met 
voorzieningen voor de 
medewerkers, zoals 
sportvelden, een gymzaal, 
een zwembad en een 
theaterzaal.”

‘’In het aan de bibliotheek 
gekoppelde archief is een 
dossiermap met  
‘Boeke-papers’.”
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van Betty aan deze plek te verbinden 
en het legaat dat de school van haar 
dochter Julia heeft gekregen aan de 
realisatie van dit project te besteden. 
Betty verdween vaker dan Kees naar 
de achtergrond, maar zonder haar als 
stabiele factor en drijvende kracht had 
hij het niet gered en was er dus ook geen 
Werkplaats (meer) geweest. Julia heeft 
de herinneringen aan het gedachtegoed 
van haar ouders op een warme en lief-
devolle manier aan ons overgedragen 
en zorgde ervoor dat het Boeke-archief 
verzorgd is achtergelaten. 
De familie Boeke was bij deze bijeen-
komst uitgenodigd. Dolph Stuyling 
de Lange, een van de twee neven die 
de nalatenschap van hun ‘tante Julia’ 
hebben afgehandeld was met zijn vrouw 
aanwezig. 

Betty’s brievenbus
Na de bijeenkomst in de medewerkers-
kamer werden teksten voorgelezen 
door Boris van den Nouweland, Julia 
Aadelaar, Famke van den Brink en Bibi 
Driebergen van het basisonderwijs. Na 
het voorlezen hebben zij hun brief in de 
bus gedaan. Boris als eerste. 

Hierna hebben de werkers van de 
teams van het voortgezet onderwijs hun 
brief met hun gedachten bij negentig 
jaar Werkplaats en de betekenis die 
de Werkplaats voor hen heeft in de 
bus gedaan: Silke Vermeulen en Eva 
Koene (team 1), Roderick Wattel en 
Loraine Cijffers (team 2), Ruben Bähre 

en Benjamin Molenaars (team 3), 
Emmelot Linssen (team 4), Yara Ploeg 
(team 5), Stephanie van Horn (team 6) 
en Josephine van der Have (team 7). 
Roderick en Josephine hebben de brief 
ook voorgelezen. 
Ter afsluiting hebben we vanzelfspre-
kend gezamenlijk het Werkplaatslied 
gezongen.

De eerste ‘les’ 
En hoe mooi was het dat op deze prach-
tige dag direct al de eerste middag het 
paviljoen in gebruik genomen werd door 
Laura Loupatty, die haar groep vertelde 
over het paviljoen. Ik hoop dat er nog 
vele werkers en medewerkers gaan 
volgen!

Jos Heuer

De opening van het  
Betty Boeke Paviljoen

algemeen

Een plek van verbinding en gedachten(is)
Op vrijdag 29 oktober jl. is het Betty 
Boeke Paviljoen officieel in gebruik 
genomen. Dit was na de Kees Boekedag 
de tweede activiteit in het kader van het 
jubileumjaar. 
In de medewerkerskamer van het voort-
gezet onderwijs werd gespeeld op de 
vleugel die er sinds kort staat en die Erik 
Klein, oud-werker en pleegkind van het 
gezin Boeke, aan de Werkplaats heeft 
nagelaten.

Het paviljoen verenigt en verbindt een 
aantal gedachten. 
Het is een plek voor hen die hier nog 
actief zijn en werkers en medewerkers 
die er niet meer zijn. In het dak zijn 
symbolisch ‘sterren’ gemaakt, waardoor 
de hemel zichtbaar is. De behoefte aan 

zo’n gedachtenisplek is de vervulling 
van een oude wens om allen die hier 
werkten en leerden en niet meer leven 
te gedenken. 

De plek verbindt niet alleen heden 
en verleden, hemel en aarde: ook de 
winterlinde naast het paviljoen geeft de 
verbinding aan met het vorige gebouw 
van het VO. Deze boom stond daar naast 
de gymzalen.

De plek verbindt BO en VO: de route van 
de werkers van groep 8 die ‘Onder de 
bogen’ gaan naar het VO heeft hiermee 
een plek gekregen.
De plek biedt werkers en medewerkers 
een gelegenheid om stil te staan en na te 

denken en desgewenst hun gedachten 
in de brievenbus te doen en de laatst 
geposte gedachte te lezen. 
Tot slot kan er worden gefilosofeerd en 
gemusiceerd. 

Een kunstobject in het landschap
Het paviljoen is naar een idee van Mike 
van Werkhoven ontworpen en samen 
met Mariken van Nimwegen verder 
vorm gegeven. Oskar de Kiefte heeft het 
geheel verder technisch uitgedacht en 
gemaakt. Daarmee is het een bijzonder 
kunstobject in het landschap geworden. 

Betty Boeke en dochter Julia
Omdat de school op haar terrein de 
gedachte aan Betty Boeke levend wil 
houden (een ook al langer bestaande 
wens) is er voor gekozen om de naam 

“Hierna hebben werkers 
hun brief met hun 
gedachten bij negentig 
jaar Werkplaats in de 
bus gedaan.”

