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De onoplettende treinreiziger zal ze – 
lopend over de gloednieuwe perrons van 
Utrecht Centraal – misschien niet eens 
opmerken: zonnecellen. De daken liggen 
er vol mee. 
Bij nadere inspectie van de informatie-
borden blijkt de CO2-besparing dankzij 
de zonnecellen 46000 kilogram per jaar 
te bedragen; gelijk aan de uitstoot van 
30 auto’s. Dit klinkt in eerste instan-
tie wat teleurstellend, want hoeveel 
auto’s rijden er in totaal wel niet in en 
om Utrecht? En toch, iedere zonne-
cel telt. Sinds kort ligt ook het dak van 

ons eigen VO-entreegebouw vol met 
zonnepanelen, iets waar we met z’n 
allen trots op mogen zijn. Met de energie 
die we daarmee opwekken laten wij in 
onze schoolgebouwen lichten branden, 
computers draaien en lucht circuleren: de 
lijst is eindeloos. Lees het artikel van Jos 
en je begrijpt dat we nu echt een schone 
school worden. Wel zo aardig voor al die 
prachtige natuur die ons omringt. Ik wens 
je veel leesplezier met al het moois dat 
de derde en laatste WP-Krant van dit 
schooljaar te bieden heeft. 
Berend Ike

Afscheid

bo

Onlangs hebben we bij het BO afscheid 
genomen van Erna. Bijna tien jaar heeft 
ze met veel passie en bevlogenheid op 
onze schoolboerderij gewerkt. Met lichte 
pijn in het hart, maar overtuigd van de 
juistheid van haar beslissing koos ze 
voor een andere weg. De boerderij en 
de tuinen staan er prachtig bij, ze heeft 
iets moois voor ons achtergelaten. Ze 
werd nog eens door zeshonderd werkers 
in het buitentheater toegezongen en vele 
kinderen kwamen spontaan een warme 
afscheidsknuffel geven. Zo doen we dat. 
Een belangrijk punt gemarkeerd. In deze 
WP-Krant krijgt onze boerderij mede om 
deze reden eens extra aandacht.
We staan aan de vooravond van nog een 
afscheid. Een afscheid van bijna veertig 

onderwijsjaren, het afscheid van onze 
groepsmedewerker Ronald Hilbers. Dit 
is het afscheid van een prachtige onder-
wijsloopbaan. Een afscheid waar Ronald 
zelf maar moeilijk aan kon wennen in 
eerste instantie; de term ‘eeuwige jeug-
digheid’ is door hemzelf uitgevonden. 
Afscheid van een medewerker aan wie 
iedere werker (en ouder) van de WP wel 
een herinnering heeft. In deze WP-Krant 
blikt hij terug op zijn carrière. Eén arti-
kel is niet voldoende om de veelzijdig-
heid van Ronald te kunnen beschrijven. 
Misschien moeten we het daarom vooral 
ook met onze eigen herinneringen doen. 
Het einde van het schooljaar nadert 
en het thema afscheid past daar bij. 
Medewerkers kiezen weer nieuwe 

wegen. Ook Ilse, onze RT- medewer-
ker, kiest een eigen route buiten de WP. 
Betty, jarenlang breed inzetbaar op het 
BO, verhuist deze zomer naar Spanje. 
Ook haar gaan we gedag zeggen! Nog 
even en onze oudste werkers nemen 
ook alweer afscheid; met een vertrek 
onder de bogen verlaten zij straks de 
basisschool.
Ieder afscheid markeert ook weer een 
nieuw begin. Deze gedachte mag dan de 
pijn van het afscheid nemen enigszins 
verzachten, wennen doet het - ook na al 
die onderwijsjaren - nooit. 

Jeroen Goes

“Ieder afscheid markeert 
ook weer een nieuw  
begin.”
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Na bijna veertig jaar lesgegeven op De 
Werkplaats, stopt Ronald Hilbers (65) 
ermee. ,,Ik gaf iedere dag een voorstel-
ling. Zo heb ik het gevoeld. Maar ik heb 
mijn kunstje gedaan. Ik heb heel veel 
mooie herinneringen.”

Ronald is niet bepaald een alledaagse 
leraar. Met zijn lange haren en ondeu-
gende blik lijkt het kind in hem er nog 
altijd te zijn. ,,Ik ben opgegroeid in de 
jaren zestig. Het was lang haar of een 

kuif. Je was kritisch en politiek geënga-
geerd.” Zijn lange haren werden de rode 
draad in zijn leven. ,,Toen ik 13 jaar was, 
werd ik van school gestuurd, omdat mijn 
haar te lang was. Ik kamde het ook naar 
voren. Ze vonden me te provocerend. 
Ik werd op geen enkele andere school 
aangenomen.”

Hij ging op straat leven. “Daar ben ik 
groot geworden. Ik had zo nu en dan een 
baantje. Maar je haar was belangrijker 

dan wat je deed. Toen ik als loopjongen 
voor een wegen-bouwbedrijf werkte, 
bood de hoogste baas mij aan een oplei-
ding te volgen. Dat werd de midden-
standsopleiding. Ik weet nog dat ik bij 
de diploma-uitreiking naar voren werd 
geroepen. Ze zeiden: Ronald, je bent de 
eerste die een tien heeft gehaald voor 
boekhouden. Dat verwachtte natuur-
lijk niemand van een jongen met zulk 
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Like a rolling stone

bo

haar, tussen al die keurige jongens. De 
managers van het bedrijf zeiden stee-
vast dat ik mijn haar moest afknippen. 
Maar mijn haar moet je niet aankomen. 
Nog steeds niet… het kan immers een 
stuk minder dan vergeleken te worden 
met Keith Richards, Bill Wyman of Ron 
Wood.”

