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PO en VO werken samen aan gelijke kansen 

Leerlingen leren  
schakelen  
tussen school,  
straat en thuis

in verschillende werelden. Ze moeten voortdurend 
schakelen tussen de thuiscultuur, de cultuur op straat 
en die op school. Dat levert onrust op. Er is ook geen 
sprake van één dominante culturele achtergrond.  
Op onze scholen hebben leerlingen juist hele diverse 
achtergronden en dat worden er alleen maar meer.’ 
Bianca: ‘De verschillende cultuur, thuis, op school en  
op straat stelt verschillende eisen aan jongeren. Neem 
een begrip als ‘respect’. In een traditionele thuiscultuur 
betekent dit vaak ‘gehoorzamen aan je ouders’, op straat 
moet je respect afdwingen en soms letterlijk bevechten. 
Op school krijg je respect van de leraren als je je best 
doet. Dat botst met elkaar. Als docent wil ik leerlingen 
leren te switchen hiertussen.’

Docenten en leerlingen coachen
Dorothee: ‘We zitten met onze scholen in verschillende 
fasen. Op het Rijswijks Lyceum werken we al een paar 
jaar met coaches van de Transformatieve school 
aanpak. Zij maken docenten bewust en trainen ze.’ 
Henry heeft op zijn basisschool ingezet op begeleiding 
van leraren, maar ook van leerlingen. Henry: ’Wij hebben 
leerlingen in groep 7 en 8 van wie ik verwacht dat ze  
het moeilijk krijgen bij de overgang naar het voortgezet 
onderwijs om daar de werelden van de straat en school 
te verenigen. Ik wil hen bewust voorbereiden en daarom 
hebben we coaches voor ze ingeschakeld. Leerlingen 
van het Rijswijks Lyceum zijn hier ook geweest om te 
vertellen over de middelbare school en hoe zij moeilijk
heden hebben overwonnen.’ 

Als de leerlingenpopulatie veel zijdiger 
wordt op je school, ben je dan nog in 
staat om dezelfde kansen voor leerlingen 
te reali seren? Voor een aantal scholen  
in Den Haag en Rijswijk is dit een  
actuele uitdaging. Zij verenigden zich  
in het Platform Urban Education 070.  
Op landelijk niveau zijn er nog twee 
vergelijkbare platforms. Uniek in onze 
regio is dat vijf scholen uit zowel voort-
gezet onderwijs als basisonderwijs elkaar 
hebben gevonden. Hun inspanningen  
zijn gericht op ontmoeten, kennisdelen, 
vaardigheden opdoen en van elkaar  
leren. Een gesprek met drie betrokkenen. 

Projectleider Dorothee Hoekstra: ‘Hoe kunnen leraren 
nog beter omgaan met leerlingen die opgroeien in de 
grote stad? Dat staat voor ons centraal. We willen kennis 
en ervaringen delen, zodat we onze leerlingen betere 
kansen geven hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.’ 
Bianca Peeters, docente Geschiedenis op het Edith Stein 
College vult aan: ‘We willen van start bekwaam naar stad 
bekwaam. Grote steden zijn er overal, maar wij hebben 
ook nog eens te maken met superdiverse scholen.’
Henry Kops, directeur van OBS De Kleine Wereld, 
vertelt hoe hij een paar jaar geleden merkte dat zijn 
school aan het veranderen was. Henry: ‘Ik was bij een 
lezing van Iliass El Hadioui, wetenschappelijk docent  
aan de Erasmus Universiteit, en hij duidde in één keer 
wat ik voelde. De leerlingenpopulatie op onze school  
is in korte tijd veranderd en dat heeft invloed op de 
schoolcultuur en het gedrag.’

Leven in verschillende werelden
Met zijn Transformatieve school aanpak heeft Iliass  
El Hadioui een raamwerk ontwikkeld om als docenten 
beter om te gaan met die veranderende realiteit, legt 
Dorothee uit. ‘Ilias geeft woorden aan dingen die je  
ziet in de klas. Veel jongeren op onze scholen leven  
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Dorothee: ‘Dat is ook zo waardevol aan ons platform. 
Doordat we elkaar kennen komen er gemakkelijker 
uitwisselingen tot stand. We zijn nu anderhalf jaar samen 
bezig. Dat we allemaal elkaars scholen hebben bezocht 
was al zo waardevol. Onze docenten waren onder de 
indruk van wat leerkrachten op basisscholen allemaal  
al doen om te differentiëren en kinderen zelfstandig te 
laten leren. Soms leren we leerlingen op middelbare 
scholen weer dingen af, dat is zonde.’ Bianca: ‘In het 
voortgezet onderwijs zijn we vaak te bang dat leerlingen 
niet gaan leren als we ze loslaten. Als het om gelijke 
kansen gaat, moet je koesteren wat leerlingen al aan 
zelfstandigheid hebben geleerd, want dat geeft ze 
zelfvertrouwen. Ik wil ze daarom aanmoedigen om zelf 
beslissingen te nemen.’ 

Taal en expressie
Naast aandacht voor klassenmanagement en gedrag,  
de overgang van PO naar VO en zelfstandigheid hebben 
de scholen van het platform “taal” als speerpunt. 
Bianca: ‘Veel van onze leerlingen missen nog gevoel 
voor de Nederlandse taal. Bij dramalessen kun je 
bijvoorbeeld heel goed met taal aan de slag.’ Henry vult 
aan: ‘Je appelleert aan hele andere vaardigheden en 
leert de kinderen woorden geven aan hun emoties.’ 

