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Then you better start swimmin’ 
Or you’ll sink like a stone 
For the times they are a-changin’. 

Er zijn van die schrijvers en zangers die 
hun tijd ver vooruit leken te zijn. Of teksten 
hebben geschreven die van alle tijden zijn. Zo 
blijven hun teksten actueel, vind ik de muziek 

nog altijd heerlijk om naar te luisteren, en 
wordt er van de quotes dankbaar gebruik 
gemaakt door trainers tijdens bijvoorbeeld 
onze studiedag bij de start van dit schooljaar.

Visie op toekomst
In de pers werd in de nazomermaanden 
geschreven over de landen die op economisch 
gebied Nederland voorbij zijn gestreefd. 
Hoger op de ladder. experts verklaarden deze 

betere positie door de keuzes die deze landen 
hebben durven maken in de snel verande-
rende tijden die daarom vroegen; landen met 
een helder doel en een visie die leidend zijn 
voor de te maken keuzes.
In dezelfde periode sprak onze premier in 
een speech over het ‘broertje dood dat hij 
had aan een visie’. (Deze uitspraak lijkt mij op 
zich ook al een ‘visie’, maar dit terzijde.) Bob 
Dylan werd op de start van onze studiedag 

Waarden, missie en visie
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bo column

Yesterday is history, tomorrow is a mystery, 
but today is a gift and that’s why it is called 
the present, quote Kung Fu Panda in een 
veelbekeken You Tube filmpje. In onderwijs is 
the present een dagelijks kadootje. Waar een 
jaar geleden een gebouw vol herinneringen 
stond, staat nu een nieuw BO gebouw waarin 

we traditie en droom vertalen in onderwijs 
dat past bij kinderen van deze tijd. En hoe 
vernieuwing nooit ophoudt en telkens voeling 
houdt met wat haalbaar is en werkt: welkom 
lezer. Deze nieuwe WP-krant doet er in woord 
en beeld verslag van.  
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Wat dans brengt

bo onderbouw
van het BO gebruikt als inspiratiebron om 
een blik in de toekomst te werpen. Wat zijn 
onze waarden, wat is onze missie en met 
welke visie voor de toekomst, geven wij vorm 
aan ons onderwijs. 
De uitwerking van die dag is te mooi om niet 
zorgvuldig vorm te geven en nog eens met u 
te delen, als ware het een overeenkomst die 
de basis vormt voor ons dagelijks handelen. 
Deze uitwerking heeft u van ons te goed!

Groei van elk organisme
De waarden, de missie en visie, we conclu-
deerden dat deze nog meer tot hun recht 
zouden komen bij de realisering van de 
nieuwbouw. Het stapelen van de stenen, de 
vormgeving van het gebouw, leidt tot prach-
tige gesprekken over wat goed onderwijs 
voor alle kinderen inhoudt. 
Samen met de ouders zijn we op een informa-
tieavond op 6 november hierover in gesprek 
gegaan: goed onderwijs in onze gedeeltelijke 
nieuwbouw. Onderwijs in beweging, for the 
times they are-a-changin’. 
Of zoals Boeke al jaren voor Bob Dylan 
prachtig wist te beschrijven: ‘Maar ik denk 
in het geheel niet, dat de vorm, de inhoud, 

de werkwijze, zó onveranderd zal voortbe-
staan; integendeel, als het werk blijft leven 
en groeien, zullen er evenzeer ingrijpende 
veranderingen van vorm kunnen ontstaan, 
als wij die kunnen opmerken bij de groei van 
elk organisme’.
In het eerste gedeelte van deze WP-krant 
informeren wij u over deze bouw. Laat het een 
mooi naslagwerk zijn bij een belangrijke mijl-
paal in de geschiedenis van de Werkplaats. 
Artikelen die overigens in een nieuw vorm-
gegeven (for the times they are a-changin’) 
WP-krant aan u worden aangeboden. De 
inspecteur complimenteerde ons onlangs 
met de WP-krant en zij oordeelde dat deze 
wijze van communiceren zeer goed voldoet 
aan de visie (!) van de onderwijsinspectie. 
Ik hoop dat u dat met haar eens bent, en 
geniet van de nieuwe vormgeving en inte-
ressante verhalen. Misschien wel met de 
klanken en mooie woorden van Dylan op de 
achtergrond. 

For the times they are a-changin’

Jeroen Goes
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activiteiten op hetzelfde moment plaatsvin-
den in, nu nog, een en dezelfde ruimte. Met 
voortdurende verwondering blijf ik hiervan 
genieten. Het kan en gaat goed naast elkaar. 
Werkers zijn gemotiveerd door wat zij op dat 
moment aan het doen zijn. En straks in onze 
nieuwbouw vinden die werkzaamheden in 
een nog duidelijkere structuur plaats, in een 
nog rijkere leer- en werkomgeving. De ruim-
tes waarin de werkers zich begeven nodigen 
dan nog meer uit tot wat ze op dat moment 
gaan doen.  Instructie in de instructieruimte: 
de inrichting is zo bepaald dat er kan worden 
gekeken naar het digibord, en kan worden 
geluisterd naar elkaar. De aandacht richt 
zich op de nieuwe lesstof. Een andere ruim-
te waarin rust en concentratie heerst om 
zelfstandig het werk te kunnen maken, de 
stilteruimte. De tafels zijn hier gescheiden 
door middel van tussenwandjes. Hier lukt 
het je optimaal om je te concentreren. En 
in de centrale ruimte, het centraal gele-
gen gedeelte, heerst er straks een gezellig 

geroezemoes, het gevolg van werkers die 
met elkaar aan het overleggen en aan het 
samenwerken zijn.

Onze kijk op onderwijs
Een nieuw schoolgebouw voor onze oudste 
werkers van de school, waardoor de mede-
werkers van de groepen 3/4 al geïnspireerd 
zijn geraakt en anders om zijn gegaan met 
de inrichting van hun ruimtes. De voorma-
lige gangen zijn betrokken bij de lokalen, 
kinderen weten in korte tijd feilloos de beste 
werkplek voor de activiteit te vinden, die zij 
op dat moment aan het uitvoeren zijn. Ze 
maken gebruik van allerlei vaardigheden die 
niet alleen voor een schooldag van belang zijn, 
maar die ook een waardevolle bagage zijn voor 
hun verdere leven. Zelf kunnen inschatten 
wat goed voor je is, je eigen keuzes maken, 
autonomie, rekening houdend met de ander, 
kunnen reflecteren op je eigen werk en feed-
back kunnen geven en ontvangen omdat je 
samen de ruimtes deelt. Het zijn zo maar een 

aantal ‘21th century’ skills’ die de kinderen 
als vanzelf krijgen aangeboden en waarin 
zij worden ondersteund door elkaar en de 
medewerkers.
Hoewel het nieuwe gebouw nog niet in gebruik 
is, is onze kijk op het onderwijs voortdurend in 
beweging. We kijken kritisch naar wat werkt, 
houden het welbevinden van de werkers in de 
gaten en analyseren met elkaar de onderwijs- 
resultaten. Straks wanneer de groepen 5/6 als 
eerste de nieuwbouw gaan betrekken zal deze 
onderwijsontwikkeling een nieuwe stimulans 
krijgen. We gaan stap voor stap onderzoeken 
wat nog beter werkt in deze nieuwe omge-
ving. Samen met de Medezeggenschapsraad, 
werkers, medewerkers en ouders zullen we 
dit boeiende proces evalueren. In de WP-krant, 
op onze site en in de nieuwsbrief houden we 
u op de hoogte!

Jeroen Goes

WPkrant december 2013 | 6

Onze nieuwbouw: ons gebouw en het onder-
wijs gaan hand in hand!

Wat een fantastische uitdaging ligt er wan-
neer er de gelegenheid is om een school te 
kunnen bouwen. Dat had ik in mijn onder-
wijscarrière al een keer eerder mogen 
meemaken, en deze kans deed zich twee 
jaar geleden bij mijn aanstelling op De 
Werkplaats opnieuw voor.
Een uitdaging in het kwadraat: bij de stap-
pen die er worden gezet hebben we immers 
voortdurend de vraag te beantwoorden 
op welke wijze die aansluiten bij het rijke 
gedachtegoed van Kees Boeke. 
Het bood ons een uitdaging om de beperkin-
gen van het huidige schoolgebouw (en het 
inmiddels gesloopte HBC-gebouw) om te 
kunnen zetten in mogelijkheden. Hiermee 
wordt een voorwaarde gecreëerd om het 

onderwijs te kunnen geven dat past bij onze 
visie. We zetten een gebouw neer ’waarbij de 
werkers in de gelegenheid worden gesteld 
om hen door allerlei soort werk zich naar 
hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen’ 
(Kees Boeke).

En nu, na de voorbereiding door het team 
onder stimulans van mijn voorganger Wim 
Koppen en tijdens mijn eerste twee jaar 
op de WP, staan we aan de vooravond van 
de opening van dit nieuwe gedeelte van De 
Werkplaats.
Dit gedeelte bestaat uit een renovatie met 
nieuwbouw en dat bestemd is voor onze 300 
werkers van de gezinsgroepen in 5/6 en 7/8. 
Bovendien biedt het plaats aan een nieuw 
atelier annex keuken en een teamruimte. 
We maken een gebouw dat zich niet naar 
binnen keert, maar juist naar buiten richt; 

één met de buitenruimte en door de vele 
toegangsdeuren en de schuifpui aan het 
vernieuwde buitentheater ook direct in 
contact met die buitenruimte.

Verwondering
Het nieuwe gebouw is een inspirerende en 
uitdagende Werkplaats dat past bij de activi-
teiten zoals we die nu al dagelijks terugzien 
in de groepen. Werkers aan de instructie-
tafel luisterend naar nieuwe informatie en 
nieuwe leerstof. Werkers samenwerkend, 
soms in duo’s en dan weer in groepjes bij 
elkaar. Werkers aan het knutselen, of juist 
op zichzelf, zoveel mogelijk afgezonderd van 
de prikkels, geconcentreerd op het werk. 
Wanneer u gedurende een schooldag bij 
ons binnenloopt, ziet u deze veelheid aan 

Onze nieuwbouw

bo

Maar ik denk in 
het geheel niet, 
dat de vorm, 
de inhoud, 
de werkwijze, 
zó onveranderd 
zal voortbestaan

De inspecteur is tevreden
Op 13 juni in het vorige schooljaar heeft de 
inspectie onze school met een bezoek vereerd. 
Dit inspectiebezoek past in het zogenaamde 
‘basisarrangement’ van de school. Dit arran-
gement krijgt een school wanneer de inspectie 
bij haar bezoek voldoende vertrouwen heeft 
in de geleverde kwaliteit van onderwijs en de 
borging daarvan. Een schoolbezoek van 1 x per 
4 jaar is dan het beleid.
Op deze dag geeft de inspecteur een oordeel 
over hetgeen zij in de klassen ziet, en baseert 
zij haar mening op basis van het onderzoek 
dat zij verricht naar de leerling-dossiers en 
de gesprekken die zij voert met medewer-
kers, schoolleiding en de voorzitter van het 
schoolbestuur. Een ‘inspectiedag’ die vroeg in 
de ochtend begint en na een dag vol van deze 
activiteiten om 17.00 uur wordt afgesloten met 
een gesprek met de schoolleiding en de voorzit-
ter van het bestuur.

Waardering
Hoewel er in het onderwijsland meer bestaat 
dan alleen de mening van de onderwijsinspec-
tie (sommige scholen lijken dat namelijk niet te 
beseffen), zijn ook wij blij wanneer het bezoek 
wordt afgesloten met een tevreden oordeel. En 
dat is ook bij dit bezoek het geval geweest. Zij 
was tevreden over de opbrengsten, de begelei-
ding, de kwaliteitszorg en de wijze waarop de 
school de wet- en regelgeving naleeft. 

In het oordeel van de inspectie wordt dit dan 
met een voldoende beoordeeld. Op het onder-
deel ‘zorg’ beoordeelde zij de school met een 
‘goed’. Zoals zij zelf vertelde: een uitzonder-
lijke waardering, zeker op dit onderdeel. Na 
onderzoek en bevindingen was zij van mening 
dat wij dit zeer goed op orde hebben en de zorg 
planmatig en zorgvuldig uitvoeren. Dat wij juist 
op dit onderdeel een ‘goed’ scoren stelt ons 
natuurlijk zeer tevreden.