Hij wilde meer met zijn leven, en besloot 
les te gaan geven aan kinderen. “Het 
is een roeping,” zegt hij, terwijl hij zijn 
hand op zijn hart legt. ,,Ik wilde kinderen 
uit achterstandsgroepen begeleiden. Ik 
ben begonnen bij een woonwagenschool 
op Lage Weide. Het was boeiend werk. 
Ik had zo’n vijftien kinderen in de klas, 
maar soms zaten er ineens dertig, als 
er familie uit het land over was.” Hij 
grijnst als hij er aan terug denkt: ,,Ik 
moest altijd van alles uit de kast halen. 
Daarna ben ik les gaan geven aan zeer 
moeilijk lerende kinderen. De eerste-
jaars waren bijna tien jaar, maar die 
moesten nog de woorden aap, noot  
en mies leren. Voor die kinderen deed 
je het. Vanuit ideologie.”

De overstap naar De Werkplaats paste 
in die ideologie. ,,Kees Boeke was een 
favoriet van me. Hoe hij leefde en met 
kinderen omging. Hij was voor gelijk-
waardigheid en bovendien een paci-
fist. Maar ook het principe van hoofd, 
hart en handen waar de school voor 
staat, dus niet alleen het cognitieve, 
sprak mij erg aan. Je kunt ánders met 
kinderen omgaan. Dat wilde ik ook  
laten zien. Niet: zó is het en zó moet 
het. Maar tegemoet komen aan hoe 

kinderen denken. Leraren willen het 
heft in handen houden. Dat heb ik nooit 
zo nadrukkelijk gedaan. En ik heb nooit 
ordeproblemen gehad.”

Ouders kwamen wel eens verhaal bij 
hem halen. ,,Bij lessen over het milieu, 
zei ik wel eens tegen de kinderen: ‘zet de 
verwarming maar wat lager’ of: ‘hebben 
jullie thuis Glorix? Weggooien!’ Er waren 
kinderen die dat echt deden. Die waren 
het er mee eens. Ik wilde de kinderen 
verder laten kijken dan hun Nederlandse 
neus lang is. Ik hield ze de spiegel voor 
van Afrika. We hebben met de groep 
ook adoptiekinderen gehad uit Afrika. 
En we waren al snel bij een asielzoe-
kerscentrum om te ervaren wat deze 
mensen bewoog, letterlijk en figuur-
lijk. De kinderen vonden het geweldig 
en het mondde uit in een spetterend 
dansfeest op De Werkplaats. Ook ging ik 
een samenwerking aan met een ‘zwarte’ 
school uit Overvecht en liet ik mijn klas 
het eindfeest organiseren samen met 
kinderen met het syndroom van Down.” 

Geen dag was hetzelfde in de veertig 
jaar dat hij heeft lesgegeven op De 
Werkplaats. “Ik geef iedere dag een 
voorstelling. Zo heb ik het gevoeld. Ik 
kwam steeds met iets verrassends. 
Dat kan alleen als je het idee hebt in 
je waarde gelaten te worden. Dat is zo 
bij deze school. Ik kijk altijd vanuit het 
kind: waar heeft het behoefte aan? Zo 
nam ik jongens die het nodig hadden, 
mee naar een voetbalwedstrijd. Zonder 
iets te zeggen krijg je dan een band. Je 

kunt honderd keer praten, maar je kunt 
beter één keer dit doen.”
Hij is van mening dat als je veel geeft, je 
ook veel terugkrijgt. ,,Toen ik net kinde-
ren had, sliep ik niet geweldig. Met de 
zon op mijn hoofd, kon ik nog wel eens 
knikkebollen in de klas. Toen ik op een 
gegeven moment wakker schrok, voelde 
het anders. Ik voelde me fris, de zon 
was wat verder weg, de kinderen waren 
stil. Wat bleek: ze lieten me slapen. Ze 
hadden zelfs een systeem bedacht, 
dat ze op de gang gingen kijken of er 
niemand aan kwam. Ze vonden dat ik 
even moest slapen, omdat ik het moeilijk 
had. Zo lief. Ik kan er nog tranen van in 
mijn ogen krijgen als ik er aan denk.”

De band met de kinderen is altijd goed 
geweest. ,,Ik betrek ze erbij. Je hoeft 
kinderen niet te vertellen dat jij de 
opvoeder bent en zij de opvoedelingen. 
Dat wéten ze. Ik zocht altijd het kind 
achter de leerling. Zo liet ik kinderen die 
hoogbegaafd waren een rekenles voor-
bereiden. Maar ik heb ook altijd gekeken: 
wat is voor een kind leuk? Laatst was 
hier iemand met een bakbrommer. Daar 
liet ik de kinderen in rond scheuren. Ik 
denk dan: dat vond ik als kind óók leuk. 
Maar een ander denkt waarschijnlijk: dat 
is gevaarlijk, wat leer je ervan?”

Hij grijnst. ,,De kinderen zullen wel eens 
denken: ‘die is gek’. Laatst had ik een 
jasje aan uit de jaren zestig. Dan vraag ik 
aan een kind: ‘wat vind je ervan?’ en krijg 
als antwoord: ‘ja, leuk, ik keek net al’. 
Ze gaan er serieus op in. Ze blijven het 

“Ik kwam steeds met iets 
verrassends. Dat kan  
alleen als je het idee hebt 
in je waarde gelaten te 
worden. Dat is zo bij deze 
school.”

Foto’s: Jolet Moolenaar
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leuk en grappig vinden. Maar ik neem 
hen ook serieus.” 