Foto’s: Jos Heuer
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Kees Boekedag 2015

algemeen

Foto’s: Marian Kleverkamp

Foto’s BO: Jeroen Goes
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opening van het academisch jaar, bij 
bijeenkomsten over opleiden en profes-
sionaliseren met lerarenopleidingen en 
scholen en op andere momenten noemt 
ze brede vorming en persoonlijkheids-
ontwikkeling een topprioriteit voor het 
onderwijs. De commissie die door de 
staatssecretaris is ingesteld om de 
mogelijke contouren te schetsen van 
het onderwijs in een volgend decennium 
benadrukt ondermeer dat ‘meetbaar’ 
én ‘merkbaar’ gelijkwaardige criteria 
moeten worden om naar de uitkomst 
van het voortgezet onderwijs te kijken.
Natuurlijk is over al deze begrippen 
opnieuw gesprek en discussie moge-
lijk, graag zelfs. Want hier gaat het 
immers over kwesties die vanuit het 
WP-perspectief al negentig jaar van 
grote betekenis zijn. 

Een voorbeeld: de individuele notie in 
het begrip ‘persoonlijke vorming’ wordt 
in ons denken en handelen vertaald naar 
identiteitsontwikkeling als onderdeel 
van de gemeenschap. En neutraal is het 
ook niet. De missie van de Werkplaats 
zegt immers o.a. dat ‘kinderen serieus 
genomen moeten worden om mét hen 
te kunnen bouwen aan een rechtvaar-
dige en verdraagzame samenleving’. 
Dat daagt ons allen uit te varen op 
ons moreel kompas. In het volgende 
nummer van de WP-Krant werk ik het 
thema wereldburgerschap verder uit.

Koers houden
We voelen ons gesterkt om door te gaan 
op	onze	weg.	En	’t	helpt	extra	als	de	wind	
dan in de zeilen staat.

Samen met de Universiteit van 
Amsterdam en vier andere scholen 
hebben we een fiat (en financiën) gekre-
gen voor een meerjarig onderzoek naar 
wat we samen de ‘meeropbrengst van 
toekomstgericht onderwijs’ genoemd 
hebben.

We blijven werken aan een brede oplei-
ding waar alle vakken en alle activiteiten 
bijdragen aan de (talent)ontwikkeling 
van onze werkers. De werkers benutten 
de kansen die hun geboden worden en 
nemen de uitdaging aan. Dat blijkt uit 
ons jaarlijks onderzoek naar de meet-
bare opbrengsten: meer dan landelijk 
doen	werkers	examen	in	één	of	meer	
extra	vakken.	Want	natuurlijk	werken	
we ook hard aan die zogenaamde meet-
bare resultaten en dat doen we goed. De 
recente analyse van de gegevens is weer 
te vinden op de website onder het kopje 
onderwijs/kwaliteit. 

De kern is: op de Werkplaats zitten de 
werkers na de tweejarige brugperiode in 
de goede afdeling, zitten blijven gebeurt 
veel minder dan elders in het land en 
de	resultaten	van	het	eindexamen	zijn	
goed. Opvallend veel werkers nemen een 
extra	vak	mee	naar	het	vervolgonderwijs	
en meer dan de helft van de werkers 
doet	examen	in	een	kunstvak.	Die	meet-
bare resultaten worden zichtbaar in het 
waardevolle diploma. Dat gaat mee in de 
rugzak als ze de school verlaten. 
In die rugzak zitten ook: zelfkennis, zelf-
vertrouwen, de ervaring om te kunnen 
samenwerken, presentatievaardigheden 
en kiesvaardigheid. En het antwoord op 

de belangrijke vragen: ik weet wie ik ben, 
ik weet wat ik kan, ik weet wat ik wil en 
ik weet wat ik heb geleerd en hoe ik dat 
kan gebruiken. 

Ik ben dankbaar dat ik hier de afgelo-
pen jaren mijn steentje aan heb kunnen 
bijdragen en dat ik dat tot de zomer van 
2016 mag blijven doen.

Henk Zijlstra

Het onderwijs komt uit een periode van 
kille, schrale jaren waarin vanuit de 
overheid (en dus door de onderwijsin-
spectie en media) kwaliteit en meetbaar-
heid aan elkaar gelijk gesteld werden. 
Slechts wat meetbaar was, deed ertoe. 
En daarnaast werd kort door de bocht de 
opdracht van het onderwijs verengd tot 
basiskennis en basisvaardigheden, tot 
‘taal en rekenen’. Dat moest de kern van 
het onderwijs zijn, de rest was bijzaak 
of franje. Er werd zelfs serieus nage-
dacht om in het onderwijs dubbelblind-
metingen te gaan beproeven, alsof het 
‘onderwijsproduct’ het resultaat van een 
industrieel of technologisch proces zou 
zijn. Het onderwijs moest ‘evidence 

based’ worden. Natuurlijk, deze schets 
is erg kort door de bocht, maar de hoofd-
lijn was voelbaar.

Velen die werkzaam zijn in onderwijs 
hebben in woord en praktijk benadrukt 
dat de opdracht van het onderwijs veel 
breder is. Op de Werkplaats hebben 
we in de afgelopen jaren hard gewerkt 
om die meetbare resultaten op orde te 
houden of te krijgen en dat blijven we 
doen. Tegelijk zijn we onverdroten voort-
gegaan in onze overtuiging dat het in 
het onderwijs om zoveel meer gaat dan 
alleen maar cijfers en kernvakken. En 
toch raakt dat dominante denken ook 
ons. We staan niet met onze rug naar 

de samenleving. Het maakt uit in welk 
‘klimaat’ je verder bouwt aan onderwijs.