In beweging
Over de wijze waarop wij de ontwikkelplannen 
hebben vastgelegd was zij minder tevreden. 
Inmiddels heeft dit er toe geleid dat wij onze 
plannen voor dit schooljaar hebben vastgelegd 
in een document ‘De Werkplaats in beweging’. 
Dit document is met het schoolbestuur en de 
Medezeggenschapsraad besproken. Zo heeft de 
onvoldoende op het rapport reeds geresulteerd 
in een nieuw document waarover de inspectie 
bij een volgend bezoek tevreden kan zijn. Een 
volgend bezoek vindt over vier jaar weer plaats, 
we zijn met dit resultaat wederom in het zoge-
naamde ‘basisarrangement’ geplaatst.
Het totale rapport vindt u terug op onze website 
en zal op korte termijn ook bij de onderwijs-
inspectie op de site worden gepubliceerd. Met 
trots laten we daar de positieve waardering van 
de inspectie aan u zien.

Jeroen Goes

Foto: Joyce Caselin
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De verandering

bo onderbouw

Groepsmedewerker Trudy Grijpma blikt 
tussentijds terug op de ontwikkeling van het 
onderwijs aan de hand van haar loopbaan. 
Van medewerker onderbouw, tot medewerker 
bovenbouw, en sinds dit jaar weer terug bij de 
jongste werkers.

Het is inmiddels veertig jaar geleden, in de 
jaren ‘70/’80, dat ik werkzaam was in onze 
eigen onderbouw. De jaren waarin niets 
moest en er volop ruimte was voor nieuwe 
ideeën en experimenten. In het werken met 
de jonge werkers van De Werkplaats stond 
de emotionele- en sociale ontwikkeling 
centraal.
We werkten vanuit de belangstelling en 
ontwikkeling van de werkers. Het leren 
lezen startte met teksten bij de zelfge-
maakte tekeningen, de oudsten hadden een 
opdrachtboekje.

Buitenlucht
Veertig jaar geleden: de wereld van veel 
gezinnen en van onze jonge werkers zag er 
heel anders uit. Computers waren er niet, 
in de vrije tijd was er vaak aandacht voor 
creativiteit met de handen, niet zelden in de 
buitenlucht. In veel gevallen was een van de 
ouders thuis en ouders draaiden regelmatig 
een dag mee bij ons op de WP.
Ik denk aan de huisbezoeken die we afleg-
den en de spelochtenden op zaterdag (!) die 
door de hele familie werden bezocht. Het 
was een mooie tijd en het was goed, en ook: 
de maatschappij is veranderd en nadat ik 13 
jaar met veel plezier in de bovenbouw heb 
gewerkt, ben ik weer terug in de onderbouw.
Juist in het verschil met de jaren ‘70/’80 zie ik 
de snelheid waarin wij en velen met ons het 
werk doen. Drukte en snelheid. Dit merk je 

ook aan onze werkers, de concentratieboog 
is opvallend kort, ongeduldig zijn hoort er bij 
en meer dan voorheen zijn de werkers zeer 
visueel ingesteld. Niet in de laatste plaats 
dankzij het beeldscherm.
Ik zie de werkers met een grotere bagage 
bij ons binnenstappen, en verbaas me over 
de woordenschat die zij zo jong al hebben 
ontwikkeld.
Anders dan voorheen kunnen we projecten 
starten op een ander niveau, de taal begrij-
pen de werkers al. En spraken we vroeger 
over de wereld dichtbij het kind, nu zien wij 
dat sommige kinderen inmiddels een deel 
van de wijde wereld door hun vakanties 
hebben ontdekt. Het is dan ook logisch dat 
onze projecten daarbij aansluiten.

Het verandert, en blijft gelijk
Kinderen die al weten wat rekenen is, de 
sommen via hun computer al prima kunnen 
maken op de dag dat ze bij ons binnenkomen, 
leren we om de sommen ook echt te begrij-
pen. We zijn nog steeds met het concrete 
materiaal aan de slag, net als veertig jaar 
geleden. We wegen, voelen, bouwen, tellen, 
plakken, knippen om de sommen en de woor-
den betekenis te geven. Met lezen stappen we 
vaak op een ander niveau in. Ze beheersen 
al zoveel meer woorden, en dus leren we ze 
hakken en plakken met de woorden, in voor-
bereiding op het lees- en spellingsonderwijs.
En ook hier leren we de werkers het cognitie-
ve te ervaren. Door bijvoorbeeld de woorden 
en de letters te springen of te lopen.
De wereld van onze jonge werkers is veran-
derd, en weer terug in de onderbouw veran-
der ik met hen mee. Kees Boeke heeft het 
zo’n negentig jaar geleden al begrepen:  
hij wist al dat het werk niet zo onveran-

derd zou voortbestaan! De wereld van onze 
jonge werkers is tegelijkertijd gelukkig nog 
hetzelfde gebleven. Ze klimmen, ze bouwen, 
ze zijn nieuwsgierig en werken alleen of 
naast elkaar.
Wij kunnen hen daarbij helpen en uitdagen 
hun wereld te verkennen en daarmee de 
basis te leggen om te worden wie ze zijn.
Ik mocht de mooie eigen KLOS opleiding van 
Boeke volgen. Daar leerde ik in mijn jonge 
jaren al uit te gaan van de belangstelling, 
het initiatief en de ontwikkeling van kinde-

ren. Wout Wanrooy, gymleraar van de KLOS, 
vertelde ons al: 3x eigen!
Eigen initiatief, eigen vormgeving en eigen 
tempo.

Met veel plezier ben ik weer terug bij de 
onderbouw, waar met hoofd, hart en handen 
anders en toch ook hetzelfde als toen wordt 
gewerkt.

Trudy Grijpma (medewerker groep 1/2)

Foto: Heidi Slagter

Foto: Willem Mes
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een grotere 
bagage bij ons 
binnenstappen
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zijn, brengt dit weinig problemen met zich 
mee en ontvangt de groep de nieuweling als 
in een warm bad.

Performing
Als de eerste drie fasen goed zijn doorlopen, 
kan een groep in de vierde fase, performing, 
terecht komen. In deze fase is iedereen geac-
cepteerd om wie hij is en kan ieder met zijn 
inbreng komen. Er ontstaat een positieve 
werksfeer en de kinderen voelen zich veilig. 
In deze veilige omgeving komen de mooi-
ste dingen tot bloei. Gezamenlijke ideeën 
worden gedragen door de groep en kunnen 
uitgroeien tot prachtige projecten met enor-
me betrokkenheid bij de kinderen. In deze 

groep is het welbevinden van alle kinderen 
voor iedereen belangrijk en wordt er goed 
voor elkaar gezorgd. Het werken met zo’n 
groep is een feestje, er heerst een goede 
sfeer en er wordt hard gewerkt. De meeste 
kinderen ontwikkelen zich met grote spron-
gen wanneer ze lekker in hun vel zitten en 
de plek in de groep en de sfeer en veiligheid 
dragen daar in enorme mate aan bij.

Als deze vier fases niet goed doorlopen zijn, 
blijft de groep los zand, een samenraap-
sel van kinderen zonder gezamenlijk doel, 
zonder gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Het is heel moeilijk om zo’n groep 
in het jaar nog samen te laten smelten. Dit 
is ook de reden dat wij zoveel energie steken 
in die eerste weken. De startgesprekken 

aan het begin van dit jaar hebben naar onze 
mening bij gedragen aan de vlotte kennis-
making met de kinderen en met jullie als 
ouders. We merken dat onze groepen goed 
lopen en dat we lekker aan de slag kunnen. 
We hebben zin in de rest van het jaar!

Margot Eweg
(medewerker middenbouw 3-4)

Bron:
Educatieve uitgeverij Tumult. De theorie is 
echter voor het eerst beschreven door psycho-
loog Bruce Tuckman in 1965.

Vier fases

bo middenbouw

Vier fases waar een groep doorheen gaat aan 
de start van het nieuwe jaar.

Samen een groep worden is niet zo vanzelf-
sprekend als je zou denken. Zet 28 kinderen 
bij elkaar met een groepsleerkracht ervoor 
en je hebt een groep, toch? Dat blijkt toch 
even anders te liggen. Aan het begin van het 
schooljaar zette Jeroen Goes een document 
op onze interne site, waarin haarfijn de vier 
fases benoemd worden waar een groep door-
heen gaat aan het begin van het schooljaar. 
Natuurlijk weten we allang waar een groep 
doorheen gaat en hoe we in moeten zetten 
op het vormen van een eenheid, maar door 
dit artikel krijgen de verschillende fases in de 
groepsvorming een naam en wordt het voor 
ons vanzelfsprekende handelen verbonden 
aan heldere momenten in de groepsvorming. 
Het lijkt ons fijn om deze kennis met jullie te 
delen. Sommige collega’s deden dit al deels 
op de informatieavond en hebben daar zeer 
goede reacties op gekregen. Veel ouders 
vonden het verhelderend. Wie weet is dat 
ook voor jou het geval, lees lekker mee. 

Forming
Aan het begin van het jaar werken we heel 
hard aan de groepsvorming. We zetten in 
de eerste weken het klassenmanagement 
neer; hoe willen wij dat de dag verloopt, 
welke regels vinden we belangrijk, welke 
routines willen we de kinderen aanleren. We 
geven ze houvast en informatie, we zorgen 
goed voor ze. Dit alles gebeurt in een zeer 
korte tijd. Dit zijn ook wel de kennismakings-
weken. We leren elkaar kennen, we oefe-
nen de namen, we willen meer over elkaar 
weten. In het eerder genoemde artikel wordt 

deze fase forming genoemd: je vormt als het 
ware je groep. In deze fase is de rol van de 
medewerker die van hoeder en observator. 
Je bent zorgzaam, streng, alert op begin-
nende onrust, maar ook warm en liefdevol 
en een veilige haven voor de nieuwe werkers 
in de groep. Op de Werkplaats zijn we in deze 
fase altijd extra blij met onze oudstejaars: zij 
weten heel goed wat de regels en routines 
zijn, zij kennen de medewerker en zijn een 
enorme hulp bij het begeleiden van de nieuwe 
kinderen. Dat is ook de reden dat wij werken 
met mentoren. Iedere derdejaars kiest een 
mentor, iemand waar je altijd terecht kan 
met vragen en die helpt met praktische zaken 
zoals waar alles ligt, waar de wc’s zijn enzo-
voorts. Dit is vooral in de middenbouw 3-4 
heel prettig, want hoewel de kleuters heel 
zelfstandig bij ons aankomen, in groep 3 is 
alles toch weer nieuw. We gaan naar gym in 
een ander lokaal, de dagindeling is anders, 
er wordt veel minder gespeeld, er is minder 
vrije keuze en het zelfstandig werken aan 
je tafeltje en in een methodeboek met een 
schriftje vraagt nogal wat van de kinderen. 
Er komt veel op hen af. Een spannende fase 
dus, waar we met volle aandacht mee aan 
de slag gaan.

Storming
De tweede fase, volgens het artikel heet deze 
fase storming, volgt doorgaans snel op de 
eerste fase. In deze fase wordt de hiërar-
chie bepaald. De kinderen proberen uit hoe 
andere kinderen op hen reageren, bepalen bij 
wie ze aansluiting willen zoeken, met wie ze 
vrienden willen worden. Kinderen die durven 
treden nu meer op de voorgrond, kinderen die 
hier meer moeite mee hebben kunnen zich 

nu terug gaan trekken. Iets waar wij alert op 
zijn en meteen op in springen, waarbij we de 
groep nadrukkelijk betrekken. In deze fase 
zoeken de kinderen ook de grenzen op van de 
regels in de groep. Als medewerker zijn we in 
deze fase leider, scheidsrechter en regisseur. 
We zijn in deze fase extra duidelijk in wat we 
van de kinderen verwachten, wat mag wel en 
niet en nee is in deze periode ook echt nee, 
en niet ‘misschien’. Als de eerste fase goed 
doorlopen is en de regels meteen duidelijk 
gesteld zijn, dan zal deze fase sneller gaan. 
In deze periode is jullie hulp als ouders heel 
belangrijk: wees alert op veranderingen bij 
je kind en komt je kind bijvoorbeeld thuis 
met verhalen over spelen in de pauze waar 
je niet gerust op bent? Kom langs, wees 
niet bescheiden hierin. Kinderen vertellen 
doorgaans eerst thuis waar ze mee zitten en 
later pas op school. Als je onwenselijkheden 
signaleert is dat voor ons heel belangrijk, 
je bent hierin duidelijk een partner van de 
medewerker.