Hij heeft in die veertig jaar vele verande-
ringen meegemaakt op De Werkplaats. 
,,We zijn van drie leerjaren naar twee 
gegaan, en er zijn verschillende direc-
teuren en methodes geweest. Zoals we 

nu werken op de Ronding, werkten we 
vroeger ook. Daardoor heb je met meer 
kinderen contact, dat is leuk.” 
Hij had nog jaren door kunnen gaan 
met lesgeven, maar vindt dat het tijd is 
om te stoppen. ,,Ik schoof het besluit 
voor me uit. Ik vond het lesgeven veel 
te leuk. Maar op een gegeven moment 

moet je kunnen stoppen. Ik heb mijn 
kunstje gedaan. Ik kan niets dan dank-
baar zijn naar ouders, kinderen en  
De Werkplaats.”  

Jolet Molenaar

Jeroen Goes ziet met het vertrek van 
Ronald Hilbers een authentieke mede-
werker van De Werkplaats verdwijnen. 
,,Ronald is een bijzonder persoon. 
Iedereen die ooit bij hem in de klas 
heeft gezeten, zal hem nooit vergeten. 
Hij voert de visie van Kees Boeke in 
woord en daad uit, hij gaf ieder kind de 
aandacht die het nodig had om zich naar 
eigen aard te kunnen ontwikkelen. Hij is 
in staat om op die manier naar kinderen 
te kijken. Los van oordelen en normen. 
Ieder kind krijgt een kans. Dat vóelen 
kinderen. Ook de kinderen die hiervoor 
iets meer nodig hebben, krijgen door zijn 
manier van ‘zijn’ de ruimte om te zijn wie 
ze zijn. Hij geeft ze op een respectvolle 
en positieve manier handvatten. Het 
verdient veel respect dat hij buiten de 
kaders treedt. Er zit een goede intentie 
achter. Zijn rol binnen het team is alles 
wat we doen steeds weer in de visie van 
Kees Boeke te zetten. Hij relativeert en 
gebruikt altijd humor. We gaan hem 
ontzettend missen.” 

Ronald Hilbers

Wanneer de bezoekers aan onze school 
over het terrein lopen, verbazen zij zich 
altijd weer over de prachtige omgeving.  
En wanneer ik hen meeneem naar  de 
boerderij en ze de werkers aan het werk 
zien bij de tuinen en de dieren, prijzen 
ze ons altijd weer gelukkig met zo’n 
rijkdom.

Historie van de tuinen
De historie van de tuinen op de WP 
begon in Groenekan. Voor de oorlog 
had een man een stuk grond beschik-
baar gesteld voor De Werkplaats. Voor 
Kees Boeke was grond heilig. ’’Die lenen 
we, die voedt ons en daar gebruik je 
geen gif op.’’ Tot 1943 werd daar door 
Bouke Koning samen met de werkers op 
gewerkt. De opbrengst uit de tuin was 
medewerkerszorg (het salaris in natura 

uitbetaald) of ging naar de gemeen-
schappelijke maaltijden.  
Tussen 1943 en 1947 kwam het werk op 
de tuinen door de oorlog en de nasleep 
hiervan stil te liggen, maar in 1947 werd 
het werk door Ate Baron weer opgepakt. 
Het doel van zijn werk vatte hij in een 
interview in 1984 als volgt samen: ’’Het 
belangrijkste van het werken in de tuin 
is dat de kinderen zelf werken aan iets 
concreets en de vruchten van hun werk 
ook echt zien. Daarnaast is het belang-
rijk dat ze dit werk niet doen voor zichzelf, 
maar voor de gemeenschap. Ze nemen zelf 
niets mee, het is voor het geheel.’’
Toen het gebouw aan de Kees Boekelaan 
in gebruik werd genomen, verhuis-
den de werkzaamheden van de tuin 
in Groenekan mee. Op de 16 hectare 
beschikbare grond werd er een produc-

tietuin aangelegd waar voornamelijk 
groente werd verbouwd. De opbrengst 
daarvan werd gebruikt voor de gezamen-
lijke maaltijden op school. 

Naast de productietuin werd een biologi-
sche tuin gemaakt, we noemen deze nu 
de ecologische tuin. Roelof de Haas is de 
medewerker die dit werk op zich nam.
In 1957 moesten de tuinen echter plaats 
maken voor de ‘tuingebouwen’, houten 
noodgebouwen die dienst gingen doen 
als leslokalen. De biologische tuin 
verhuisde naar de locatie van de huidige 
ecologische tuin (in de bosrand) en de 
productietuin kwam ernaast. 
 
De komst van dieren op de WP
Het was rond 1970 dat Ate Baron een 
houten gebouwtje liet bouwen op het 

De schoolboerderij, al 
bijna 90 jaar op De Werkplaats

bo

‘‘Het belangrijkste van het 
werken in de tuin is dat 
de kinderen de vruchten 
van hun werk ook echt 
zien.’’
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De veestapel wordt flink uitgedund en 
aangepast.

Ook de tuinen en weides worden aange-
past of krijgen een andere bestemming. 
De productietuin is eerder al, met het 
verdwijnen van de warme maaltijden 
en de tuinlessen, opgeheven. De tuin 
werd toen verdeeld in kleine percelen en 
beschikbaar gesteld aan medewerkers. 
Met de herinrichting van de ecologische 
tuin en de aanleg van de sportvelden 
zijn enkele tuintjes van de medewerkers 
verplaatst naar het voorterrein, naast 
het kleutergebouw. De restanten van 

de productietuin zijn opgegaan in het 
nieuwe sportveld van het VO.