Kerend tij
Ook daarom is het plezierig om vast te 
stellen dat het tij aan het keren is. Vorig 
jaar was dat merkbaar in een aantal 
adviezen van de Onderwijsraad, het 
belangrijkste adviesorgaan van de rege-
ring. Daarin werd het belang van brede 
vorming benadrukt en werd aandacht 
gevraagd voor vaardigheden en vakken 
die leerlingen nodig hebben in de zich 
snel ontwikkelende maatschappij. In 
de afgelopen maanden onderstreept 
minister Bussemaker van OC&W diverse 
malen het belang van ‘bildung’. Bij de 

Een gunstige wind

vo

“Tegelijk zijn we onver-
droten voortgegaan in 
onze overtuiging dat het 
in het onderwijs om  
zoveel meer gaat dan 
alleen maar cijfers en 
kernvakken.“
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Vragen uit de samenleving als leerop-
dracht aan leerlingen voorleggen, wat een 
kans voor een school. Blij waren we dat 
het RIVM vijftien van leeftijd verschillen-
de (11-15 jr) werkers  van de Werkplaats 
uitnodigde. Dat de samenleving onder-
vindt hoe scherp en helder jonge mensen 
denken en hoe waardevol hun kijk op een 
probleem en aanpak van een vraag kan 
zijn, is een ervaring die je vele instanties 
zou gunnen. Niet alle vragen zijn geschikt, 
maar wie een mooie vraag heeft die kan 
samengaan met onderwijs voor onze 
werkers, schroom niet om contact op te 
nemen met een teamleider. (- red.)

Dagje op het RIVM
Om ongeveer 9:15 kwamen we bij het 
RIVM aan. Daar gingen we een klein 
glazen gebouwtje binnen om een badge 

te krijgen met onze naam erop. Na een 
gigantische trap naar boven beklommen 
te hebben, zagen we een grote groep 
mensen. Naast de rijen met stoelen 
waren tafels opgesteld met daarop de 
nieuwste uitvindingen op het gebied 
van gezondheid en milieu. Daarachter 
stonden de uitvinders die ons een korte 
toelichting gaven, waarna wij zelf moch-
ten testen hoe de uitvindingen werkten. 
We liepen als eerste naar een tafel waar 
een vrouw iets uitlegde over eiwitten. Ze 
had een klein vierkant papier en daarop 
zaten 144 verschillende eiwitten. Als je 
daar een druppel bloed van iemand op 
deed, kon je precies zien welke eiwitten 
daarop reageerden en ook welke ziekte 
diegene had. 
Daarna liepen we naar een tafel waar 
een vrouw stond die een uitvinding had 

die je voor de camera van je telefoon kon 
doen. Als je licht filmde, kon je precies 
zien welke kleuren licht er inzaten. Met 
een app kon je ook nog zien hoeveel fijn-
stof er in de lucht zat.  
Toen kregen we te horen dat we moes-
ten gaan zitten. Er werden verschillende 
speeches gehouden, onder anderen 
door Edith Schippers. Zij reikte ook 
de Innovatie prijs van 2015 uit. Deze 
prijs ging naar Desirée Beaujean met 
de TekenTrekTrainer app (een app die 
uitlegt hoe je op de juiste manier een 
teek verwijdert – red.). 

De innovatieprijs 2015
Na de prijsuitreiking gingen we naar een 
klein, schattig huisje dat leuk was inge-
richt. We kregen er twee filmpjes te zien 
over de HPV-prik. We moesten vertellen 

wat we er goed en minder goed was aan 
de filmpjes.  
Daarna gingen we met een bal over-
gooien. Als je de bal toegegooid kreeg, 
moest je je naam zeggen. Later moest je 
zeggen waar je aan dacht bij het woord 
vaccinaties. Weer een tijdje later moest 
je zeggen waar je aan dacht bij het 
geïnformeerd worden over vaccinaties. 
Daarna verdeelden we ons in groepjes 
van verschillende leeftijden en jongens 
en meisjes gemengd. Er zaten ook 
mensen bij die werken bij het RIVM. Zij 
ondervroegen ons op welke manier we 
graag informatie willen krijgen als we 
gevaccineerd moeten worden. Hierna 
stonden allerlei hapjes en drankjes 
klaar. Toen we gegeten hadden gingen 
we weer aan het werk. Drie groepen 
gingen bedenken hoe je jongeren goed 
zou kunnen informeren over vaccins. De 
laatste groep ging drie collages maken. 
Eén collage over goed informeren, één 
over slecht informeren en de laatste over 
hoe de levens van jongeren er anno 2015 
uitzien. De laatste groep was ook meteen 

de jury. Toen de jury het beste idee had 
gekozen, was de dag alweer voorbij.
Het was erg leuk om naar het RIVM te 
gaan! Alle nieuwe uitvindingen waren 
erg interessant en we hadden het gevoel 
dat er echt naar ons geluisterd werd. 
Wij hopen dan ook dat onze ideeën en 
meningen nieuwe inzichten hebben 
gebracht en dat mensen een beter 

beeld hebben gekregen van wat de jeugd 
belangrijk vindt.

Noa Horzinek & Fije de Monchy
Team 4

Foto’s:

vo

“Drie groepen gingen 
bedenken hoe je jongeren 
goed zou kunnen 
informeren over vaccins.”

Dagje op het RIVM

“Het was erg leuk om 
naar het RIVM te gaan!“

Foto’s: RIVM 
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Ethische vragen
Met die vrijheid, in combinatie met 
allerlei maatschappelijke en weten-
schappelijke ontwikkelingen, komen 
allerlei ethische vragen bovendrijven. 
Die vragen leiden samen tot het volgen-
de thema waar we met de werkers mee 
aan de slag gaan. Moeten we mensen 
verplichten om donor te zijn tenzij ze 
aangeven dat niet te willen? Of moet het 
juist andersom? Mogen we altijd maar 
zeggen wat we willen en vinden zonder 
rekening te houden met de gevoelens 
en meningen van anderen? Mogen we 
ongebreideld doorgaan met allerlei 
genetische ingrepen ten behoeve van 
de gezondheid en het geluk van mensen? 
Zomaar een paar vragen die langskomen 
tijdens de lessen ANW.