Norming
Als de medewerker het goed heeft aange-
pakt, treedt in de derde fase, norming, de 
rust in. Iedereen kent zijn of haar plek en 
weet waar de grenzen liggen. De kinderen 
vormen met de medewerker een hechte 
groep en nemen samen beslissingen, discus-
siëren over verschillende ideeën, hebben 
gemeenschappelijke doelen. Ook in deze 
fase komt het opzoeken van de grenzen nog 
wel voor, maar veel minder vaak en ook 
minder heftig. De rust kan nog wel ‘op losse 
schroeven’ komen te staan wanneer er een 
nieuwe werker in de groep komt, maar als 
de eerste stappen allemaal goed doorlopen 

Iedere derde-
jaars kiest een 
mentor, iemand 
waar je altijd 
terecht kan met 
vragen

Foto: Margot Eweg
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zijn dat voor ruimtes (RT-lokalen)? Voor veel 
werkers werd de nieuwbouw nu echt een 
stuk concreter. Ze konden zichzelf al best 
zien zitten in één van die hoeken.

Een echte architect
Aan het eind van de tweede week van ons 
project kwam architect Claudia Breen 
(moeder van medewerker Joyce), een gast-
les geven. Ze gaf een mooie presentatie met 
veel foto’s. Zo vertelde ze over een kinder-
dagverblijf dat zij zelf heeft ontworpen en 
dat in Delft gebouwd is. Ze vertelde hoe bij 
haar het eerste idee ontstaan was en waar je 
bij het ontwerpen van een gebouw allemaal 
rekening mee moet houden. Daarna vertel-
de ze, met veel mooie plaatjes, over aller-
lei verschillende soorten woningen: daken 
op pilaren, huizen van klei met hele kleine 
ramen, iglo’s, huizen gemaakt van stokken 

en doeken, huizen op palen in het water, of 
huizen hoog in de bomen, huizen van hout en 
papier (Japanse huizen), huizen met muren 
die je weg kan schuiven (Rietveld-Schröder 
huis). Er zijn heel veel verschillende soorten 
woningen in de wereld. Vervolgens gaf ze alle 
werkers de opdracht om in groepjes zelf als 
architect een geheime plek te ontwerpen. 
Misschien een plek in het bos, in de grond, 
op het water of hoog in de bomen? Iedereen 
ging direct hard aan de slag. De groepjes 
bekeken hun individuele ideeën en kozen 
samen hoe ze de ideeën in hun gezamenlijke 
geheime plek konden verwerken en hoe deze 
er uiteindelijk uit moest komen te zien. 

De tentoonstelling
Een week lang hebben alle groepjes hard 
gewerkt aan een maquettes van hun geheime 
plek. En op de laatste vrijdag van het project 
was het dan zover. Alle maquettes waren af 
en er zou een heuse tentoonstelling plaats-

vinden. Een feestelijke afsluiting van het 
project, waarbij alle werkers in de verschil-
lende groepen elkaars maquettes bekeken. 
En natuurlijk was de architect er ook bij. Ze 
had ook haar man Jack Breen meegenomen, 
die ook architect is en les geeft op de faculteit 
Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
in Delft. Ze stonden beiden versteld van de 
creatieve ideeën en de mooie uitwerking van 
veel van de maquettes. De werkers van 5/6 
hebben veel geleerd over bouwwerken en 
wat er allemaal komt kijken bij het bouwen 
van een huis. En ze hebben mogen ervaren 
hoe het is om zelf architect te zijn en een 
eigen plek te ontwerpen en te bouwen als 
maquette.

Joyce Caselin (medewerker groep 5/6)

Project Bouwen 
in groep 5/6

Alle groepen 5/6 zijn dit schooljaar direct 
van start gegaan met het project Bouwen. 
Een duidelijke aanleiding voor dit project 
was natuurlijk het feit dat wij als school zelf 
aan het bouwen zijn aan onze nieuwbouw. 
Hierdoor krijgen de werkers een heleboel 
indirect mee over hoe dat werkt, maar er 
komen ook veel vragen uit voort. Wat zijn 
ze nu precies aan het doen daar? Wat is dat 
wat ik daar zie? Waarom doen ze het eigen-
lijk zo of waarom gebruiken ze dat materi-
aal? Kortom een mooi moment om samen 
wat dieper in te gaan op dit proces van een 
gebouw ontwerpen, uitwerken en bouwen en 
wat daar allemaal bij komt kijken.

Interessante informatie
In de eerste week van het project hebben 
we eerst eens samen nagedacht over wat 
we eigenlijk al weten over bouwen, door 
samen een woordweb te maken. Wat voor 
mensen werken daaraan? Wat voor soort 
gebouwen worden er gemaakt? Waarom is 
het überhaupt belangrijk om een gebouw te 
hebben? Vervolgens zijn we aan de hand van 
de methode Alles-in-1 ons gaan verdiepen in 
hoe een huis in grote lijnen gemaakt wordt, 
wanneer de eerste huizen ontstonden en hoe 
die vroeger gemaakt werden. Maar ook hoe 
kastelen en grote muren gebouwd werden en 
waarom het handig was om het zo te doen. 
En over de piramides in Egypte en andere 
grote bouwwerken zoals bruggen, torens en 
achtbanen. 

Het klokHUIS
Naast al deze interessante informatie over 
huizen en bouwwerken waren we ook erg 
nieuwsgierig hoe een gebouw nu werkelijk 
gebouwd wordt. Eerst moet er een idee zijn, 
dat uitgewerkt wordt in het ontwerp. Maar 
wat moet er wel allemaal niet gebeuren om 
van een leuk idee, een mooi ontwerp, het 
gebouw echt in te kunnen lopen. Het Klokhuis 
nam ons, aan de hand van allemaal filmpjes, 
mee om dit hele proces te doorlopen. In de 
filmpjes zagen we hoe 1200 kinderen alle-
maal een leuk idee voor een woning aan het 
Klokhuis stuurden. Van deze 1200 werden 5 
mooie ideeën gekozen, die werden samenge-
bracht in één ontwerp voor het klokHUIS. Een 
architect werkte dit ontwerp zo uit dat het 
echt gebouwd kon worden. Vervolgens zagen 
we in de volgende filmpjes welke belangrijke 
fasen doorlopen moeten worden om zo een 

huis te bouwen. Uiteindelijk was het klok-
HUIS een feit, in Almere gebouwd. We zagen 
hoe de vijf ontwerpers bij de grote opening 
van het huis aanwezig waren om het huis 
daadwerkelijk zelf in te kunnen lopen.

Bezoek aan de (nieuw)bouw
Een project over bouwen zou natuurlijk niet 
compleet zijn zonder een bezoek aan onze 
eigen bouwplaats. Tijdens de tweede week 
van ons project hebben alle groepen 5/6 een 
korte rondleiding gehad op de bouwplaats. De 
basis stond er al heel duidelijk. De fundering, 
de betonnen vloeren, muren en het dak (al 
lekte het dak op die regenachtige dag nog van 
alle kanten). We kregen al een mooie indruk 
van hoe de nieuwbouw er nu echt uit komt 
te zien. De werkers konden een heleboel 
vragen stellen, die direct beantwoord werden 
door de bouwopzichter. Aan het bezoek 
gekoppeld hebben we ook de maquette van 
de nieuwbouw eens goed samen bekeken. 
Waar komt 5/6 te zitten en waar 7/8? Wat 

Ze hebben 
mogen ervaren 
hoe het is om 
zelf architect 
te zijn

bo middenbouw

5/6 heeft het project bouwen achter 
de rug, er kwam een echte architect 
langs. De architect gaf alle kinderen een 
opdracht om een prachtige maquette te 
maken. 
Vrijdag 20 september 2013 was de ten-
toonstelling van alle maquettes. Iedereen 
heeft laten zien dat er een echte archi-
tect in hem schuilt. Iedereen heeft elke 
maquette gezien. Het was super leuk, elke 
maquette had wel iets bijzonders. 
En bij de tentoonstelling waren ook 2 
architecten komen kijken. De ouders van 
een medewerker, Joyce. Het was geweldig 
om hieraan te werken. Maar de meeste 
groepjes vonden het moeilijk om te kiezen 
wie de maquette mee naar huis mocht 
nemen.

Merel Sherrell en Roos Holterman (groep 
van Joyce en Kim)

Foto’s: Joyce Caselin
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‘Zo, da’s lekker licht.’ Menno kijkt uit het 
‘raam’. ‘Is dat een deur of is dit de deur?
Diane en Ies bekijken ‘de deur’. ‘Hier komt 
een deur en daar komt volgens mij glas.’
‘We gaan door de deur terug’ zeg ik en stap 
over een balkje. Deur... zie ik een aantal 
kijken en denken.
‘Pas op voor de balk’ zegt Jaap.
‘Balk?’ hoor ik achter me.

‘Dit hier is...’  Ies maakt mijn zin af: ‘Een 
doosje? ‘ ‘Precies’ zeg ik. Er komt veel licht 
het doosje in.
‘Dat wordt dus een klas toch?’ zegt Celine.
‘Maar die heb je niet meer echt toch Lau….’ 
antwoordt Ennie. ‘Klopt, het is meer een 
plek waar je  ‘s ochtends start en ‘ s middags 
afsluit.’

Als ik een half uurtje later met de 7e jaars 
de nieuwbouw inloop, zegt Jenni: ‘Hé, er zijn 
helemaal geen deuren!’
‘En blijft die vloer zo?’ vragen ze aan Jaap.
‘Er komt nog een laag over en dan de echte 
vloer.’ ‘Een houten vloer?’ vraagt Nathan.

Jaap legt uit dat alles nog netjes wordt afge-
werkt. Hij wijst naar de grote gaten in de 
muur. ‘Die zie je straks niet meer!’
‘Maar wat is het dan’ vraagt Berend.
Jaap vertelt over steunbalken, constructies...

‘En daar komt toch het buitentheater, maar 
dan is het zo gedraaid’ hoor ik Steffie, Phoebe 
en Pam roepen.

‘Jammer dat ik dit maar even mee maak’  
zegt Hiram. Ik moet lachen en zeg: ‘Nee joh, 
je zit hier volgend jaar en ook nog als je in 

groep 8 zit.’ Opgelucht loopt hij achter Jaap 
aan, die geroepen wordt omdat er bij een 
raamkozijn schroeven liggen.
‘Oh, dat is niet erg hoor, dat hoort zo,’ zegt 
Jaap.
Natuurlijk willen ze ook weten wat voor een 
bouwprojecten hij allemaal gedaan heeft.
‘Ik heb ook aan de BSO gewerkt.’
‘Nou en dat is héél erg mooi geworden, dus 
dan zal dit ook wel héél mooi worden,’ zegt 
Jenni tevreden.

Enthousiast en druk babbelend verlaten we 
het bouwterrein.
Mijn werkers - zo jong als ze zijn - zien alles 
en bezitten de kunst van ‘erdoor heen kijken’ .

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

‘Wij komen voor Jaap’ zeg ik als we aan 
komen lopen. Jaap is de opzichter van de 
nieuwbouw. De man loopt weg, komt terug 
en zegt: ‘Hij komt er zo aan.’

We lopen keurig achter Jaap het ‘bouwter-
rein’ op, onze toekomstige werkplek in.
‘Jullie zitten in ...’ ‘Groep acht’ roepen ze in 
koor.

Louk en Menno nemen foto’s. Het liefst willen 
ze overal lopen en kijken. Als we in de ‘toilet-
ruimte’ staan komen de eerste vragen, dwars 
door elkaar heen. ‘Is dit voor iedereen?’ ‘Zo 
wat een dikke buis zeg!’
‘Waar gaat dat naar toe?’ ‘Blijft dat zo?’
Elwin wijst omhoog naar de grote buis.
‘Dat daar wordt allemaal weggewerkt, daar 
zie je straks helemaal niets meer van!’ 

antwoordt Jaap rustig. ‘En waar is dat dan 
voor?’ Jaap vertelt over het zuiverings-
systeem, in- en uitvoer, schone lucht. 
Roos en Evelien kijken omhoog en om zich 
heen.

De volgende ruimte (in de grote ruimte)
die we gaan bezichtigen is de toekomstige 
RT-ruimte cq medewerkerskamer.