De boerderij anno 2015
In 2006 heeft Erna de Jong de werk-
zaamheden van Hugo op de boerderij 
voortgezet. Het natuuronderwijs en het 
werken op de boerderij zijn vast onder-
deel geworden van het lesprogramma 
van alle werkers op het basisonderwijs. 
Samen met Nanda van der Veen (sinds 
2011 werkzaam op de boerderij) is er na 
een periode van verhuizingen en verbou-
wing, waardoor de weidegrond niet opti-
maal kon worden ingezet, een prachtige 
voorziening neergezet. De ecologische 
tuin, ook wel stiltetuin genoemd, wordt 
met groepen kinderen bezocht en op de 
tuinen bij de boerderij wordt intensief 
getuinierd. 
Werkers verzorgen de dieren en de 
dierverblijven en in de vakantietijden en 
weekenden wordt deze taak door ouders 
(en hun kinderen) overgenomen. 
In mei van dit jaar hebben wij afscheid 
genomen van Erna, na negen jaar heeft 
ook zij het stokje doorgegeven. 
Een nieuw kruispunt voor de school, voor 
het natuuronderwijs en de plek van de 
boerderij in het lesprogramma. Door 
het aanstellen van een vakmedewerker 
natuur zorgen we voor de borging en 
verdere ontwikkeling van de kwaliteit 
van de natuurlessen. Met de aanstel-
ling van twee boerderijmedewerkers 
zorgen we ervoor dat de verzorging 
van tuin en dieren verantwoord blijft. 
Bovendien zal de boerderij hiermee ook 
buiten de natuurlessen om voor kinde-
ren beschikbaar en bereikbaar blijven. 
Een belangrijke toegevoegde waarde van 
deze mooie plek op ons terrein en binnen 
ons onderwijs. 

Jeroen Goes, met dank aan Erna de Jong 
voor het onderzoek naar de geschiedenis 
van de schoolboerderij

BO terrein (daar waar nu de ezelwei is). 
Op verzoek van de toenmalige directie 
is Aart Klok, destijds tuinman van de 
WP, een aantal dieren gaan houden. De 
directie wilde kinderen graag een zorg-
taak geven en leren verantwoordelijk-
heid te nemen voor de verzorging van 
een dier. 
De eerste dieren op de WP waren onder 
andere Drentse heideschapen, geiten, 
pony’s, cavia’s, konijnen, fretten, kippen, 
parelhoenders en pauwen. Ook het paard 
van een van de medewerkers kreeg een 
plaatsje op het terrein. 

Op het VO konden werkers voortaan 
naast het expressievak tuinieren ook 
kiezen voor het vak dierverzorging. 
Deze expressievakken gaven werkers de 
mogelijkheid om drie maanden lang een 
extra vak te volgen. Ook het basisonder-
wijs en studenten van ‘de Klos’ (de eigen 
WP-lerarenopleiding) konden gebruik 
maken van het dierenpark.
Het succes van het houden van de dieren 
is in die jaren niet altijd succesvol geble-
ken, zo blijkt uit een aankondiging van de 
dierenparkcommissie (zie kader).

De volgende ontwikkeling van de boer-
derij vindt plaats in 1992. Het houten 
schuurtje wordt op een andere plek 

vervangen door de schoolboerderij, het 
gebouw dat er tot op de dag van vandaag 
staat en dat we allemaal kennen. Zeven 
jaar later gaat Aart met pensioen en 
omdat er geen goede opvolger gevon-
den kan worden hangt het voortbestaan 
van de boerderij aan een zijden draadje. 
Met de aanstelling van Hugo Visser in 
2002 worden de zaken weer goed opge-
pakt. Er wordt een plan gemaakt voor 
de bestemming en ontwikkeling van de 
diverse terreinen en de schoolboerde-
rij wordt grondig gerenoveerd. Er wordt 
een centrale verwarming aangelegd, 
de trap naar boven wordt verplaatst en 
‘kindvriendelijk’ gemaakt en de boven-
verdieping wordt als leslokaal ingericht. 

De twijfels omtrent het functioneel zijn 
van het vak dierverzorging hebben er toe 
bijgedragen dat er een nieuwe commis-
sie in het leven is geroepen. Op aanra-
den van de ASL, heeft het bestuur een 
OAKdierenpark (zo heet die commissie) 
benoemd.
 
Deze commissie zal de volgende punten 
bespreken: 
•	 zijn	alle	dieren	eigendom	van	de	

school?
•	 zijn	de	dieren	die	er	zijn	functioneel?
•	 welke	dieren	zijn	er	precies	om	

vandaar uit te bepalen, wat blijft, wat 
zou beter weg kunnen en wat zou 
erbij moeten?
•	 de	dieren	moeten	functioneel	zijn	voor	

het onderwijs maar ze mogen het 
onderwijs niet verstoren
•	 hoeveel	tijd	kosten	ze	met	elkaar	aan	

verzorging
•	 hoeveel	geld	kosten	ze,	etc.

Een belangrijk punt is dat er op het ogen-
blik erg weinig animo is voor dit vak en dat 
er daarom weinig mensen Aart met de 
verzorging van de dieren komen helpen.
(Bron Archief BO)

Aanleg van de productietuin in de jaren ’50 - 
fotograaf onbekend

Het natuurslootje wordt uitgediept

De veestapel
De veestapel van de schoolboerderij:

Ezels: Noa en Ramzes - 
  eigendom van 
 de Ezelsocieteit
Geiten: Floor, Jantje, Anna,
 Bennie en Yorry
Schapen: Beitje, Iris, Bessie, Roos, 
 Jip, Boris en Bram
Ganzen: 8 zonder naam
Konijnen: 12
Cavia’s: 8
Gerbils: 5
Kippen: 28

Foto’s: Nanda van der Veen
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Meten (is weten)

bo

In het onderwijs wordt met grote regel-
maat gemeten. En met het regelmatige 
meten, weten we veel. Veel over de 
cognitieve ontwikkeling van de werker 
en over de resultaten op groepsniveau, 
kleurgroepniveau en op schoolniveau. 
Als we een keer per jaar gebruik maken 
van de standaardtoetsen die voor het 
onderwijs zijn ontwikkeld kunnen we 
onze resultaten ook nog eens vergelijken 
met vergelijkbare scholen in het land en 
afzetten tegen de inspectienorm (een 
waarde van 3,3).