Dat de filosofische en levensbeschou-
welijke insteek soms een heel andere 
manier van kijken en denken met 
zich meebrengt lijkt soms lastig voor 
werkers. Dat blijkt uit vragen als ‘wat 
heeft het nu voor zin om vragen te stellen 
zonder antwoorden te vinden?’ of ‘hoe 
kan een filosoof die alles weet over de 
vrije wil nu zeggen dat we onze mening 
over het wel of niet bestaan van de vrije 
wil moeten opschorten? Wat hebben we 
daaraan?’. 

Niet alleen leren de werkers van ons, wij 
als ANW-team leren ook weer van elkaar. 
Expertise	en	ervaringen	van	ieder	van	
ons komen samen, botsen en versmel-
ten tot één geheel. Dit zorgt ervoor dat 
wij, net als de werkers, leren om vanuit 

nieuwe perspectieven te kijken naar de 
wereld om ons heen.

Thimo Jansen
Mede namens:
Liesbeth Arens (medewerker ANW)

Tobias Servaas (oud werker en student 
filosofie aan de UU)
Roos van Woerkom (student Universiteit 
voor Humanistiek Utrecht)
Inge van Es (student Universiteit voor 
Humanistiek Utrecht)

Het nieuwe ANW:  
levenskunst en wetenschap

vo

Met het verdwijnen van het vak algeme-
ne natuurwetenschappen (ANW) in vwo 4  
meenden we dat er ruimte was voor een 
nieuw vak. Een vak dat werkers kritisch 
en onderbouwd vanuit wetenschappe-
lijke, ethische en filosofische/levens-
beschouwelijke vraagstukken leert 
nadenken over zichzelf in relatie tot de 
wereld om hen heen en over hun plek in 
die wereld. Oorspronkelijke ANW-pijlers 
als de maakbare mens, wetenschap-
pelijk onderzoek  en de grote natuur-
wetenschappelijke thema’s wilden we 
graag uitbreiden met een filosofisch en 
levensbeschouwelijk fundament.

Eind vorig schooljaar werd het 
ANW-team versterkt met twee studen-
ten van de Universiteit voor Humanistiek 

in Utrecht en een student (en oud-
werker) van de faculteit filosofie van de 
UU. Met een succesvolle pilot van een 
filosofiedag in de vwo 4-eindweek en 
een enthousiast ontwikkelteam - met 
alle	benodigde	expertise	en	volledige	
vrijheid - lagen alle ingrediënten klaar 
voor het nieuwe vak.

Idealen
Maar wat te doen met deze vrijheid? We 
kozen een aantal idealen uit het reper-
toire van Kees Boeke - kritisch nadenken 
in relatie tot de wereld om ons heen, de 
werker als uitgangspunt - en we werden 
bijna als vanzelf en op een mooie manier 
gereguleerd door de capaciteiten en 
ervaringen van ieder individueel team-
lid. Deze zelfopgelegde inperking van 

de vrijheid, volgens het ideaal van de 
filosoof Rousseau, opende een wereld 
aan mogelijkheden (ook wel positieve 
vrijheid genoemd) om met onze werkers 
aan de slag te gaan.
Het laat zich makkelijk raden dat het 
eerste thema waar we met de werkers 
mee aan de slag zijn gegaan ‘vrijheid’ 
was. We probeerden de eerste weken 
om de werkers zelf te laten ontdek-
ken wat de waarde is van ‘vrijheid’ en 
‘onvrijheid’, van ‘naar school gaan’ en 
‘vakantie hebben’. Op deze manier leer-
den werkers dat wij vaak meer vrijheid 
hebben dan veel andere mensen op 
de wereld, dat we die vrijheid kunnen 
gebruiken om anderen te helpen, dat die 
vrijheid een grote aantrekkingskracht 
heeft.

“Oorspronkelijke ANW-
pijlers wilden we graag 
uitbreiden met een  
filosofisch en levens- 
beschouwelijk  
fundament.“

De afgelopen maanden waren op het VO maar liefst twee medewerkers exact 
veertig jaar aan de Werkplaats verbonden. Jos Heuer was als eerste aan de beurt. 
Op donderdag 1 oktober vierde hij vier decennia onderwijs met een schitterende 
taart, gemaakt door ons eigen Top’s Edelgebak uit Bilthoven (zie foto). Jos werd 
op de hielen gezeten door Rob van ’t Land (scheikunde, NLT). Zijn veertigja-
rige verbintenis met de Werkplaats was op 1 november. Jos en Rob, van harte  
gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal!

Jos Heuer en Rob van ’t Land: 40 jaar Werkplaats

Foto’s: Henk Zijlstra en Berend Ike
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HAVO 2015
Dit jaar kiezen er weer meer van onze 
havo 5-werkers voor een tussenjaar 
(werken, reizen, vrijwilligerswerk, 
cursus) voorafgaand aan hun studie. 
De meeste hiervan weten al wel wat 
ze na hun tussenjaar willen gaan doen. 
De afgelopen twee jaar kozen minder 
werkers voor een tussenjaar, iets wat 
waarschijnlijk te maken heeft gehad met 
het afschaffen van de studiebeurs. 