Mijn werkers 
bezitten de kunst 
van “erdoor heen 
kijken”

Foto: Willem Mes

Foto: Jennifer Klaui

Kunst

bo bovenbouw



Personalia
Adriane de Graaf, 50 jaar. Moeder van 3 
werkers op het VO. Ze zitten in leerjaar 1, 4 
en 6. Ik woon vlak bij school, in Bilthoven dus.

Basis- en middelbare school
Basisonderwijs: Dr Kohnstammschool in 
Papendrecht; Nutsschool in Nijmegen en 
Jenaplanschool het Hazenbos in Hardenberg.
Middelbaar onderwijs: VWO op de Jan van 
Arkel (nu het Vechtdal college) in Hardenberg.

In het onderwijs sinds
Februari 1987

Waarom heb je voor het onderwijs gekozen?
Ik wilde een baan waarbij ik met mensen 
omga. Maar ook een baan die makkelijk te 
combineren zou zijn met het moederschap. 
En dat is gelukt, met een school waar samen-
werken overal plaats vindt en waar ook mijn 
eigen kinderen naar toe gaan.

Werkzaam op de WP sinds
Februari 1987. Dus dit is mijn eerste echte 
baan als medewerker in het onderwijs, na 
diverse andere baantjes als bijvoorbeeld 
pianojuf, toetjes-expert in een Italiaans 
restaurant, muziektherapeute in het speciaal 
onderwijs en kassajuf bij de Gamma.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Ik had tijdens mijn opleiding aan het conser-
vatorium in Zwolle al het een en ander 
gehoord over de Werkplaats. Toen ik een 
heel klein advertentietje zag voor een (toen 
nog heel klein) baantje als muziekdocent op 
onze school was ik er meteen bij. Ik weet nog 
goed dat Francine destijds in de sollicitatie-

commissie zat. En er waren ook werkers bij. 
Ik werd meteen dezelfde dag gebeld dat ik 
kon komen. Daar ben ik nog steeds blij mee. 
Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Wat me echt inspireert is dat overal in de 
geschiedenis van de school de betrokken-
heid bij elkaar en de omgeving te zien is. 
Het samen werken aan de ontwikkeling van 
werkers en medewerkers en zo mooi onder-
wijs maken is ook een inspiratiebron. Als je 
een goed plan hebt en het past krijg je altijd 
de gelegenheid om dat uit te voeren. Ook dat  
zie je steeds in de geschiedenis van de school 
weer terug. Je krijgt op de WP als werker en 
ook als medewerker de gelegenheid ‘je naar 
eigen aard en aanleg te ontwikkelen’. 

Een mooie belevenis
Op mijn eerste werkdag op de Werkplaats 
kwam ik met de trein uit Zwolle. Best een 
beetje nerveus. Het was 3 februari en bitter 
koud, al een tijdje. Ik liep langs de Jan 
Steenlaan en zag allemaal kinderen terug 
komen fietsen, vanaf de school. Toen ik 
aankwam was de hele school leeg. Er bleek 
een dag schaatsen te zijn en omdat ik nieuw 
was had niemand me daarvan op de hoogte 
gebracht. Het was natuurlijk nog ruim voor 
de tijd van de digitale communicatie… Dus 
kon ik weer terug naar Zwolle. 

Nog een mooie belevenis: de uitvoeringen 
van de musical, toen ik daar nog de muziek 
van verzorgde, in de Stadsschouwburg. 
Midzomernachtsdroom was volgens mij de 
eerste, daarna Cabaret. Dat was echt genie-
ten, ik verlang daar nog wel eens naar terug. 
Nog steeds zijn deze uitvoeringen een jaar-
lijks hoogtepunt waar veel werkers, ouders 
en medewerkers van genieten.

Personalia
Hans Kloosterman, medewerker bovenbouw  
en teamleider 7/8. Vader van Lola en Charley, 
beiden werkers op de Werkplaats. Partner 
van Constance van der Schaft, medewerkster 
Engels/tekenen op het VO.

Basis-en middelbare school
Martin Luther Kingschool in Maartensdijk 
en Academie de Hoogh in Hilversum. 
Vervolgens naar de P.A.B.O. in Utrecht 
(Marnix Academie).
In het onderwijs sinds
In september 1993 kwam ik uit militaire 
dienst en ben ik als invalmedewerker op de 
Werkplaats begonnen. Bijna iedere dag kon 
ik aan de slag. In januari 1994 ben ik een half 
jaar gaan werken op een Montessorischool in 
Hilversum voor groep 3/4/5. Na dit half jaar-
tje ben ik een duo-baan begonnen met Janny 
van Werkhoven (oud-adjunct). Samen draai-
den we een groep 6/7/8. Na dit jaar ben ik de 
vijfde (nieuwe) bovenbouwgroep begonnen. 

Waarom heb je voor het onderwijs gekozen?
Tijdens mijn middelbare school heb ik stage 
gelopen op een school voor moeilijk lerende 
kinderen (MLK) en heb ik gewerkt met in hun 
ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK). Deze 
ervaringen gaven voor mij de doorslag om 
voor het onderwijs te kiezen. 

Werkzaam op de WP sinds?
In augustus 1994 kreeg ik mijn vaste baan 
op de WP.

Waarom heb je voor de Werkplaats gekozen?
Een aantal gezinnen uit mijn woonplaats 
Maartensdijk had hun kinderen op de 
Werkplaats en ik hoorde van hen enorm 
enthousiaste verhalen over deze school. Ook 
oud-werkers van de WP die ik sprak, waren 
heel positief. Tijdens mijn militaire dienst heb 
vervolgens bijzonder verlof aangevraagd en 
twee weken in de bovenbouw meegedraaid. 
Aangezien ik van ruimte en groen hou, had ik 
de WP snel in het vizier. Ik zag medewerkers 
op een gelijkwaardige manier omgaan met 
de werkers. Ze werden serieus genomen, iets 
wat ik heel belangrijk vind. Ook de ruimte die 
je hier als medewerker krijgt om je ideeën  
in praktijk te brengen is enorm!

Wat inspireert je uit de WP geschiedenis?
Geef kinderen de ruimte en laat ze verant-
woordelijk zijn voor wat ze doen. Dan gaat 
het leren bijna vanzelf en leren ze met 
plezier. Toen ik hier een kleine 20 jaar gele-
den begon, maakte ik met mijn groep een  
vijvertuin. Kinderen kwamen na schooltijd en 
in het weekend naar school om een vijver te 
graven en een tuin aan te leggen. Samen met 
Ronald Hilbers (medewerker 7/8) haalden 

we bij ouders materialen (stenen/bielzen), 
struiken en planten op. De kinderen hebben 
uiteindelijk een prachtige tuin aangelegd, 
waar we jaren in hebben gewerkt. Op welke 
andere school is dit mogelijk?

Een mooie belevenis
Het organiseren van het feest voor het 
70-jarig jubileum was een geweldige erva-
ring. Samen met Laura en Ronald zat ik in 
de WP-band. Tot ’s avonds laat druk met  
kinderliedjes oefenen om die vervolgens op 
het feest ten gehore te brengen. We hadden 
danseressen geregeld, een vuurwerkshow en 
ballonnen voor alle kinderen. We werden op 
motoren naar het podium gereden om onze 
act op te voeren. Iets om nooit te vergeten.

Werk dan mee in 
de Werkplaats

rubriek
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Julia Boeke

in memoriam
de Beetslaan was (het Boschhuis), of een 
concert in de Grote Zaal in het U-gebouw 
van de “oude school”. De laatste keer kon 
zij nog maar ternauwernood volgen wat er 
gebeurde, maar zij wilde er per se bij zijn. 
Voor de ontwikkeling van De Werkplaats was 
de ontmoeting in 2002 van de toenmalige 
schoolleiding van BO en VO met de drie nog 
levende dochters Boeke in de Woudkapel 
gedenkwaardig. Tot die tijd was er niet 
veel contact van de school met de familie 
Boeke. De familie was teleurgesteld in wat 
De Werkplaats in de daaraan voorafgaande 
decennia met het erfgoed van hun ouders 
gedaan had. Het is de verdienste van Cor van 
Tol geweest dat hij dit contact weer hersteld 
heeft. 

Julia wist van de drie dochters het meeste uit 
de beginjaren van De Werkplaats te herin-
neren en kon er met haar zachte, vriendelijke 
stem mooi over vertellen.
De dochters waren bij deze bijeenkomst 
ook geïnteresseerd in het wel en wee van 

De Werkplaats en de nieuwbouwplannen 
van het Voortgezet Onderwijs. Zij hebben 
ons verteld over hun ouders en de oude 
Werkplaats en daarmee bijgedragen aan de 
overbrenging van het gedachtegoed van hun 
ouders. In die ontmoeting kregen wij op de 
vraag wat hun ouders ons voor de komende 
tijd in het bijzonder zouden willen meegeven 
het antwoord (van Candia) dat zij het vooral 
van belang gevonden zouden hebben dat 
De Werkplaats in verandering bleef, zich 
vanuit haar uitgangspunten bleef vernieuwen 
aansluitend bij de eisen van de tijd. 

Het Boeke archief
Mede dankzij Julia is het Boeke archief geïn-
ventariseerd. Zonder die noeste arbeid zou 
Daniëla Hooghiemstra de biografie over Kees 
Boeke niet hebben kunnen schrijven. 
Julia heeft het Quakergeloof van haar 
ouders overgenomen. Nog tot op hoge leef-
tijd heeft zij de bijeenkomsten bezocht van  
de Quakergemeenschap in de Vossiusstraat 
in Amsterdam. Die gemeenschap en de 
bijeenkomsten daar waren voor haar zeer 
belangrijk. 

De afscheidsbijeenkomst in Den en Rust op 
maandag 17 juni jl. had ook een sober karak-
ter, passend bij haar persoon en haar geloof. 
In deze bijeenkomst spraken  neven en nich-
ten liefdevol over hun tante. Dat kwam ook 
tot uiting in hun advertentietekst: “Warme 
liefdevolle aandacht voor alles en iedereen 
om haar heen. Anderen helpen uit een vast-
beraden hart.”

Legaat
De verbondenheid van Julia met de huidige 
Werkplaats is gebleken doordat zij in haar 
testament aan De Werkplaats een legaat 
heeft nagelaten. Wij zullen dat geld gebruiken 
om een plek op ons terrein in te richten, waar 
we de naam van haar moeder blijvend aan 
verbinden. We kennen al de Kees Boekelaan 
en de Kees Boekehal. Daarnaast denken we 
aan een “Betty Boekeplein of plantsoen”. 
Het belang van Betty voor het (voort)
bestaan van De Werkplaats is door Daniëla 
Hooghiemstra in haar boek duidelijk onder 
de aandacht gebracht. 

Op deze ontmoetingsplek tussen BO en 
VO willen we het bronzen beeldje van het 
jongetje dat vroeger voor het VO-gebouw 
stond neerzetten en de boombank die 
door – inmiddels oud-medewerkers - Rob 
Hartkamp van het VO en Bea Kloosterman 
van het BO bij hun 25-jarig jubileum aan de 
school geschonken is. We willen ook een plek 
maken waar we de werkers en medewerkers 
gedenken die overleden zijn in de tijd dat zij 
lid van onze gemeenschap waren. Mogelijk 
combineren we dit met het Betty Boekeplein, 
maar dat weten we nog niet zeker. Dit geldt 
ook voor een monument ter herinnering aan 
“De Tiendesprong”, het idee waarmee Kees 
Boeke wereldwijd invloed heeft gehad en voor 
een bord waarop voor passanten in het kort 
de geschiedenis van De Werkplaats en de 
Boekes wordt verteld. Op al deze manieren 
willen we de geschiedenis van De Werkplaats 
en de familie Boeke levend houden, zoals 
Julia dat ook gedaan heeft. 

Jos Heuer

Bovenstaande advertentie hebben wij in de 
Volkskrant en NRC geplaatst. We hebben 
daarmee de bijzondere relatie van De 
Werkplaats met de familie Boeke en in het 
bijzonder met Julia willen duidelijk maken.