We gaan zorgvuldig om met dit soort 
meetmomenten. Als je niet de tijd neemt 

om je resultaten zorgvuldig te analyse-
ren ben je eigenlijk alleen maar aan het 
meten om het meten. Daarom maken 
we één keer per jaar gebruik van de 
Citotoets, als onderdeel van ons leer-
lingvolgsysteem (lvs). Een frequentie die 
de inspectie accepteert. Dit meetmo-
ment vindt in het vroege voorjaar plaats.

Dit schooljaar keken we met bijzondere 
belangstelling uit naar de resultaten van 
onze werkers in de groepen 5 t/m 8. Dit 
meetmoment is namelijk het eerste in 
de Ronding. We zouden een eerste voor-
zichtige conclusie kunnen trekken op 
basis van deze resultaten.

Een conclusie die betrekking heeft op 
de resultaten van de cognitieve vakken: 
spelling, lezen, begrijpend lezen en 
rekenen. Alleen deze onderdelen worden 
namelijk getoetst (en zijn toetsbaar). 
Voor ons onderwijs belangrijke vaardig-
heden als samenwerking, creativiteit en 
zelfstandigheid laten zich niet middels 
een gangbare test meten.

Resultaten in de Ronding
Met tevredenheid hebben we kunnen 
constateren dat de resultaten in de 
Ronding conform de positieve tendens 
zijn van de afgelopen jaren. De resultaten 
zijn vergelijkbaar met de jaren hiervoor, 

‘‘Dit schooljaar keken we 
met bijzondere belang-
stelling uit naar de resul-
taten van onze werkers in 
de groepen 5 t/m 8.  
Dit meetmoment is  
namelijk het eerste  in  
de Ronding.’’

en met die resultaten waren wij over het 
algemeen tevreden. De inspectie was dat 
overigens ook met ons eens, zo is terug 
te lezen in het inspectierapport van 2013.

Onze groepen 7/8 scoren op een schaal 
van 1 t/m 5 gemiddeld een 4,0 (rekenen) 
tot 4,4 (begrijpend lezen en spelling). De 
‘voldoende norm’ die de inspectie voor 
een school met de leerlingpopulatie als 
de WP heeft gesteld is 3,3. Deze scores 
zijn een fractie beter dan voorgaande 
jaren. Een conclusie over het effect 
van het werken in de Ronding zou, met 
slechts één meetmoment, voorbarig 
zijn. Positief gestemd zijn we hierover 
echter wel.
Ook de resultaten in de groepen 5/6 zijn 
vergelijkbaar met die van voorgaande 
jaren.
We merken hierbij op dat resultaten in 
groep 5 voor de verschillende vakken 
onder de norm (3,3) liggen. Na de jaar-
lijkse positieve resultaten in de groe-
pen 4 en 6 is dit een opmerkelijke dip.
Geruststellend is het te noemen dat deze 

kinderen dankzij de voldoende resulta-
ten in groep 6 in de groepen 7/8 weer 
ruim boven de norm uit komen.

Vooralsnog is er een aantal verklarin-
gen hiervoor te geven: de wijze waarop 
de stof wordt aangeboden en getoetst, 
het aantal vakken en de persoonlijke 
ontwikkeling van de werkers in groep 5 
wijkt in grote mate af van het jaar daar-
voor. Het is, ondanks de geruststellende 
verwachting voor de jaren daarna, voor 
ons aanleiding om dit in de komende 
periode nader te onderzoeken.

Overige resultaten
Ook de werkers in de groepen 3/4 
hebben de lvs-toetsen gemaakt. En ook 
over deze schoolresultaten zijn we nog 
steeds tevreden. De werkers in groep 
3/4 behalen hier op schoolniveau een 
gemiddelde score van 4,0 op de verschil-
lende vakken (rekenen, spelling, lezen). 
Onze groep 3-werkers wijken hier op 
het gebied van lezen van af. In verge-
lijking met veel andere scholen in het 

land geven we in deze groep vooral ook 
aandacht aan andere competenties, 
waardoor de leesresultaten op een 
later moment, in groep 4, op (en boven) 
de landelijke norm zijn. Ook dit is nog 
steeds vergelijkbaar met de bevindingen 
van de onderwijsinspectie in 2011.

Borgen en ontwikkelen
De resultaten stemmen tot tevreden-
heid. Dat betekent dat we dit op school-
niveau zullen borgen en daar waar we 
denken dat het beter kan en moet verder 
zullen gaan ontwikkelen.
Natuurlijk maken de groepsmede-
werkers gebruik van de gegevens op 
individueel- en groepsniveau om het 
onderwijs nog beter op de werkers af 
te stemmen.

Nog meer weten (en meten)
Al onze resultaten en gegevens worden 
openbaar gemaakt via de website
www.scholenopdekaart.nl
U vindt daar informatie over de verwij-
zingen naar het Voortgezet Onderwijs. 
Naast het laatste inspectierapport is 
daar ook andere informatie over leer-
lingenaantallen en de visie van de school 
te vinden.
Bovendien kunt u daar, wanneer u dat 
wenst, verschillende scholen met elkaar 
vergelijken. 

Jeroen Goes



Personalia
Ron Woortman, geboren op 19 april 1961 
te Utrecht. Teamleider ICT. Getrouwd 
met Bianca. Twee zonen: Roy (25) en 
Nick (22). Zij wonen nog gezellig thuis.

