
Aandacht voor  
de brede  
ontwikkeling van 
leerlingen
In het werken aan kansengelijkheid 
wordt in Den Haag al jarenlang  
geïnvesteerd in extra onderwijstijd.  
De zogenoemde LKP (Leer Kansen  
Profiel) scholen vullen deze tijd in met 
sport, techniek en cultuur om te werken 
aan een brede talentonwikkeling  
van hun leerlingen. Het gaat om  
gemiddeld 6 uur extra lestijd per week. 
Hoe bevordert deze aanpak kansen-
gelijkheid voor leerlingen? Een gesprek  
met twee betrokkenen van het eerste 
uur: Manuel Veira, directeur van  
RKBS De Regenboog en Lucienne Born,  
adjunct-directeur van basisschool  
’t Palet.
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Lucienne: ‘Vanaf het begin waren wij ervan 
overtuigd dat LKP binnen ons curriculum 
moest passen. Met het schoolteam hebben 
we de pijlers bedacht die in onze visie staan 
voor een brede ontwikkeling van leerlingen: 
muziek, beeldende kunst, theater en 
techniek. De lessen vinden verspreid  
over de dag plaats. Vanaf het begin zijn  
de vakleerkrachten bij ons in vaste dienst 
aangenomen. Ze maken deel uit van ons 
team. Hierdoor is er een directe verbinding 
met het werken in de klassen, waardoor  
we nu een doorlopende leerlijn van groep 1 
tot en met 8 hebben.’ 

Brede ontwikkeling
Manuel vertelt dat ook op De Regenboog  
de extra onderwijstijd wordt benut om 
integraal te werken aan talentontwikkeling. 
‘We noemen het “BOS”, dat staat voor 
“brede ontwikkel school”. Het enige verschil 
met ‘t Palet is dat wij werken met externe 
vakdocenten van één vaste partnerorga  ni
satie. Ook bij ons is er veel samenspel 
tussen het team en de vakleerkrachten. 
Door deze opzet kunnen we alle leerlingen 
tegelijkertijd vaklessen laten volgen.  
Zo hebben alle groepen 4 bijvoorbeeld op 
hetzelfde moment theaterles. Tussen de 

lingen. Wat ons opvalt, is dat de competentie
beleving is toegenomen sinds we met BOS 
werken. Onze leerlingen voelen zich dus 
aantoonbaar competenter.’ Manuel haalt  
ook individuele successen aan. Zo vertelt  
hij over een oudleerlinge die in een 
fantastische baan in de cultuursector  
is terecht gekomen. Dat is niet vanzelf
sprekend, gezien de context waarin zij is 
opgegroeid, legt hij uit. ‘De basis hiervoor  
is wel op school gelegd.’ 

Lucienne tot slot: ‘Voor mij is het vanzelf
sprekend om een school te leiden die 
aandacht heeft voor de ontwikkeling van  
de hele mens: het cognitieve maar ook  
het creatieve en sociaalemotionele. Daar 
bouwen we stap voor stap aan verder.’ 

middag is er elke dag begeleid buitensport. 
Op die momenten kunnen de groepsleraren 
andere dingen doen, zoals lessen voorberei
den en overleggen met elkaar.’

Lucienne en Manuel leggen uit dat hun 
scholen geleidelijk zijn ontwikkeld tot een 
school met aandacht voor brede ontwikke
ling van kinderen. Dat ging niet zonder slag 
of stoot. Manuel: ‘We begonnen naïef. We 
dachten dat alle leerlingen al die creatieve 
vakken geweldig zouden vinden. Maar toen 
bleek dat sommige dit ook ingewikkeld 
vinden. Toen hebben we tegen elkaar 
gezegd: als we een brede ontwikkeling 
belangrijk vinden gaan we hier samen voor, 
dan helpen we kinderen hier doorheen, net 
als bij taal en rekenen.’ Lucienne vult aan: 
‘Ook in deze vakken moet je differentiëren.’

Parade van pracht door groep acht 
Inmiddels plukt iedereen de vruchten  
van deze investering, vinden beide school
leiders. Lucienne vertelt enthousiast  
hoe de groepsleraren en vakleerkrachten 
eens gezind de afsluiting van groep 8 op een 
alternatieve manier hebben vorm gegeven in 
het afgelopen schooljaar. ‘We wilden af van 
de standaard van een musical waarin een 

beperkt aantal leerlingen kan schitteren.  
In plaats daarvan hebben we alle leerlingen 
uit onze drie groepen 8 gevraagd voorstellen 
in te dienen voor een eindpresentatie.  
Dat leidde tot een “Parade van pracht door 
groep 8” in de wijk. Ouders konden de 
verschillende eindpresentaties bezoeken. 
Het leidde tot geweldige en originele 
presentaties, van drie jongens die een 
dominoracebaan hadden gemaakt, tot een 
groepje dat zelf een theatervoorstelling  
had gemaakt.’

Jezelf competent voelen
Manuel: ‘De vraag naar de opbrengsten  
van deze investering is soms ingewikkeld, 
maar moet natuurlijk wel worden gesteld.  
Wij doen competentiemetingen bij leer

‘Onze leerlingen voelen zich 
aantoonbaar competenter’
Manuel Veira
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