Julia en haar ouders  
Julia is 95 jaar geworden. Zij was de vierde 
dochter van Kees en Betty Boeke en is in 
de 1e Wereldoorlog in Engeland geboren. 
Kort daarna is zij met haar moeder en zusjes 
vader Kees naar Nederland achterna gereisd, 
nadat deze eerder Engeland was uitgezet. 
Julia behoorde tot de eerste werkers, toen 

haar vader in 1926 zijn eigen kinderen begon 
les te geven: “We hebben al een pen en een 
schriftje”. 
Zij heeft naar eigen zeggen geen last gehad 
van de radicale periode van Kees en Betty, 
waarin de inboedel bij herhaling door de 
deurwaarder uit huis gehaald werd omdat 
zij weigerden belasting te betalen, en haar 
ouders verschillende keren in de gevangenis 
zaten. Er was soms ook geen eten en drinken. 
Het gezin moest in 1923 zelfs het eigen huis 
verlaten omdat anderen het in beslag geno-
men hadden en in een tent op de camping de 
Biltse Duinen gaan ‘wonen’, ook in de zeer 

koude wintermaanden. Anders dan haar zus 
Candia wilde Julia van enige kritiek op haar 
ouders niet weten, “Mommy” en “Daddy” 
waren heilig voor haar. Zij sprak altijd vol 
liefde over hen. Ze heeft hen ook bijgestaan 
bij het onderwijs op De Werkplaats.

Ontmoeting in de Woudkapel
Ik heb Julia Boeke verschillende keren 
ontmoet. Vooral de door Cor van Tol van 
Stichting de Bron georganiseerde bijeenkom-
sten waren bijzonder. Zij was daar meestal 
bij, of het nu een concert in de voormalige 
huiskamer van de woning van de Boekes in 

Gedenken wij de dag waarop
De Werkplaats is ontstaan
Gedenken wij hen in wier geest
Wij verder zullen gaan
(Refrein van het Stichtingsdaglied)

 Julia Boeke 
 is op 7 juni 2013 overleden

Julia Boeke is als laatste van de kinderen van Kees en Betty Boeke overleden. 
Zij was werker van het eerste uur en ook is zij als medewerker aan De Werkplaats 

verbonden geweest. Tot op hoge leeftijd is zij geïnteresseerd geweest in en betrokken 
gebleven bij De Werkplaats. Zij heeft de herinneringen aan en het gedachtegoed van 

haar ouders op een warme en liefdevolle wijze aan ons doorgegeven.

Bestuur, schoolleiding en medewerkers van 
De Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven

Beeld van het jongetje op het oude schoolplein



Meetbare
onderwijsresultaten

vo

vervolgopleidingen van onze examenwer-
kers van 2013. De decanen doen daar in hun 
bijdrage in deze WP krant verslag van. We 
doen het goed omdat de meetbare onderwijs-
resultaten naar behoren of goed zijn, omdat 
ouders en werkers tevreden zijn.
Maar – en daar is de waarschuwing van 
Verhaeghe op zijn plaats – de kwaliteit van 
ons werk blijkt uit zoveel meer. 
Onderwijs, de Werkplaats is geen machine 
van leeropbrengsten. Kwalificatie van leer-
lingen is een belangrijke taak en daarin doen 
we het meetbaar goed. Minstens zo belang-
rijk zijn de twee andere functies die de/onze 
school heeft: socialisatie en subjectivering, 

het vormen van een eigen identiteit. Die drie 
opdrachten moeten met elkaar in balans zijn. 
We zijn steeds bezig zijn om in ons onderwijs 
te zoeken naar maatwerk (talentprogram-
ma’s, breed aanbod op cultureel, sportief 
en cognitief gebied). We stellen het Gezonde 
School-programma jaarlijks bij op grond van 
onderzoek. De Kees Boekedag als onder-
deel van ons onderwijsprogramma bracht 
een uitdagend en breed programma door de 
leerjaren en de teams heen.

We helpen en stimuleren onze werkers om 
hun rugzak te vullen met al die zaken die 
naast dat waardevaste diploma zo belangrijk 

zijn: zelfvertrouwen, zelfinzicht, ervaringen, 
vaardigheden in het maken van keuzes, het 
aangaan van samenwerking, in presenteren 
en onderzoeken, zicht op eigen toekomst. 
Dat alles tezamen bepaalt de kwaliteit van 
ons werk. 

Henk Zijlstra

‘Kwaliteit op een uniforme manier meten 
is realiseerbaar wanneer het om tastbare 
producten gaat (een auto). Als er esthetiek 
en smaak mee gemoeid zijn (voedingswaren), 
ligt het minder eenvoudig. Wanneer het gaat 
over kennis en dienstverlening (onderzoek, 
onderwijs en gezondheidszorg) wordt kwali-
teitsmeting bijzonder moeilijk…
(In een maatschappij waar meten en rang-
ordes tot het hoogste goed worden gerekend 
leidt dit tot:) Meting en meetbaarheid bepalen 
wat kwaliteit is en wat niet kan worden geme-
ten, telt niet mee. Meten is dus niet zomaar 
passief registreren, het is wel degelijk actief 
ingrijpen in de praktijk. Een wijziging in de 
meetlat impliceert steevast een wijziging in wat 
men als kwaliteit beschouwt en werkt daardoor 
sturend op het gedrag van de betrokkenen’. 

Een terzijde
Dit zijn citaten uit het boek Identiteit van 
de Belgische hoogleraar psychologie Paul 
Verhaeghe. Ik las dit boek met grote inte-
resse omdat de kern van zijn verhandeling 
gaat over het ontwikkelen van identiteit, een 
belangrijk onderdeel van onze opdracht op de 
Werkplaats immers (helpen te worden wie je 
bent). Voor het ontwikkelen van onze identi-
teit, zegt hij, is ‘de ander’, de gemeenschap 
van doorslaggevend belang. En hij geeft een 
uitdagende beschouwing over de stand van 
zaken in onze huidige maatschappij en de 
opdracht die daaruit voortvloeit. In een inter-
view in Brands met boeken komt de kern 
van zijn boodschap naar voren (Uitzending 
Gemist: Brands met boeken tv/Verhaeghe).
Maar dit is een terzijde in het kader van mijn 
bijdrage in deze WP-krant.

Meetbare onderdelen
Want met zijn waarschuwende woorden op 
de achtergrond wil ik hier een aantal waar-
nemingen doorgeven met betrekking tot de 
meetbare onderdelen van ons onderwijs. 
We hebben diverse meetbare gegevens op 
het gebied van ons onderwijs verzameld en 
geanalyseerd over de afgelopen drie jaren.
Ik geef hieronder de conclusies door:
•  Werkers maken de plaatsing op basis 

van hun basisschooladvies waar of over-
treffen die. 

•  De uitstroom uit de onderbouw is hoger 
dan we willen; acties zijn ingezet.

•  Op de Werkplaats komt doubleren veel 
minder vaak voor dan landelijk.

•  Lichte afname van doorstroom met een 
Vmbo-t diploma naar Havo in de laatste 
jaren, doorstroom met Havo-diploma 
naar Vwo blijft hoger dan landelijk.

•  De examenresultaten 2013 waren in alle 
afdelingen goed.

•  Deze resultaten zullen leiden tot drie 
voldoendes in het Opbrengstenoordeel 
van de onderwijsinspectie (publicatie 
voorjaar 2014).

•  Veel werkers doen examen in een extra 
vak, daardoor zijn er in alle afdelingen 
veel werkers met een diploma voor meer 
dan één profiel of sector. 

•  Keuze voor C&M-profiel en de keuze 
voor een Bèta-profiel in Havo en Vwo is 
hoger dan landelijk.

•  Keuze voor kunstvakken is in alle 
afdelingen fors boven het landelijke 
gemiddelde. 

• Meer dan de helft van alle examen-
werkers doet examen in een kunstvak.

Een uitgebreidere rapportage is weer te 
vinden op de website: VO/onderwijs/onder-
wijs en kwaliteit.

WP is geen machine
Elders in deze WP-krant is de conclusie te 
vinden uit de tevredenheidsonderzoeken die 
we hielden onder de werkers van het VO en 
hun ouders: ouders en werkers zijn tevreden 
over hun school. Registreerbaar en infor-
matief is ook het overzicht van de gekozen 

Kwaliteitsmeting 
van onderwijs is 
bijzonder moeilijk

Foto’s : Willem Mes

Foto: Willem Mes
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Ouders en werkers zijn 
tevreden over hun school

vo 
al een gesprek gevoerd met de Ouderraad om 
dat verder te verkennen. Uitkomst waren 
onder andere concrete tips over de verdeling 
van het werk en duidelijke informatie voor de 
werkers over verwachtingen.
Een uitgebreider analyse en de rapportages 
van de verschillende tevredenheidsonderzoe-
ken zijn terug te vinden op onze website bij 
VO onder het kopje tevredenheid. 

Danny Boots (teamleider team 5)

Brugklassen

Sinds onze start in het nieuwe gebouw doen 
we met grote regelmaat mee aan tevreden-
heidsonderzoeken onder werkers (jaarlijks) 
en ouders (tweejaarlijks). In deze onderzoe-
ken bevragen we werkers en ouders over 
zaken als de inhoud van ons onderwijs, de 
organisatie en communicatie, het welbe-
vinden en de begeleiding. We maken hierbij 
gebruik van de vragenlijsten van de organi-
satie Kwaliteitsscholen, waardoor een onder-
linge vergelijking met 70 tot 344 vergelijkbare 
scholen mogelijk is. Voor het derde leerjaar 
maken we gebruik van de vragenlijsten van 
Vensters voor Verantwoording: een website 
waar scholen hun resultaten op een breed 
gebied publiceerden voor ouders en andere 
belangstellenden. De uitkomsten van al 
deze onderzoeken gebruiken we als spie-

gel voor onszelf en als inventarisatie van 
signalen voor noodzakelijke bijstellingen 
of aandachtspunten. De uitkomsten van 
de diverse vragenlijsten worden uiteraard 
besproken in de schoolleiding en in de betref-
fende teams. 
De respons van zowel werkers als ouders 
was weer hoog dit jaar. Hiervoor willen 
wij iedereen die aan onze tevredenheids-
onderzoeken heeft meegewerkt hartelijk 
bedanken. Gezien de hoge respons zijn de 
uitkomsten betrouwbaar en daardoor zeer 
bruikbaar.

Uitkomsten
Zoals in de grafiekjes is te zien, is de tevre-
denheid onder ouders en werkers hoog tot 
zeer hoog. In alle leerjaren ligt de totaalscore 
van alle vragen boven het landelijke gemid- 

delde en voor de rapportcijfers die aan de 
school worden gegeven geldt hetzelfde. 
Het meest opvallend is de zeer hoge score 
voor veiligheid. Werkers en ouders ervaren 
de Werkplaats als een veilige plek, waar niet 
of nauwelijks gepest wordt en waar de sfeer 
goed is. Het gebouw gooit ook nog steeds 
hoge ogen, evenals het aanbod van de vele 
activiteiten. Andere opvallende zaken: er 
wordt goed gebruik gemaakt van de onder-
wijstijd, er zijn duidelijke regels en afspraken, 
de didactiek is duidelijk en activerend en de 
betrokkenheid van medewerkers is groot.
Uit de onderzoeken volgt als aandachtspunt, 
met name in de hogere leerjaren, de zorg 
over resultaten bij werkers. Het omgaan met 
huiswerk en de soms hoge werkdruk zijn 
aandachtspunten die in alle leerjaren naar 
voren komen. Daarover heeft de schoolleiding  

Foto: Willem Mes

Werkers en 
ouders ervaren 
de Werkplaats als 
een veilige plek

Foto: Marijn Backer

*Benchmark= gemiddelde van alle scholen die hebben deelgenomen

Leerjaar 2, 4 Havo, 4 & 5 VWO

Leerjaar 3 Ouders (m.u.v. leerjaar 3)

Examenklassen Ouders leerjaar 3

 Gemiddelde totaalscore Rapportcijfer

WP 7,2 7,8

Benchmark * 6,8 7,4

 Gemiddelde totaalscore Rapportcijfer

WP 6,6 7,0

Benchmark * 6,3 6,6

 Gemiddelde totaalscore Rapportcijfer

WP 7,6 7,7

Benchmark * 6,9 7,3

 Gemiddelde totaalscore Rapportcijfer

WP 6,3 6,5

Benchmark * 6,3 6,5

 Gemiddelde totaalscore

WP 7,3

Benchmark * 6,7

 Gemiddelde totaalscore

WP 7,6

Benchmark * 7,2
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Wat waren de plannen van 
examenkandidaten 2013?

vo

In deze bijdrage geven de decanen van de drie 
afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van 
onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar 
uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het 
beeld van één jaar wel een aardige indicatie. 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 studenten die nog niet zo lang geleden ook 
werkers op de Werkplaats waren?