Basis- en middelbare school
Basisschool: Beatrix school, Utrecht
Middelbare school: Julianaschool, 
Utrecht

In het onderwijs sinds
Ik ben sinds 20 januari 1986 werkzaam in 
het onderwijs, eerst als TOA (Technisch 
Onderwijs Assistent) biologie en TOA 

scheikunde, later als systeembeheer-
der en teamleider ICT. In het begin was 
het geen fulltime baan en heb ik ook nog 
achter de offset gestaan ook als vervan-
ger wegens ziekte.

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Ik vond het altijd erg leuk om met mijn 
vader mee te gaan naar RSG Broklede 
in Breukelen, waardoor ik later TOA ben 
geworden. Ik ben eerst naar de Haagse 
analistenschool gegaan en later naar 
het Ghijsen Instituut (TOA-opleiding) in 
Utrecht. 
 
Waarom heb je voor de WP gekozen?
Eigenlijk heeft de WP voor mij gekozen. 
In december 1985 liep mijn vorige baan 
af. Ik stond inmiddels ingeschreven bij 
het arbeidsbureau als TOA. De term TOA 
was toen net nieuw; vóór die tijd heette 
je nog gewoon amanuensis, manusje 
van alles, wat ik een veel mooiere bena-
ming vind.
Wegens ziekte was de school op zoek 
naar een TOA biologie en ik werd via het 
arbeidsbureau gevonden en gebeld door 
Berend, de toenmalige rector.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Het gelijkwaardig zijn van werkers 
en medewerkers en elkaar met de 
voornaam aanspreken - wat wel even 
wennen was toen ik hier net begon - 
heeft mij dusdanig geïnspireerd dat ik 
het zelf overal toepas. Dit realiseerde 
ik me pas toen ik deze vraag hier ging 
beantwoorden.

Een mooie belevenis (meegemaakt op 
de WP)
Ik ben maar één keer naar een musical 
geweest, maar dat was meteen wel een 
prachtige belevenis. Niet alleen vond ik 
het leuk dat mijn zoon Roy meespeelde, 
de voorstelling die daar toen werd neer-
gezet door werkers en medewerkers 
overtrof mijn stoutste verwachtingen. 
Na deze musical wilde ik eigenlijk wel 
naar elke musical toe, maar vreemd 
genoeg is het daar tot nu toe niet meer 
van gekomen. (Wat let je, Ron? –red.)

Werk dan mee in 
De Werkplaats

rubriek

Personalia
Edith Lantinga, 49 jaar, secretares-
se basisschool. Ik woon samen met 
mijn kinderen: Bart (9) en Stijn (8) in 
Bilthoven. 

Basis- en middelbare school
Basisschool: School met de Bijbel in 
Groenekan 
Middelbare school: College Blaucapel 
in Utrecht  

In het onderwijs sinds
2008 

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen? 
Eigenlijk ben ik er toevallig in gerold. 
Mijn oudste zoon Bart zat net twee 
weken in de peutergroep van Anneke 
van Groningen toen er een vacature 
voor secretaresse in de Rondzeg stond. 
Juist op dat moment was ik op zoek naar 
ander werk, omdat mijn baan als dieren-
arts voor mij slecht te combineren was 

met de zorg voor de kinderen. Aangezien 
ik voor mijn studie ook al een aantal 
jaren als secretaresse had gewerkt, 
heb ik gesolliciteerd en werd gelukkig 
aangenomen door Wim Koppen, destijds 
directeur. 

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Mijn kinderen zitten ook op De 
Werkplaats. Voor mijn kinderen was dit 
een bewuste keuze vanwege de gemoe-
delijke sfeer en de manier waarop de 
medewerkers naar de kinderen kijken. 
Ook het enorme terrein, de kinder-
boerderij, de bosrand en de mogelijk-
heden die deze bieden hebben een rol 
gespeeld. De kinderen gingen (en gaan 
nog steeds) met veel plezier naar school, 
ik volgde snel daarna en van die keuze 
heb ik nooit spijt gekregen.  

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Dat ook achter Kees Boeke een sterke 
vrouw stond. Kees was toch een bijzon-
dere man en bij het nastreven van de 
idealen die ze samen deelden werd er 
ook veel van Betty (en van de kinderen) 
gevraagd. Wat ze overigens volgens mij 
met veel liefde en toewijding deed. 

Een mooie belevenis
Wat ik nooit zal vergeten is dat ik op 
mijn eerst werkdag buiten was terwijl 
de bel ging omdat de pauze was afge-
lopen. Ik dacht: waar zijn toch die ruim 
500 kinderen? Toen zag ik ze opeens 
massaal uit de bosrand aan komen 
rennen. Dit was voor mij een kippen-
velmoment. Verder blijven voor mij het 
jaarslot, onder de bogen en stichtings-

dag heel speciaal om mee te maken. 
Meespelen in het jaarslot is iedere keer 
weer een heerlijk avontuur. Samen een 
mooie voorstelling neerzetten en al die 
blije collega´s, ouders en kinderen zien: 
dat is echt genieten.   En wat ook altijd 
weer grappig is: mijn honden zijn tijdens 
het werk overdag in de hondenwei op 
school. Aan het einde van de dag haal 
ik ze daar op, waarbij er eigenlijk altijd 
wel een kind naar mij toekomt met de 
mededeling dat die van school zijn en 
de vraag of ik die zomaar mee naar huis 
mag nemen. Kortom, ik kom met veel 
plezier naar  school ’s ochtends en ga 
ook weer glimlachend aan het einde van 
de dag naar huis.
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Foto: Louis Triemstra
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Op zondagavond 29 april is Hannie Cruijff 
overleden. Hannie is gedurende vele jaren 
medewerker geweest van onze basis-
school.  Zij heeft in alle klassen gewerkt, 
soms voor langdurige inval, soms kort. 
Overal kon ze ingezet worden, behalve bij 
de kleuters, hoe lief ze die ook vond, daar 
wilde ze niet werken.  Ze kon op ieder 
moment  van de dag gebeld worden. Toen 
ze eens inviel bij de groep van Jennifer 
en ook met deze groep op kamp was 
geweest kwam ze de dag na kamp (niet 
haar werkdag) toch op school, want: 
“Je kan de groep toch niet laten napraten 
over kamp zonder dat ik daarbij aanwezig 
ben?”