Vergeleken met afgelopen jaren is er een 
stijging in het aantal werkers dat door-
stroomt naar VWO; 11% van onze Havo 5 
werkers kiest hiervoor dit jaar. Ook zijn 
er naar verhouding meer werkers die 
voor de sectoren techniek en ontwerp of 
bèta kiezen; maar liefst 15% kiest hier-
voor, ruim twee keer zoveel als afge-

lopen twee jaar. Hierbij wordt chemie 
en chemische technologie dit jaar het 
meest gekozen. Naar verhouding zijn er 
dit jaar wat minder werkers die kiezen 
voor de richting onderwijs. Verder zien 
we, net als voorgaande jaren, ook dit jaar 
weer	een	flinke	groep	die	kiest	voor	de	
sector economie en bedrijf. 

Eerst is de verdeling per sector te zien 
en daarna opleidingen die vaker gekozen 
werden. 

Vaker gekozen studies
Daarnaast werden de volgende opleidin-
gen door havo-werkers gekozen:
communicatiemanagement, HRM, 
huidtherapie, communicatie & media, 
communication & marketing, economie 
& kunst, verloskunde, luchtvaarttech-

nologie, elektrotechniek, SPH, NIMETO 
decoratie & restauratie, maritiem offi-
cier, biologie, journalistiek, docent thea-
ter, integrale veiligheidskunde, digitale 
media en communicatie, management 
& toerisme, pedagogiek, docent schei-
kunde, cultureel erfgoed en spatial 
development.

Waar komen onze 
VO-werkers terecht?

vo

In deze bijdrage geven de decanen van de 
drie afdelingen een indruk van de vervolg-
keuzes van onze werkers. Enerzijds verto-
nen die keuzes jaar in jaar uit natuurlijk 
fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van 
één jaar wel een aardige indicatie. In 2013 
brachten we dit voor het eerst zo in kaart. 
We benoemen hier opvallende verschillen 
met toen.
De decanen houden contact met hun 
oud-werkers, zodat ze later een bijdrage 
kunnen leveren aan de voorlichting van 
de huidige werkers. Wie kunnen immers 
beter studie-informatie geven dan studen-
ten die nog niet zo lang geleden ook 
werkers op de Werkplaats waren? 

VMBO 2015
Hieronder de plannen van onze vmbo-
werkers in beeld en getal.

Opvallend aan de keuzes van onze 
werkers is dat wederom velen doorstro-
men naar de havo op de eigen school. In 
vergelijking met 2013 zien we dat nage-
noeg hetzelfde aantal (13) werkers door-
stroomt, maar gezien de kleinere groep 
is dit een hoger percentage van 27%. Dat 
is hoger dan het landelijk gemiddelde 
van 20%. 

Op welke school zitten onze oud-
werkers vmbo nu?
In tegenstelling met 2013 kiezen de 
meeste werkers weer voor het ROC 
Midden Nederland. Dit komt vooral 
door het feit dat een opvallend groot 
aantal voor de hotelschool in Amersfoort 

kiezen. Dit lijkt ten koste gegaan van het 
Grafisch Lyceum, daar kiezen opvallend 
weinig werkers voor.

Welke richting kozen onze oud-werkers 
vmbo?
MBO Utrecht, MBO Amersfoort en 
Nimeto (creatieve vakschool) worden, 
net als in 2013, volop gekozen. Daar zit 
weinig verandering in. Voor de opleiding 
medewerker marketing en communi-
catie wordt net als in 2013, ongeveer 
even vaak gekozen, dat geldt ook voor 
de opleidingen op het gebied van media 
en sport/bewegen. 
Onder diversen staan opleidingen die 
maar één keer gekozen zijn zoals assi-
stent-accountant, onderwijs-assistent, 
meubelmaker en natuurlijk onze muzi-
kaal getalenteerde werker die zelfs naar 
het conservatorium gaat!

VMBO 2015
Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

HAVO 2015
Keuzes per sectorWelke richting kozen onze oud-werkers vmbo? Vaker gekozen studies

  ROC van Amsterdam

  Nimeto

  MBO Utrecht

  MBO Amersfoort

  ROC Midden Nederland

  Havo eigen school

  Diversen

  VWO (11%)

  gezondheid (9%)

  kunst en cultuur (5%)

  economie en bedrijf (17%)

  recht en bestuur (2%)

  Techniek en ontwerp (8%)

  tussenjaar (20%)

  taal en communicatie (10%)

  gedrag en maatschappij (4%)

  
  
  Communication and 
  multimedia desig (4%)
 
  Sport en Management (3%)

  Commerciele economie (3%)

  Vrijetijdskunde (3%)

  Chemie (3%)

  Chemische technologie (2%)

  Verpleegkunde (3%)

  Culturele antropologie (2%)

  Toegepaste psychologie (2%)

  Rechten (2%)

  PABO (2%)

  Rechten (2%)

 Hotelschool

 Medewerker marketing
 en communicatie
  
  Media

 Sport en Bewegen

 Mbo-verpleegkundige

   Ruimtelijk vormgever

  Diversen
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VWO 2015
Hieronder de plannen van onze vwo-
werkers in beeld en getal.
In vergelijking met 2013 gaan er twee 
keer zoveel werkers een ‘tussenjaar 
doen’ (werken, reizen, vrijwilligerswerk, 
ski-les geven, herprofileren). Nu er toch 
geen studiebeurs meer is lijkt dit weer 
meer in trek te zijn. De meesten weten 
overigens wel al wat ze na dit jaar willen 
gaan doen, het is dus bijna nooit een 
uitgestelde studiekeuze.
Daarnaast gaan er veel minder werkers 
geneeskunde studeren. Dat was in 2013 
twee keer zoveel! Wel gaan er twee 
werkers nog herprofileren om alsnog 
geneeskunde te kunnen gaan stude-
ren. Dat zijn de grootste verschillen 
met 2013. Verder is er net als toen (en 
meestal) een grote verscheidenheid aan 
vervolgstudies gekozen.