VMBO TL
Wat op het vmbo opvalt, is dat er dit jaar 
veel minder werkers voor het ROC Midden 
Nederland gekozen hebben. De afgelopen 
jaren was dat ongeveer een kwart van de 
werkers. Waarschijnlijk wordt dit veroor-
zaakt door een ander opvallend verschijnsel:  
dit jaar zijn veel meer werkers doorge-
stroomd naar het havo. 

Net als elk schooljaar lijkt ons cultuuronder-
wijs ervoor te zorgen dat een groot gedeelte 
van onze werkers enthousiast kiest voor een 
creatieve vervolgopleiding, zoals het Nimeto 
en het Grafisch Lyceum. Ook hebben we na 
een aantal jaren weer werkers die kiezen om 
iets in de groene sector te gaan doen. 

HAVO
Hieronder de plannen van onze Havo-werkers 
in beeld en getal. Opvallend is dat er dit jaar 
minder werkers een tussenjaar gaan doen 
(werken, reizen, vrijwilligerswerk, talen-
cursus), waarschijnlijk door de dreigende 
afschaffing van de studiebeurs.

Verder is het opvallend hoeveel werkers dit 
jaar voor het onderwijs kiezen. We laten eerst 
de verdeling per sector zien, en daarna de 
opleidingen die door veel werkers gekozen 
werden. 

Daarnaast werden de volgende opleidingen 
door HAVO-werkers gekozen:
Werktuigbouwkunde, Verpleegkunde, 
MBO sprint (na het niet behalen van het 
examen), Informatica, Communicatie & 
Media design, Bedrijfscommunicatie, 

VWO
Hieronder vind je de plannen van onze vwo-
werkers in beeld en getal. Net als bij het havo 
is het opvallend dat er dit jaar veel minder 
werkers een tussenjaar gaan doen. De afge-
lopen jaren was dat ongeveer een kwart van 
de werkers, nu nog geen tien procent; ook 
hier speelt de dreigende afschaffing van 
de studiebeurs een belangrijke rol. Verder 
is het opvallend hoeveel werkers dit jaar 
voor geneeskunde opteren. Hieronder  
 

eerst de verdeling per sector en daaronder 
opleidingen die door veel werkers gekozen 
werden. Van de werkers die meteen door-
studeren, koos 92% voor een universitaire 
studie, de overige 8% gaat verder in het HBO.
Daarnaast werden de volgende opleidingen 
door VWO-werkers gekozen:
biomedische wetenschappen, oefenthera-
pie caesar, pedagogische wetenschappen, 
university college, technische bestuurskun- 
de, international media and communication,  

Japans, Russisch, hotelschool, bodem, water 
atmosfeer, advanced technologie, voedings-
middelentechnologie, game design, game 
technology, design academy, universiteit 
voor humanistiek, dansopleiding, industri-
eel ontwerp.

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

Bedrijfskunde, Technische bedrijfskunde, 
Media Informatie & Communicatie, Media & 
Communicatie, Bouwkunde, Geschiedenis,  

Electrical Engineering, Rechten, CMV, jour-
nalistiek, Game Design, Sportmanagement, 
Sportmarketing, creatieve therapie, voeding 

& diëtiek, dansopleiding, Fac. Management, 
Social Work, Commerciële economie, SPH, 
IBL, Public Management. 

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? Welke richting kozen onze oud-werkers vmbo?

HAVO - Veel gekozen studies

VMBO TL

VWO - Keuzes per sector VWO - Veel gekozen studies

Gezondheid (7)

Kunst en cultuur (3)

Economie en bedrijf (13)

Recht en bestuur (1)

Techniek/ontwerp/exact/ICT (1)

Tussenjaar (9)

Sport (2)

Taal en communicatie (3)

Gedrag en maatschappij (5)

Onderwijs en opvoeding (11)

Gezondheid (23)

Kunst en cultuur (7)

Economie en bedrijf (5)

Recht en bestuur (9)

Techniek/ontwerp (5)

Tussenjaar (8)

Anders (9)

Taal en communicatie (5)

Gedrag en maatschappij (4)

Onderwijs en opvoeding (1)

Geneeskunde (16)

Diergeneeskunde (4)

Economie en bedrijfskunde (5)

Psychologie (4)

Rechten (6)

Communicatie (3)

Bestuurskunde (3)

Pabo (5)

Lerarenopleiding  (3)

Pedagogiek (3)

Toegepaste psychologie (3)

Hotelschool (4)

Fysiotherapie (5)

Life sciences (3)

Business management (3)

VWO (5)

Havo eigen school (13)

MBO Amersfoort (9)

Grafisch Lyceum Utrecht (7)

Nimeto (6)

ROC Midden Nederland (6)

MBO Utrecht (5)

ROC van Amsterdam (4)

Havo elders (4)

Overige (9)

Havo (13)

Sport en bewegen (7)

Mediaontwikkeling- vormgeving (6)

Vormgeving ruimtelijke presentatie (5)

Havo elders (4)
Medewerker marketing 
en communicatie (4)
Sociaal maatschappelijke-
culturele Dienstverlening (3)
Overig (21)

HAVO - Keuzes per sector
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Boeke Dag hun journalistieke talenten inge-
zet. Het resultaat: een prachtige krant, het 
KeesDagBlad! De redacteurs namen een 
kijkje bij verschillende workshops, inter-
viewden organisatoren en werkers, maakten 
mooie foto’s en gaven een impressie van de 
sfeer in de school. Niets is leuker dan de blik 
van de werker, dus in de kaders is een aantal 
van de stukjes van de werkers opgenomen.
Voldaan en tevreden gingen de werkers rond 
15.00 uur naar huis.
De workshopbegeleiders van buiten kregen 
na afloop een hapje en een drankje en er 
stond een mooie attentie voor hen klaar. 
Zij allen waren vol lof over de organisatie en 
ze waren vooral te spreken over de overgave 
waarmee werkers de workshops bijwoonden. 
Voor de medewerkers was toen de dag nog 
niet voorbij. De collega’s van het BO kwamen 
erbij en samen konden ze deelnemen aan 
speciaal voor hen georganiseerde work-
shops. Na de workshopronde was het tijd 
voor een overheerlijke barbecue. De tafels 
waren rijkelijk gevuld met brood, salades, 

Een lang gekoesterde wens ging in vervul-
ling. Het begon allemaal twee jaar gele-
den. We vierden de  85ste verjaardag  van 
onze Werkplaats. Alle werkers wilden we 
daarom een dag lang de kans bieden om 
door de teams en de leerjaren heen elkaar 
te ontmoeten en samen te werken in een 
reeks van activiteiten die niet in ons reguliere 
schoolprogramma worden aangeboden. 
Vanwege het grote succes besloten we om er 
een traditie van te maken: eens per twee jaar 
in de maand september rond de geboortedag 
van Kees Boeke (25 september) een Kees  

Boeke Dag met als doel samen te ontdek- 
ken,  te leren en creëren, samen plezier te 
hebben en het ontdekken van de kracht van 
de ontmoeting en de samenwerking. 
En dit jaar was het dan weer zover. Op 
woensdag 18 september kwam het reguliere 
programma te vervallen en werd wederom 
een kleurrijk boeket aan activiteiten aange-
boden. Onze ruim 1200 werkers konden 
kiezen uit een aanbod van ruim 60 work-
shops waar het werken met hoofd, hart en 
handen volledig tot zijn recht kwam. Dat is 
de Kindergemeenschap die we willen zijn.

De organisatie
In juni 2013 kwamen de organisatoren bij 
elkaar. Het was dus al snel duidelijk wat er 
gedaan moest worden: brieven versturen 
naar ouders/verzorgers van onze werkers 
met de vraag of zij een bijdrage wilden leve-
ren aan deze dag. Ook onze eigen medewer-
kers werden opnieuw uitgedaagd hun hobby 
en passie in te zetten.
Al snel stroomden de aanmeldingen binnen 
wat een gevarieerd en rijk programma van 
64 workshops opleverde. 
Om ervoor te zorgen dat er heterogene groe-
pen werden samengesteld werd aan elk leer-
jaar van ieder team een maximum aantal 
inschrijvingen toegekend. De organisatie 
deed er alles aan om de inschrijving soepel 
te laten verlopen en de definitieve indeling 
op tijd in orde te hebben. De catering werd 
geregeld, de versiering werd aangebracht 
en de begeleiders van buiten werden gastvrij 
ontvangen.

KeesDagBlad
Dit alles leidde tot een feestdag waar we trots 
op konden zijn. De sfeer in onze gemeen-
schap was hartverwarmend. Je voelde en 
zag de saamhorigheid, de gezelligheid, het 
plezier, en de ontspanning! Zowel workshop-
gevers als deelnemers waren geraakt door 
dit machtige samenspel. Ook werkers die 
bij een andere workshop terecht kwamen 
dan ze aanvankelijk hadden gewild, deden 
vol overgave en aandacht mee.
Verschillende werkers hebben, onder leiding 
van een aantal medewerkers, op de Kees 

Kees Boekedag II

vo

Een feestdag 
waar we trots op 
zijn

Prikkelende geuren

Overal in de school hing een andere geur, kenmerkend voor de cursus die het meest 
dichtbij was. Beneden, bij de practicumlokalen kwam er eerst de geur van ontsmet-
tingsmiddel en daarna de geur van opengesneden mollen naar je neus toe. Liep je iets 
verder, dan kwam de geur van Happy Drinks je tegemoet: een lekkere zoete geur. Voor in 
de school, bij de medewerkersruimte, waren de Deutsche Schlagers waar het naar worst 
rook. In team 2 vond je de zweetgeur van het spinnen en in de sporthal rook je dat ook. 
Kortom: een prikkelende dag! 

Schoonheid uit een potje

Dat was de filosofie van de deelneemsters van de ‘Make-up en massage workshop’. 
Ze leerden van Manon en Annabelle hoe je er zo mooi mogelijk uit kon zien. Aan de hand 
van ‘inspiratiekaarten’ werden de meisjes zich bewust hoe ze het aan moesten pakken. 
Een leuk feitje was dat de deelneemsters kans maakten op een van de tien Bourjois-
producten die het cosmeticabedrijf had opgestuurd naar Manon. Voor iedereen die de 
workshop gemist heeft, hier een gouden make-uptip: plak een stukje plakband onder je 
ogen voor een strakke lijn.

Van Oostblokbunker 
naar kunstkelder - 
fietsenkelder gepimpt

Het team van BevlogenVerf,  dat ook al ge-
holpen heeft bij het pimpen van de blokken 
op de binnenplaats, is komen helpen bij het 
maken van de gloednieuwe muurschilde-
ringen in de fietsenkelder. Er waren twee 
groepen werkers. De ochtendgroep verzon 
een thema bij de vier seizoenen en hun idee 
van werken op de Werkplaats. Met dit idee 
maakten zij met spuitbussen een prachtige 
schildering aan de rechterkant van de ach-
terwand. De middaggroep was vrij in het 
bedenken van het thema. Ook hun ontwerp 
leverde een mooie schildering op, deze is 
aan de linkerkant van de fietsenkelder te 
zien. Door het werk ziet het er een stuk 
vrolijker uit. Zoals een werker het zei:  
“Nu ziet de kelder er in ieder geval niet 
meer uit als een Oostblokbunker.”
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fruit, spiesen en sauzen. De sfeer was uitste-
kend, het eten smaakte voortreffelijk en de 
muziek nodigde menig medewerker uit om  
de dansvloer op te gaan. 
Na een lange en dankzij ieders inzet en 
enthousiasme zeer succesvolle dag, ging 
men moe, maar voldaan naar huis om 
welverdiend uit te rusten en zich klaar te 
maken voor de volgende schooldag. 
En nu op naar Kees Boeke Dag III. Want dat 
die er gaat komen, dat staat vast. 

Evelien Edelbroek, Edward Fijan & Casper 
Porton (medewerkers team 4)

Foto’s: Evelien Edelbroek

“We hebben het zonder 
botbreuken overleefd”

De geliefde cursus skaten, onder begeleiding 
van Melanie (Frans) en Meike (gym), was een 
groot succes. Er waren verschillen in het 
niveau van de werkers, sommigen hadden 
nog nooit geskatet en anderen waren al echt 
ervaren! Onderweg werd besloten dat de groep 
werd gesplitst. Een deel is naar De Bilt gegaan 
en een deel is naar fort Blaucapel geweest.
Niet iedereen had de benodigde spullen mee, 
dus helaas kon niet iedereen meedoen. 