Alle werkers zagen haar graag komen. 
Ze zorgde voor een ontspannen sfeer en 
had een groot vertrouwen in kinderen.  
Tijdens een invaldag in een bovenbouw 

groep liet ze een van onze boefjes iets uit 
haar auto halen. Deze jongeman heeft 
toen haar auto gestart en is in volle vaart 
achteruit gereden tegen een andere auto, 
Hannie’s auto en de andere auto waren 
flink beschadigd. Haar vertrouwen in 
kinderen liep echter geen beschadiging 
op.

Hannie hield van grote kortdurende 
acties. Jaarlijks organiseerde ze het 
sponsorzwemmen voor een goed doel.  Ze 
liep van school naar school om te zorgen 
dat er grote bedragen werden opgehaald. 
Honden in de school, films, uitleg, alles 
werd er door Hannie aan gedaan om 
de kinderen warm te laten lopen zodat 
ze vele baantjes zouden zwemmen. En 
zwemmen deden ze, waarna Hannie weer 
rondging om vele complimenten uit te 
delen.

Uiteraard was ze jarenlang lid van de 
feestcommissie op school, met veel verve 
en plezier was ze de medeorganisator van 
schoolfeesten. Tijdens een feest, met als 
thema casino, droeg ze  haar fantastisch 
mooie rode bruidsjapon.

Waar Hannies hart vol van was, stroomde 
haar mond van over. Ze kon honderduit 
vertellen, als je naast Hannie zat aan de 
koffietafel was het nooit saai, verhalen 
over haar vakanties, haar vele bezighe-
den, ze praatte graag en wat zo mooi 
was, nooit kwam er een kwaad woord 
over haar lippen.

Jaren nadat Hannie officieel afscheid had 
genomen van de Werkplaats, viel ze nog 
steeds in, ik mocht haar blijven bellen en 
heb daar dankbaar gebruik van gemaakt.

In de herinnering van mijn collega’s,  
mijzelf en de vele vele  werkers leeft 
Hannie voort als de lieve vrouw die ze 
was.
Graag wil ik eindigen met woorden van 
Khalil Gibran

Liefde die vrij is van jaloezie...
is een hemelse liefde, rijk
en nooit schadelijk voor de geest.
Het is een diepe verwantschap
die de ziel baadt in tevredenheid,
een diepe honger naar genegenheid die,
wanneer zij wordt voldaan,
de ziel vult met overvloed,
een tederheid, die hoop schept
zonder dat zij de ziel in opschudding brengt,
die de aarde verandert in een paradijs
en het leven in een lieflijke, mooie droom

Karin Raaijmakers

Hannie

in memoriam

Foto: Lia van Acht Op ons terrein komt een ‘verbindingsplek’. 
Deze plek symboliseert de verbinding 
tussen BO en VO. Het is ook de plek waar 
werkers en medewerkers in algemene 
zin bij de dingen kunnen stilstaan, maar 
ook meer specifiek de overleden werkers 
en medewerkers kunnen gedenken. De 
verbinding tussen hemel en aarde, tussen 
heden en verleden en tussen deze en 
gene zijde wordt er symbolisch gelegd. 
In het dak van Cortenstaal worden kleine 
sterren gemaakt. Door die sterren is de 
hemel zichtbaar. 
Omdat de school op haar terrein de 
gedachte aan Betty Boeke levend wil 
houden is er voor gekozen om de naam 
van Betty Boeke aan deze plek te verbin-
den. Het legaat dat de school van haar 
dochter Julia Boeke heeft gekregen zal 
aan de realisatie van dit project besteed 
worden. 

Er is een locatie gekozen die centraal 
op ons terrein ligt. Vandaar kunnen 

alle gebouwen en plaatsen die deel uit 
maken van het geheel van De Werkplaats 
gezien worden. Het is een plek waar op 
dit moment zowel de werkers van het VO 
als de werkers van het BO niet (VO) of 
minder (BO) komen; niet om te spelen, 
niet om te sporten, niet om te hangen en 
niet om ergens naar toe te gaan. Deze 
plek kan daarom een eigen bestemming 
en betekenis krijgen.

De route van de werkers van groep 8 die 
onder de bogen gaan van BO naar VO loopt 
hierlangs en daarmee is de verbinding 
ook letterlijk gemaakt. Onder de bogen 
is bepalend geweest voor het ontwerp. 
Er komt in het paviljoen een brievenbus 
waar iedereen zijn gedachte in kwijt kan 
en waar je de laatst geposte gedachte 
kan lezen: deze komt zichtbaar bovenaan 
te liggen. In overleg met de werkersraad 
zullen we bezien wat we met de brieven 
in de bus gaan doen. 

Bij de gedachtenbus is ruimte voor 
een filosofisch gesprek of het maken 
van muziek. De zitbank - die door het 
gedeeltelijk uitgraven van de grond in 
het paviljoen ontstaat - kan daarvoor 
gebruikt worden.  
Het paviljoen heeft een open vorm zodat 
er van alle kanten doorheen gekeken kan 
worden. Het heeft een luchtige vorm die 
goed in het landschap past.
Het paviljoen is naar een idee van Mike 
Werkhoven ontworpen en is samen met 
ouder Mariken van Nimwegen verder 
vorm gegeven. 
Voor de zomervakantie en het komende 
jubileumjaar WP-90 zal het paviljoen 
gereed zijn en zullen de werkers er onder 
de bogen door kunnen gaan. 