Dorothee vult aan: ‘Er is vaak sprake van een verborgen 
taalachterstand, omdat veel leerlingen wel verbaal sterk 
zijn. Ze missen echter de finesses van taal. Hoe kun je 
daaraan werken op school? Ook hiervoor gaan we best 
practices ontwikkelen.’

Klimmen op de ladder
Henry werkt al een paar jaar met zijn team aan een 
gedeelde visie, met veel nadruk op eigenaarschap voor 
de leerlingen over hun eigen leerproces. ‘Op een 
basisschool kun je gemakkelijker een gezamenlijke focus 
bepalen. Voor scholen in het voortgezet onderwijs is  
dat een uitdaging met zoveel docenten en leerlingen.’ 
Toch is juist in het VO een gezamenlijk normatief kader 
nodig volgens Dorothee: ‘Het gaat daarbij over welke 
afspraken we maken over essentiële zaken in de school. 
Dat is voor onze leerlingen een voorwaarde om te 
kunnen klimmen op de ladder. Als docenten binnen de 
school heel verschillend handelen is het juist voor 
leerlingen die al tussen drie werelden moeten switchen, 
niet te volgen. Dat vereist een denkomslag bij docenten 
die al jarenlang op een bepaalde manier gewend zijn  
les te geven. En om dat te bereiken is het belangrijk  
om een samen leercultuur te creëren. Daar bouwen  
we nu hard aan. We helpen de docenten om het goed  
te doen voor de leerlingen.’

De drie betrokkenen zijn eensgezind in hun inzet en 
vastberadenheid om een succes te maken van urban 
education. Dorothee: ‘We hebben het de hele tijd over 
de superdiversiteit van Den Haag, maar dat is natuurlijk 
ook super!’ Bianca: ‘Ik zeg het ook tegen mijn leerlingen: 
jullie zijn zo gewend aan al die verschillende achter
gronden en leren ermee om te gaan, jullie zijn straks een 
voorbeeld voor anderen, op de universiteiten, hoge
scholen en in de banen waar jullie terecht komen.’ 

Maandag  
Vandaag ga ik naar een 
plaatsing van Klasse

Contact op een basis
school in Den Haag. Altijd 

weer bijzonder hoe blij de leerlingen zijn 
om in dit geval hun zieke klasgenootje met 
leukemie weer te zien en te horen! 1

Dinsdag
Langs bij Rania op het Segbroek College. 
Zij doet daar gespreid Havo examen.  
Ze heeft een hersentumor gehad en 
krijgt nu ondersteuning van haar team
leider, die ook haar docent natuurkunde 
is. Ook een leer  kracht van OZL* is 
betrokken. Drie geweldige mensen! 2

Woensdag
Bezoek aan de Ziezondag van het landelijk 
netwerk Ziek zijn en Onderwijs. Samen 
met mijn collega’s Angela Nahon (o.a. 
expertise in niet aangeboren hersenletsel 
(NAH)), Katie Gramsbergen (o.a. expertise 
in eetstoornissen en longziekten)  
en Yvon van Velzen (de leerkracht in  
het JKZ) beleef ik een informatieve dag.  
We horen onder andere veel over de 
werkwijze in het Prinses Maxima  
Centrum: het nieuwe kinder oncologisch 
centrum in Utrecht. 3  4  5

Donderdag
Vandaag voer ik veel telefoongesprekken: 
met jeugdhulp, adviseurs van SPPOH en 
SWV ZHW en scholen over thuiszittende 
leerlingen. Leerlingen die tijdelijk op het 
HCO individueel onderwijs krijgen van 
ervaren leer krachten (twee daarvan staan  
op de foto). Het is fijn dat we dit kunnen 
bieden, maar elk kind wil het liefst naar 
school. 6  7

Vrijdag
Na een intakegesprek met een leerling 
van 15 jaar die een tijd niet naar school 
kan, maak ik een verslag. Ik bel naar een 
freelance leerkracht om te vragen of hij 
deze jongen kan begeleiden. Daarna werk 
ik de leerlingadministratie bij. We begelei
den veel zieke en thuiszittende leerlingen 
dit jaar. 

Claudia Molier: 
c.molier@hco.nl

‘Dat we allemaal  
elkaars scholen  
hebben bezocht was 
al zo waardevol’
Dorothee Hoekstra
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5In het land komen er steeds meer scholen die samen-
werken rondom Urban Education. Het ministerie van 
OCW stimuleert dit ook met het programma Gelijke 
kansen. Het platform Urban Education 070 bestaat  
al bijna twee jaar en is een samenwerking van het 
Edith Stein College, Rijswijks Lyceum & Vredenburgh 
College, Segbroek College en basisscholen De Kleine 
Wereld en De Spoorzoeker. Via het platform leren 
docenten en leerkrachten om te gaan met gedrag  
van jongeren die opgroeien in een grootstedelijke 
context. Doel is deze kinderen en jongeren optimaal 

de kans te geven hun talenten te ontdekken en 
ontwikkelen binnen het onderwijs. De leden van het 
platform komen regelmatig bij elkaar om met een  
van de thema’s aan de slag te gaan. In juni 2020  
vindt er een bijeenkomst plaats om inzichten te delen 
met andere scholen en belangstellenden. 

Neem voor meer informatie contact op met project-
leider Dorothee Hoekstra via hka@rijswijkslyceum.nl 
of een van de betrokkenen. 
Zie ook www.gelijke-kansen.nl/communities.

* Onderwijs Zieke Leerlingen
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6 7  DE WEEK VAN CLAUDIA MOLIER: CONSULENT OZL* / ONDERWIJSADVISEUR