Alle kinderen waren positief over de workshop. 
Diegenen die het lastig vonden, vonden het 
ook heel leuk. Een zeer belangrijke vraag is 
natuurlijk de veiligheid. Er was een EHBO-
trommel mee en een mobiel voor noodgeval-
len. Beschermende kleding was geadviseerd, 
maar niet iedereen had het mee. Er waren 
wel een aantal kinderen gevallen, maar toch 
hebben ze het “zonder botbreuken overleefd”.

Overzicht workshops:

YouTube film
Photoshoppen
Drummen
Mindfulness
Theatersport
Space invaders
Eigen mix en cd
Pantomime en straattheater
Happy Drinks
Spinning Instructor
Spelen met tekst
VOC-schip
Viva l’Italia!
Acteerworkshop
A-capella zingen
Film 
Vrede van Utrecht stormbaan
Afrikaans trommelen en dansen
Afrikaans haar vlechten en maskers maken
Graffiti
Goochelen
Street dance
Cross Fit
Wie was Kees Boeke?
Tango
Volleybal
Theaterworkshop
Studs op je kleren 
Vliegeren
Patroon naaien
Tie Dyeing
Toertocht racefietsen
Duitse Schlagers

Bridge voor beginners
Aboriginal Art 
Snijpracticum
Tennistoernooi
Wild breiden en haken
Fifa 13 + Halo 4 toernooi  
Voetbaltoernooi
Chi Cong
Skaten
Sierraden maken
Telefoonhoesjes maken
Yoga
Nieuw Grieks
Fimokleisieraden
Afrikaanse maskers maken
Latin Dance
Discus
Zwaardvechten
Tafeltennis  
Liedjes vertalen en uitvoeren
Kunst met kralen 
Pokeren en Black Jack
Fietspuzzeltocht 
Basketbal
Softbal
Squash
Massage en make-up
WP Krant maken
Sprookjes schrijven
Zingen 
Michael Jackson
Mountainbiken
Vliegbasis programma Vrede van Utrecht

 
Verhuur ‘De Punt’

In het gebouw van de Kinderopvang hebben wij per begin maart kantoorruimte (42 m2) voor 
verhuur ter beschikking. De ruimte heeft een eigen entree en toilet, en zal worden voorzien 
van een pantry en van wifi. Naar wens kan de ruimte gemeubileerd worden opgeleverd. 
Verhuur vindt plaats gedurende de openingstijden van de Kinderopvang, van 07.30 uur tot 
19.00 uur. 
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft? Nadere informatie is op te vragen bij 
het secretariaat van het VO: avo@wpkeesboeke.nl. Als u op een eerdere advertentie gerea-
geerd heeft, dan wordt u verzocht uw interesse nogmaals kenbaar te maken. 

Jos Heuer
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De Gewone mijnspin (Atypus affinis) is 
een bekende soort uit de familie van de 
Mijnspinnen (Atypidae). Dit zijn orthognate 
spinnen, dat wil zeggen dat de kaken vooruit 
steken, en daarmee behoren ze tot de vogel-
spinnen. Aan de vooruitstekende kaken zijn 
ze ook direct te herkennen.
Mijnspinnen leven in een gegraven koker 
of mijn in de grond, vandaar de naam. De 
koker wordt aan de binnenzijde met spinsel 
bekleed. In het verlengde van de woonkoker 
maakt de spin een buisvormig weefsel met 
een gesloten einde, dat vanuit de woonbuis 
over de grond loopt over een lengte van 5 
tot 20 centimeter. Dit is de vangbuis die is 
gecamoufleerd met zand of dennennaalden 
en mos. De buis is alleen door het reliëf nog 
te onderscheiden en soms ook door de net 
iets andere kleur.
De Gewone mijnspin is een forse spin: 
mannetjes meten 7 tot 9 millimeter, wijf-

jes 10 tot 15 millimeter. Het mannetje is 
donkerbruin tot zwart van kleur, het vrouw-
tje is meestal lichter, bruinachtig. De spin-
nen doen er vier jaar over om volwassen te 
worden. 
In Nederland komt de Gewone mijnspin voor 
op de hoge zandgronden, zoals in het Gooi, 
Utrechtse heuvelrug, de Veluwe en Noord-
Brabant. De woonbuizen worden meestal 
gevonden op zonnige en warmere open 
plekken, zoals heideterreinen, grasvelden 
en wegbermen. Erg interessant en leuk dus 
dat deze spin tussen alle bomen ons duinge-
bied gevonden heeft om hier zijn leefgebied 
te maken.

Monitoringsproject 
De groepen waar we samen naar gekeken 
hebben zijn mieren, loopkevers, hooiwagens, 
wantsen en spinnen. Dit omdat deze groepen 
insecten door onze werkers tot op soortni-

veau redelijk goed op naam te brengen zijn. 
De bedoeling is om samen met werkers een 
monitoringsproject op te zetten waarbij we 
gaan inventariseren welke verschillende 
soorten er voorkomen in de verschillende 
gebieden in onze tuin.
Tijdens ons vooronderzoek zijn we natuur-
lijk veel andere interessante insecten tegen 
gekomen, waarbij ik hier een mooie foto laat 
zien van een hooiwagen (Mitopus morio) die 
veel voorkomt in onze bossen en natuurlijk 
ook in onze ecologische tuin. De rode stipjes 
op de poten zijn mijten die meeliften naar een 
geschikt leefgebied. 

Roy Morssinkhof (teamleider team 3, 
medewerker biologie) en Hugo Visser (TOA)

De ecologische tuin van de Werkplaats 
Kindergemeenschap te Bilthoven werd in 
1957 op verzoek van Kees Boeke aangelegd. 
Kees Boeke vond dat in de omgeving van 
Bilthoven een vrij arme planten-vegetatie 
bestond en verzocht Roelof de Haas, oud 
biologie-medewerker, een tuin aan te leggen 
met biotopen van andere landschapstypen. 
Naast ons eigen biotoop kwamen zo het 
‘Limburg gedeelte’, het duingebied, een 
meertje, een akker, een stuk IJsseldijk, de 
heide en een aantal borders waarin groepen 
planten stonden, die tot dezelfde families 
behoorden. 
In de loop van jaren daalde het grondwater, 
waardoor de vegetatie verarmde. Ook de 
beschikbare tijd van de mensen, die de tuin 
onderhielden, werd minder. Tenslotte kon de 
natuur haar gang gaan.
Het duurde tot 1990 voordat er flink gesnoeid 
werd en de paden vrij werden gemaakt. De 
opzet van de tuin werd gewijzigd in een 
tuin met een meer ecologisch karakter. Er 
werd gegraven en grondverzet om meer 
reliëf, water en abiotische factoren te krij-
gen. Bovendien werd er klei, leem en veen 
aangevoerd. Zo ontstonden er verschillen-
de biotopen, zoals het veen-, leem-, klei-, 
blauwgrasland, een kalkrijk gebied, het 
duinplas en het bosmeertje.
Sommige gebieden zijn nog in ontwikkeling, 
maar de leerlingen kunnen in ieder geval 
aan het werk.

Gebruik
Beide scholen (BO en VO) maken volop 
gebruik van deze voorziening op ons school-
terrein. Hieronder beschrijven we een aantal 
voorbeelden uit het Voortgezet Onderwijs.

Vanaf leerjaar 1 wordt de ecologische tuin 
veelvuldig gebruikt. We laten de werkers  
kennismaken met de ecologische tuin 
door middel van verschillende opdrachten: 
bodemdiertjes-opdracht, ze leren verschil-
lende planten herkennen tijdens ordening, in 
de 1e tussenweek het paddenstoelenproject 
etc., leren ze omgaan met de ecologische 
tuin, verwonderen ze zich over de pracht en 
soortenrijkdom die de natuur ons te bieden 
heeft en leren ze onderzoekjes gestructu-
reerd uit te voeren. Dit alles is onderdeel 
van de onderzoeksleerlijn ‘Onderzoek doen’. 
Werkers leren op een gestructureerde 
manier steeds beter hoe een wetenschap-
pelijk onderzoek eruit ziet en hoe ze dit 
moeten opzetten. 
Dit alles gebruiken de werkers om op hun 
eigen niveau in de verschillende teams toe 
te werken naar een groot ecologisch onder-
zoek in onze ecologische tuin. Waarbij ze 
natuurlijk wel biologie in hun vakkenpak-
ket moeten hebben. Werkers onderzoeken 
een aantal weken lang hoe de vegetatie zich 
onder invloed van verschillende abiotische 
factoren, zoals temperatuur, licht, scha-
duw, droog, vochtig, noord- en zuidhelling, 
zuur en alkalisch, zal ontwikkelen. Tevens 
onderzoeken zij met behulp van eenvoudige 
scheikundige proeven de voedselrijkdom. Per 
niveau wordt dit op verschillende manieren 
aangeboden waarbij onze werker enige keuze 
vrijheid hebben in de manier waarop en wat 
ze graag willen onderzoeken. 

Vogelspinnen
Ons voornemen is om de ecologische tuin 
ook te gaan inzetten tijdens ons talentont-
wikkelingsprogramma of WP-talent. Ik (Roy) 

heb gemerkt dat werkers vaak geboeid zijn 
door de verschillende insecten die er leven. 
Helaas hebben ze vaak geen idee wat “dat 
gave beestje” nou eigenlijk is. En daarom heb 
ik een fauna-cursus ontwikkeld voor werkers 
die dat graag willen. We gaan dan specifiek 
kijken naar de verschillende insecten die er 
leven. Dit alles kan natuurlijk niet zonder 
vooronderzoek en tijdens afgelopen school-
jaar zijn enkele vangpotten ingegraven om te 
kijken welke verschillende insecten er leven. 
In samenwerking met de insectenwerkgroep 
Wageningen (IWG) zijn we tot de ontdekking 
gekomen dat er wel een heel bijzondere spin 
leeft in onze ecologische tuin. Namelijk de 
gewone mijnspin (zie foto).

Spin van het jaar
De Gewone mijnspin is als ‘Spin van het Jaar 
2013’ gekozen. Ons land kent twee soorten 
mijnspinnen, tevens de enige vogelspinnen 
van Nederland. 

De ecologische tuin - 
vogelspinnen in Nederland

vo

Foto’s: Jinze Noordijk, EIS-Nederland

Er leeft een 
heel bijzondere 
spin in onze 
ecologische tuin

Mitopus Morio

Gewone mijnspin
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zonder filter die mijn baas, mijnheer Luiten, 
me aanbood en het ontzettend saamhorige 
gevoel dat mij dan bekroop zo aan het eind 
van de werkdag. Mijnheer Luiten kon wel 
honderd ballen gehakt tegelijk braden in een 
enorme pan die met een slinger omhoog 
kon worden gedraaid om de braadjus eruit 
te laten lopen.
De Tomos werd daar trouwens al na twee 
dagen voor de deur gestolen en zelf heb ik 
er denk ik twee maanden gewerkt, ik ging 
toch weer naar school om te kijken of ik 
alsnog het havodiploma kon halen. Ik denk 
dat dit gebeurde na sterk aandringen van 
mijn ouders die wel een vrije opvoeding voor-
stonden, maar toch ook de maatschappelijke 
belangen in het oog hielden. Het heeft niet 
gewerkt. Binnen korte tijd verliet ik opnieuw 
de WP om te gaan werken als kok. Sindsdien 
heb ik niet anders gedaan.

Adriaan van Raab van Canstein,  
oud-werker en chef kok/eigenaar van 
restaurant Le Hollandais in Amsterdam

Voor wie kennis wil maken met Adriaan en 
zijn voortreffelijke eten, neme een gevulde 
portemonnee en eventueel een muziekin-
strument mee, want eten in Le Hollandais 
aan de Amsteldijk is bijzonder. Als het even 
kan zit Adriaan achter zijn Hammond orgel-
tje en wie wil is welkom om mee te spelen. 
Als je hem vraagt wat hem tot een werker van 
de Werkplaats maakt weet hij het niet. Toch 
merk je meteen dat Le Hollandais een eige-
naar heeft die geen concessies doet en zijn hart 
heeft gevolgd. Zijn personeel is zichzelf, zijn 
benadering van gasten warm en persoonlijk, er 
hangt een goede sfeer. Onder zijn vrienden was 
hij beroemd om zijn imitaties van de aardappel 
en van vanillevla met zure besjes. Hij at graag 
bij de KLOS gekochte gevulde koeken in het 
tussenlokaaltje bij de oude Bieb en leerde zo 
goed Frans van Theo Gieling dat hij ondanks zijn 
geringe schoolsucces meteen in een restau-
rant in Zuid Frankrijk kon werken. Vandaar de 
menukaart, vandaar Le Hollandais. 
Proeven is eten! – Marijn Backer.