Eerst is de verdeling per sector te zien 
en daarna opleidingen die vaker geko-
zen werden. Als laatste een verdeling in 
HBO- en WO-keuzes.

Vaker gekozen studies
Daarnaast werden de volgende opleidin-
gen door vwo-werkers gekozen:
pedagogische wetenschappen, plan-
tenwetenschappen, scheikundige 
technologie, technische informatica, 
informatiekunde, wiskunde en informa-
tica, kunstmatige intelligentie, academi-
sche lerarenopleiding, universiteit voor 
humanistiek, kunstacademie, filmaca-
demie, ALO, media & entertainment, 
fysiotherapie, hotelschool, biofarma-
ceutische wetenschappen, technische 
bedrijfskunde, filosofie, internatio-
nale betrekkingen, media en cultuur, 
scheikunde, life science and techno-
logy, composition en music production, 
communicatiewetenschappen, piloten-
opleiding, milieutechnologie, internatio-
nale sociale wetenschappen en biologie.

De HBO-opleidingen zijn bijna allemaal 
opleidingen die alleen op HBO-niveau 
aangeboden worden (kunstacademie, 
filmacademie, ALO, media & entertain-
ment, fysiotherapie, hotelschool).

Mohamed Talhoui (decaan vmbo), 
Sabine Botschuiver (decaan havo) 
en Liesbeth Arens (decaan vwo)

VWO 2015
Keuzes per sector Vaker gekozen studies

Mijn droom en die van menig werker is  
na	het	eindexamen	iets	te	gaan	doen	
wat me echt interesseert. Na de middel-
bare school begint het leven pas echt! 
Geen ouders meer die aan mijn hoofd 
zeuren, geen commando’s als ‘ruim je 
kamer nou eens op!’, ‘laat je schoenen 
toch niet steeds in de gang staan!’ of 
‘ruim die vaatwasser nou eens uit!’. 
Geen vervelende vakken meer. Geen 
weektaakcontroles, planningsgroepjes 
of telaatbriefjes. Eindelijk heb je de vrij-
heid om te gaan en staan waar je wil, om 
je zelf ziek te melden, om te feesten en 
laat thuis te komen. 
Je houdt het niet voor mogelijk, maar 
toch kom ik elk schooljaar weer oud-
werkers tegen die géén afscheid kunnen 
nemen.	Het	 jaar	na	hun	eindexamen	
lopen ze al weer rond door de gangen,  

maar dan als stagiaire! Ze willen gewoon 
nog even WPkind blijven, lijkt het. Ze 
komen op hun twaalfde en gaan pas weg, 
wanneer ze met pensioen mogen. 

Het bijzonderste vind ik dat die mede-
werkers de moed, de kracht en de 
zin hebben om ons wat te leren.  Veel 
informatie namelijk gaat het ene oor in 
en het andere oor weer uit. Gek vind ik 
dat niet, als je ziet hoe we ‘s ochtends 
binnenkomen: het haar in de war (tenzij 
we	het	al	vlug	bij	de	toiletten	met	wax	of	
een borstel gefatsoeneerd hebben), de 
ogen halfopen, zuchtend en geeuwend. 
Hoe vaak hoor je niet: ‘Ik ben echt dood-
op’ en ‘ik heb zó geen zin in school nu’ 
Bovendien komt het best wel eens voor 
dat een werker tijdens de les in slaap 
valt. Maar goed, áls je ons dan uitein- 

delijk iets weet bij te brengen, moet 
dat toch ook wel een fantastisch gevoel 
geven. 

De medewerkers moeten dag in dag uit 
genoegen nemen met wie ze voor zich 
hebben zitten. Daar staat tegenover dat 
ze af en toe ook even kunnen genieten 
van onze grimassen, wanneer ze een PO 
of een test aankondigen. De liefde van 
een medewerker voor het eigen vak leidt 
echter soms tot een ongewenst effect. 
Dan	geven	ze	werkers	wat	extra	woordjes	
of	éxtra	oefeningen	op,	gewoon	omdat	
het zo leerzaam is. Omdat ze denken 
dat die kennis mijn blik op de samenle-
ving verbreedt, dat het goed is voor mijn 
algemene ontwikkeling en toekomst. Die 
kennis zal zeker nuttig zijn, daar twijfel ik 
niet aan. Maar stel je eens voor: als elke 
docent	een	extra	opdracht	geeft,	vormt	
dat allemaal bij elkaar een enorme hoop 
van	extraatjes.	En	wie	verwacht	dat	onze	
medewerkers met elkaar afstemmen 
wie wanneer wat van ons vraagt? Samen 
plannen en organiseren is ook een vak. 

In Team 7 zijn we nu bezig met het oriën-
teren op en inschrijven voor een studie. 
Toen iemand mij laatst vroeg of ik al wist 
wat ik wilde worden, hoorde ik mijzelf 
zeggen: ‘docent’.