De oud-werker: Adriaan 
van Raab van Canstein

vo rubriek

Toen ik rond mijn zeventiende van de WP 
afzwaaide, na er dertien jaar te hebben 
doorgebracht op verschillende afdelingen, 
en zonder ook maar één diploma te hebben 
behaald, ging ik maar werken bij een self-
servicerestaurant in Utrecht. Met mijn 
nieuwe tweedehands Tomos (hoog stuur en 
wel vier versnellingen) moest ik toch echt 
een half uur reistijd nemen om bij het indu-
strieterrein te komen, dat helemaal aan de 
andere kant van de stad lag. Ik voelde mij 
heel volwassen en vond dat ik al een echte 
forens was. Het werk viel me niet tegen, 
hoewel ik mij natuurlijk in het begin wel 

 wat verloren voelde tussen mijn Utrechtse 
collega’s die allen een stuk ouder waren dan 
ik, en al ruim ervaren waren in het met een 
ijsschep grote bollen huzarensalade maken, 
of broodjes tartaar garneren met gehakte ui, 
ei en mayonaise.
Ik was blij dat ik van school af was, want daar 
was ik de laatste tijd steeds ongelukkiger 
geworden. Twee of drie keer was ik blijven 
zitten. Dat lag niet aan mijn intelligentie – 
wist Clan Visser ‘t Hooft, toen schooldecaan 
– maar aan mijn motivatie; hij kán het als hij 
het maar zou willen. Maar ik wilde liever niet 
meer. En voor mijn vrienden hoefde ik ook 

 niet te blijven, die waren of naar een andere 
school verhuisd of gedegradeerd naar de 
Mavo.
Het werk in het self-servicerestaurant was 
meestal een dagdienst van twaalf tot acht uur 
‘s avonds, dan sloot de zaak. Prima werktij-
den natuurlijk, want zo kon ik mooi uitslapen. 
Aan het eind van de werkdag werd er een 
biertje gedronken bij de gokautomaat. Zo’n 
flipperkast zonder flippers maar met gaten 
waarbij je cijfercombinaties moest maken 
(door heel hard tegen de kast te douwen) 
en echt geld kon winnen. Ook kon je dan 
sigaretten roken, ik herinner me de Camel 

Het toezichthoudend bestuur van de stichting Werkplaats Kindergemeenschap 
is op zoek naar drie 

leden toezichthoudend bestuur

die zich kenmerken door eigenheid, creativiteit en solidariteit. 

Het toezichthoudend bestuur van de stichting Werkplaats Kindergemeenschap bestaat uit 
zeven leden. De term toezichthoudend bestuur kenmerkt de eigen keuze die de Werkplaats 
heeft gemaakt in het huidige debat over de scheiding tussen toezicht en bestuur. Een be-
stuur op afstand dat toezicht houdt op hoofdlijnen en een professionele directie die leiding 
geeft aan de beide scholen. De directie bestaat uit drie leden: de directeur van het basison-
derwijs, de rector van het voortgezet onderwijs en de directeur bedrijfsvoering. Toezichtska-
der en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in managementstatuut, bestuursreglement en 
profiel toezichthoudend bestuur.

De complete oproep en nadere informatie zijn te vinden op de website van de school.

Toezichthoudend bestuur en directie
In de oproep in het kader gebruiken we de term ‘toezichthoudend bestuur’. Dat bijvoeglijk 
naamwoord duidt op de volgende fase in de bestuurlijke ontwikkeling van onze scholen. 
Overigens gebruiken we in het dagelijks taalgebruik gewoon de term ‘bestuur’.
Vanaf 2005 is door het bestuur een koers uitgezet op weg naar een bestuur dat steeds 
meer op afstand staat en op hoofdlijnen het werk van de professionals in de leiding van 
beide scholen controleert. De volgende fase van die ontwikkeling is sinds vorig schooljaar 
vormgegeven: het bestuur heeft een toezichthoudende rol en de dagelijkse leiding en 
de verantwoordelijkheid is in handen van een directie van drie: de directeur BO (Jeroen 
Goes), de directeur bedrijfsvoering (Jos Heuer) en de rector VO (Henk Zijlstra).
Tegelijk benadrukt het werken met die directie een inhoudelijke ontwikkeling binnen 
de Werkplaats: de beide scholen BO en VO vormen nadrukkelijk één geheel en in die 
eenheid werken we vanuit hetzelfde uitgangspunt en aan hetzelfde doel. We doen samen 
wat samen kan. 

De samenwerking tussen toezichthoudend bestuur en directie is adequaat en vruchtbaar. 
Dat hebben bestuur en directie aan het begin van dit schooljaar vastgesteld.
Voor drie leden is het einde van hun zittingstermijn in zicht. Aan het eind van dit schooljaar 
nemen we afscheid van Ingrid Corbey en Peter de Haan. Eind 2014 vertrekt Gezinus Hage 
als lid van het toezichthoudend bestuur. Natuurlijk zullen we hen op een later moment 
ook via de WP krant dank zeggen voor hun werk in de afgelopen jaren.
Jeroen, Jos en ik zijn Ingrid, Peter en Gezinus dankbaar en erkentelijk voor de profes-
sionele onderlinge verstandhouding, voor de kritische blik en de vragen die ons scherp 
houden in ons werk en voor de duidelijk uitgesproken verwachtingen ten aanzien van 
ons werk. We hebben samen verder vorm kunnen geven aan de missie van Werkplaats 
zoals verwoord in ‘Samen leren en creëren’.

Henk Zijlstra

Onder zijn 
vrienden was hij 
beroemd om zijn 
imitaties van 
de aardappel
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De machteloosheid van onderwijsinstellin-
gen, van oudsher centra van cultuurover-
dracht, tegenover hun eigen teloorgang is te 
wijten aan onbegrip, meent Stiegler, en zelfs 
een loochening door de huidige intelligentsia  
van haar eigen waarde. Op het spel staan 
onze autonomie, onze privacy, onze boeken, 
onze geschiedenis, onze ziel. Als we de strijd 
verliezen, en de Barbaren de controle over 
ons krijgen, dan betreft dat natuurlijk alleen 
de mensheid  van het digitale deel van de 
wereld en als we toch geen ziel hebben en de 

aarde overbevolkt is, zullen we dan samen 
met ons probleem niet het probleem van die 
stakkerige relicten van de oude wereld oplos-
sen en elkaar een handje helpen met onze 
Delete knop? Barbaren zijn ultiem onthecht.

Zover komt het niet misschien. In 1917 was 
daar ineens de revolutie. Occupy kwam en 
is weer ingeslapen, maar de voorsteden van 
Europa broeien. Onze kinderen weten wat 
recht is, wat eerlijk is, van nature. Maar als 
de samenleving waarin je opgroeit alleen nog 
aandacht heeft voor excellentie en succes,  
dan moet je als jong mens van goede huize 

komen om te zeggen: excellent waarin? 
Voor wie? Toch om samen te leven? Toch 
om te werken aan een menswaardige leef-
bare wereld? Toch om de liefde, dat godde-
lijke zaadje op aarde te verzorgen met onze 
aandacht? Ja, dat weten we diep van binnen 
allemaal, daar is het om. Die boodschap komt 
niet via een beeldscherm maar van mens tot 
mens, van leraar tot leerling, vader, moeder, 
kind, vriend, vriendin. Via menselijke relaties. 
Muteren? Indignez vous! Neem het niet. 

Marijn Backer

In het jaar van de Russische revolutie werd in 
Berlijn Stephane Hessel geboren. Hij vluchtte 
toen hij vijftien was naar Frankrijk, studeerde 
filosofie, zat tijdens de oorlog in het verzet, 
overleefde Buchenwald, werkte als diplomaat 
mee aan de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en was ambassadeur 
voor Frankrijk bij de VN. In 2010 schreef hij 
een pamflet waarvan de titel (vertaald) luidt: 
Neem het niet. Als oud verzetsman roept 
hij de jeugd van nu op tot verontwaardiging. 
De grote uitdagingen van deze tijd noemt 
hij het perverse verschil tussen arm en rijk, 
de rechten van de mens en de toestand van 
de bedreigde  aarde. Middelbare scholie-
ren die hij toesprak gaf hij mee: engagez-
vous! Bedenk wat jullie tegenstaat, wat jullie 
schandalig voorkomt en probeer erachter te 
komen hoe jullie daar zoveel mogelijk aan 
kunnen doen. Ik las zijn pamflet tegelijk met 
het boek Digitale Dementie van de Duitse 
geheugenonderzoeker Manfred Spitzer, die 
stelt dat veelvuldig werken met de computer 
zal leiden tot degeneratie van de hersenen 
en vroege dementie. Een boodschap die 
uiteraard niet  verwelkomd wordt door de 
producenten van een digitale mensheid. Kort 
erop las ik het populaire boek De Barbaren 
van Baricco. Hij begroet de digitale mens 

als een mutant die de ziel beschouwt als 
burgerlijk bijgeloof en beweert dat kennis 
niet gaat over diep begrip van de dingen zelf 
maar zich vertakt over de buitenkant van de 
dingen, als een impressiegolf. De oppervlakte 
is alles, daarin is de betekenis geschreven, 
daarin schrijven we zelf de betekenis. Er is 
sprake, meent hij, van een transitie van een 
oude naar een nieuwe cultuur. 

Wie heeft gelijk?  En wat willen wij zelf? 
Beseffen we welke veranderingen zich boven 
ons hoofd voltrekken? Facebook, Google, 
LinkedIn, Twitter, de bonuskaart, het digi-
tale patiëntendossier. Alles verdwijnt in de 
Cloud, waarin het nog een juridische Wild 
West is, verzekerde mij onlangs een hoge 
advocate van het Octrooibureau in Den Haag. 
Gebruikersprofielen zijn handel, hele beste 
handel. De brave burger  denkt: wat kan het 
voor kwaad als ik niets verkeerd doe? Hij 
bevestigt Foucaults bewering dat de mens 
die onderworpen is aan een alziend oog het 
principe van zijn eigen onderdrukking wordt. 
Belangrijk daarbij is de vaststelling van de 
filosoof Stiegler dat het er in deze tijd niet 
meer om gaat van mensen gehoorzame en 
efficiënte productiemachines te maken, maar 
om consumenten te produceren. Het gaat om 

de macht over de ziel, de bemachtiging van 
het bewustzijn en het verlangen omwille van 
de consumptie. De nieuwe digitale techno-
logie wordt op het moment massaal ingezet 
om het bewustzijn en het verlangen van indi-
viduen en collectieven te vangen en te kana-
liseren in de richting van consumptie. Het 
bewustzijn, dat wil zeggen de bewustzijnstijd, 
is de belangrijkste handelswaar.  

Dit is 2013. We werken en leren op de school 
van Kees Boeke, de man die zich soms liet 
dragen om geen voet over het vermaledijde 
asfalt van de staat te hoeven zetten. Werken 
op deze school is als het dragen van een 
fakkel. Die fakkel  dragen wij omdat wij gelo-
ven dat we aan de wereld iets kunnen toevoe-
gen als mens, met elkaar en voor elkaar. 
De grote uitdagingen van de 21e eeuw zijn 
volgens Stiegler de onverantwoordelijkheid 
en de zorgeloosheid van het consumentisme 
te overwinnen, de cultuur als zorgsysteem 
opnieuw uit te vinden, wat impliceert dat we 
moeten strijden om de aandacht van de jeugd 
met de vrijwel volledig door marketing gedo-
mineerde nieuwe media. Stiegler noemt het 
een oorlog tussen school en markt. De inzet 
is niet minder dan vernietiging van alles wat 
de heerschappij van de markt in de weg staat. 

Indignez vous!

vo column

Werken op deze 
school is als 
het dragen van 
een fakkel
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