Laura de Valk V5

WP Forever 

vo 

“Toen iemand mij laatst 

vroeg of ik al wist wat ik 

wilde worden, hoorde ik 

mijzelf zeggen: ‘docent’.”

Foto: Team 7

  gezondheid (13%)

  kunst en cultuur (10%)

  economie en bedrijf (12%)

  recht en bestuur (12%)

  techniek en ontwerp (14%)

  tussenjaar (21%)

  anders (5%)

  taal en communicatie (4%)

  gedrag en maatschappij (8%)

  onderwijs en opvoeding (3%)

  
  
  geneeskunde (6%)

  biomedische wetenschappen (4%)

  economie en bedrijfskunde (5%)

  industrieel ontwerp (5%)

  rechten (8%)

  university college (4%)

  liberal arts and sciences (3%)

  culturele antropologie (3%)

  psychologie (3%)

  biomedische technologie (3%)
  
  international business 
  administration (4%)
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De oud-werker: 
Misha van Denderen

rubriek

Onderwijs is een wetenschap 
Met de stichting voor persoonlijk onder-
wijs (SvPO) ben ik samen met gelijk-
gestemden bezig om enkele nieuwe 
middelbare scholen te starten. De 
scholen kenmerken zich door kleine 
klassen en ruim voldoende onderwijs-
tijd, waardoor docenten hun leerlingen 
alle aandacht kunnen geven.

Een bijzonder effect van dit werk was de 
reflectie	op	mijn	eigen	schooltijd.	Hoe	
ging het vroeger? Hoe ervoer ik het als 
kind? Welk effect had het? En natuurlijk 
ook: kan het beter?

Het mooiste van mijn eigen WP-tijd vind 
ik achteraf de continuïteit van peuter-
speelzaal tot middelbare school. Vijftien 
jaar heb ik op de WP gezeten en tot mijn 
meest hechte vrienden behoren nog 
altijd mensen met wie ik al op de kleu-
terschool zat. Meerdere van hen zijn ook 
bij de SvPO betrokken. Het geeft bete-
kenis aan de term waar ik als scholier 
op de WP juist een enorme hekel aan 
had: ‘Werkplaats Kindergemeenschap’. 
Nog altijd moet ik uitleggen dat dit niet 
een ‘sociale werkplaats’ voor kinderen 
is.

Husselen
Nog altijd ook is het ongebruike-
lijk om een school als gemeenschap 
te beschouwen. Juist dát idee is een 
erfenis van Kees Boeke die we op 
onze scholen omarmen. Om die reden 
hebben we kleine klassen en bestaat 
elk leerjaar uit nog geen 80 leerlingen. 
Door de kleine schaal en het intensieve 

onderwijs is sprake van een sfeer die 
je op een categoraal gymnasium zou 
verwachten, maar met dit verschil dat 
hier kinderen van alle niveaus op school 
zitten: van vmbo tot vwo. Wel delen we 
de klassen in naar tempo en niveau, 
omdat het de kwaliteit van de lessen 
ten goede komt als docenten coherente 
klassen hebben. Maar net als ooit op de 
WP husselen we de klassen bij vakken 
als tekenen en ook sport flink door 
elkaar. Bij die vakken zijn de talenten 
immers weer anders verdeeld. 

Het belangrijkste waarin we verschillen 
van wat gebruikelijk is, is dat we onder-
wijs beschouwen als een wetenschap. 
Praktisch en toegepast, zoals de medi-

sche wetenschap dat is. In de onder-
wijssector volstaat vaak slechts een 
‘visie op onderwijs’. Ook de WP heeft 
er eentje op de website staan. Maar 
‘visie’ betekent uiteindelijk: ‘subjectieve 
mening’. Een mening is niet goed of 
fout en in tegenstelling tot een theorie 
valt er ook weinig te toetsen, laat staan 
gezamenlijk op te bouwen. Ieder voor 
zich heeft immers zijn eigen mening.

Maar stel je voor dat elke arts er 
slechts een subjectieve mening over 
gezondheidszorg op na zou houden. Je 
verwacht dat de medische zorg zich op 
wetenschappelijk inzicht baseert. Dat 
zou je ook van het onderwijs mogen 
verwachten.

“‘Ieder kind helpen worden 

wat het is,’ is inmiddels  

gemeengoed geworden.

Het gaat erom dat je zoveel 

mogelijk waarde toevoegt.”

Misha van Denderen

We volgen op onze scholen de ontwikke-
ling van onze leerlingen dan ook nauw-
gezet en verzamelen veel gegevens. 
Daarmee proberen we ons onderwijs 
systematisch te toetsen en te verbete-
ren. Om die reden ook starten we een 
aantal identieke scholen, met hetzelfde 
rooster, curriculum, lesmethode, klas-
sengrootte, etc. Dat maakt de gegevens 
vergelijkbaar en zo ontstaat een steeds 
betere basis voor onderzoek en kunnen 
we onderling kennis en ervaring uitwis-
selen. En hoewel de eerste school pas 
vijf jaar geleden is gestart, zijn de resul-
taten heel bemoedigend. Zelden blijft er 
iemand zitten en veel leerlingen komen 
er een niveau hoger uit dan hun advies 
van de basisschool: leerlingen groeien 
er als kool.

Verschil
Daarin zit misschien wel het grootste 
verschil met Kees Boeke. Zijn adagium 
‘ieder kind helpen worden wat het is,’ 
is inmiddels gemeengoed geworden, 
al is de formulering tegenwoordig vaak 
anders. Bezoek een open dag op een 
middelbare school en je zult de school-
leider	horen	vertellen	dat	ze	het	maxi-
male uit elk kind halen. Maar het is niet 
genoeg om er slechts uit te halen wat 
er al in zat. Het is zelfs een vrij calvi-
nistisch idee dat het een gegeven is wat 
er in een kind zit of wat een kind in de 
basis is. Het gaat er om dat je zoveel 
mogelijk waarde toevoegt. Van dubbel-
tjes kwartjes maken en kinderen helpen 
zich zo veel mogelijk te ontwikkelen. We 
zien vanzelf wel hoe ver ze dan komen.

Foto’s: Annemiek van der Kuil



naar de wildernis (markt) dat veel jonge 
mensen zich niet meer willen herkennen 
in de zogenaamde waarden die worden 
gebruikt als legitimatie. En erger nog, 
de waarden van de markt schaden de 
menselijke behoefte aan een gemeen-
schap. Ellebogensucces, je eigen merk 
zijn, baanbrekend zijn, publiceren, optre-
den, jezelf etaleren op het marktplein van 
de media, het zijn als het erop aan komt 
de ielige vuurpijltjes van desolate zielen. 
Wat is de betekenis van het menselijk 
leven op aarde als we de toekomst van 
onze jongeren mogen plunderen omwil-
le van de winstcijfers van nu? Wat is de 
waarde van een gemeenschap als we 
mensen ervan uitsluiten? Hoe geven we 
ons leven de zin waarnaar we verlangen 
als er geen ‘god’ meer is? Voorziet onze 
opvoeding in het zoeken naar antwoorden 
op die vragen? En ons onderwijs?

Terug naar de eettafel. Wat betekent 
falen? Wat doe je niet, als je faalt? Wat 
heb je kennelijk nodig om te voelen: ik 
voldoe? Tussen werker en medewerker 
gebeurt iets wat vergelijkbaar is met dat  
wat tussen ouder en kind gebeurt. Welke 
betekenis wil jij aan jouw leven geven? 
Luisteren, vragen, geen antwoord weten. 
Leven is geen invuloefening. Zonder pool-
ster, zonder het kompas van je verlangen 
wordt leven zinloos dwalen. En zonder 
zin	wacht	de	existentiële	wanhoop	en	
de morele onverschilligheid. Een mens 
leeft niet bij brood alleen. Een mens 
heeft mensen nodig, een groep, vrien-
den, een voorbeeld, iemand die thuis is 
als je honger hebt terwijl de merel in de 
late schemer de voorbije dag uitzingt en 
vertrouwen geeft in de zin ervan. 

Marijn Backer

Eindelijk heb ik een avond tijd om een 
stukje te schrijven. Ik zet een muziekje 
op, pak pen en papier en kijk naar de 
invallende schemer. Rond etenstijd belt 
mijn oudste. Ze is in de buurt en komt 
even een boterham halen. Ik leg mijn pen 
neer, scharrel wat in de groentebak en 
besluit voor haar te koken. Geen sterkere 
drift dan de zorg voor het nageslacht, 
geen sterkere imperatief dan de honger 
van je kind. In de lente voel ik mij diep 
verwant met de steeds sleetsere merels 
met hun snavels vol kronkelwormen en 
hun geschreeuw tegen ekster en kat. 
Wanneer een verdronken kind aanspoelt, 
komt een natie in beweging. Niets zo 
explosief	als	een	discussie	over	goed	
onderwijs voor onze kinderen. Onderwijs 
en broedzorg raken aan de vezels van 
de menselijke natuur. En net als de 

merels zijn we beducht op de gevaren 
die ons kroost bedreigen en zoeken we 
het beste voedsel. Wormen voeren wordt 
dan pap inlepelen, opvoeden en vormen 
tot burgers van een samenleving waarvan 
we als goede ouders hopen dat zij beter, 
welvarender zal zijn dan de onze, liefst 
zonder ekster en kat. Alleen het beste is 
goed voor ons kind. Maar welke wormen 
zijn de beste en welke wereld vinden wij 
voor onze kinderen de beste? Moeten we 
hun vooral kwalitatief de beste wormen 
geven of vooral wormzoekvaardigheden 
aanleren? Moet je ze vet mesten met 
kennis of juist wat hongerig houden? De 
kansen in de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten van onderwijsland keren met 
iedere onderwijsminister.

Mijn kind komt de kamer in. Ze tikt op 
mijn wang, kijkt in de pan en verdwijnt 
naar boven, naar haar oude kamer. Als 
ze weer beneden komt, heb ik de tafel 
gedekt en een kaars aangestoken. Het is 
alweer een tijdje geleden dat we samen 
aten. Ze heeft een nieuwe spijkerbroek 
gekocht. Na twee jaar zoeken naar haar 
bestemming begint ze morgen aan een 
nieuwe baan. Maar zal het wel de goede 
baan zijn? Faalt ze niet ten opzichte 
van haar diploma en haar talent?  Hoe 
kun je weten wat je moet doen in de 
wereld? Ze weet het nog steeds niet.  

Ons onderwijs en onze opvoeding richten 
zich op de wereld die wij kennen maar dat 
is niet per se de wereld die onze kinderen 
willen erven. Er zijn zoveel problemen 
die de neoliberale heilsleer doorschuift 

Worm en wereld

vo column

Foto: Marian Kleverkamp
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“Net als de merels zijn 
we beducht op 
de gevaren die ons kroost 
bedreigen en zoeken we 
het beste voedsel.”