Jos Heuer 

Betty Boeke paviljoen

algemeen

“De verbinding tussen 
hemel en aarde,  
tussen heden en verleden 
en tussen deze en gene 
zijde wordt er symbolisch 
gelegd.”
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aan de presentatie hield Micha de 
Winter een lezing. Hij noemde het een 
belangwekkend pedagogisch boek. 
Opvoeden vanuit idealen is goed en is 
zelfs nodig volgens de Winter, maar 
als ouders daarin doorschieten kan dit 
zeer schadelijk zijn voor kinderen. Micha 
de Winter ziet kinderen als kritische, 
democratische burgers in ontwikkeling. 
De verbetering van de wereld begint bij 
de opvoeding. De maatschappij heeft 
mensen nodig die in hun opvoeding de 
idealen van democratisch burgerschap, 
medemenselijkheid en vrijheid hebben 
meegekregen door deze in een open 
en veilige omgeving te ervaren, er mee 
te oefenen en er zodoende een eigen 
oordeel over te vormen. 

Opvoeden vanuit waarden
In het boek van Paulien Bom komt naar 
voren dat het van belang is dat kinderen 
over hun ervaringen met hun opvoeders 
in gesprek kunnen gaan. Dan zijn idealen 
niet tot last. Dat kwam ook naar voren in 
het gesprek dat na de lezing van Micha 
de Winter plaats vond met Barbara 
Kohnstamm, Marieke van Slooten en 
Paulien Bom. 

Alle in het boek geïnterviewden vonden 
hun jeugd vrijwel zonder uitzondering 
lastig. Ideaal was de opvoeding bij de 
meesten niet. Toch hadden ze die niet 
willen ruilen voor een jeugd zonder 
idealen. Geen van de kinderen neemt 
op latere leeftijd hun ouders de moei-
lijke jeugdjaren kwalijk. De liefde voor 
de ouders overheerst.

Uit boek en boekpresentatie heb ik 
de conclusie getrokken dat ouders en 
school in dialoog met hun kinderen een 
bijdrage kunnen leveren aan de wereld-
vrede, zonder hen daarbij als instrument 
te gebruiken. Het gaat meer om opvoe-
den vanuít waarden dan tót waarden.

Balans in de opvoeding
Paulien Bom heeft in het slothoofdstuk 
een aantal aandachtspunten benoemd 
waarmee er een goede balans kan 
ontstaan tussen het ideaal dat je – mede 
als opvoeder – nastreeft, en wat het kind 
nodig heeft. Uit de interviews trekt zij 
“één algemene geldende conclusie: 
goede basiszorg, veiligheid en onvoor-
waardelijke liefde zijn onmisbaar en 
vormen het fundament waarop een kind 

zelfvertrouwen ontwikkelt.” Daarnaast 
noemt zij een aantal belangrijke thema’s 
als luisteren naar het kind, aandacht 
voor het gewone, ruimte laten voor eigen 
ervaringen van het kind, beducht zijn 
voor de macht van het ideaal, de keer-
zijde onderkennen, relativerende humor, 
de kunst van het zwichten voor de 
wensen van de kinderen, de hinder van 
het in de opvoeding meegekregen ‘supe-
rioriteitsgevoel’ en de waarde van het 
lummelen. Volgens Paulien Bom is het 
voor kinderen van belang dat zij met hun 
ouders niet geïsoleerd opgroeien met 
één waarheid, maar dat zij in het gezin 
de mogelijkheid krijgen om de eigenheid 
te bewaren en tegelijkertijd contact te 
hebben met andersdenkenden.

De verhalen in het boek zullen mogelijk 
als extreme voorbeelden gezien worden, 
maar in alle opvoedingssituaties krijgen 
we met de genoemde thema’s te maken, 
zowel thuis als op school. Dat maakt het 
boek de moeite van het lezen waard. 

Jos Heuer

Foto’s: Archief Jos Heuer

Paulien Bom

algemeen

Paulien Bom - Bevlogen en belast, 
over het wel en wee van opgroeien met 
idealen 

Candia Boeke: de pijn van haar jeugd
Candia Boeke, het vijfde kind van Kees 
en Betty Boeke, vertelt in het boek van 
Paulien Bom met gemengde gevoelens 
over haar kinderjaren. Ze heeft een 
“bezeerd stuk” aan haar jeugd overge-
houden. In het gezin Boeke ging het er 
anders aan toe dan bij andere mensen. 
De kinderen kregen mee dat bezit ballast 
is en dat je niets voor jezelf moet opei-
sen. Uiterlijk vertoon gaf geen pas. 
De kleding, het eten en de inrichting 
in huize Boeke waren ook zeer sober. 
De kinderen zijn de eerste jaren in 
armoede opgegroeid en moesten soms 
op de grond zitten en slapen omdat de 
meubels voor openbare verkoping uit 
het huis waren gehaald. Het gezin was 
zelden onder elkaar en je kon je als kind 
nergens terugtrekken. Deze ervaringen 
zijn voor Candia erg verwarrend en pijn-
lijk geweest. Zij had niet het gevoel dat 
er oog voor haar was. Toch had ze liever 
geen gewone jeugd gehad. Ze heeft zeer 
veel van haar ouders gehouden en ze 
is dankbaar dat haar ouders haar zelf-
discipline en verantwoordelijkheidsge-
voel voor de ander en de gemeenschap 
hebben bijgebracht. 
Candia heeft van de idealen van haar 
ouders het meeste last gehad. De ande-
re zeven kinderen waren volgens haar 
meegaander en hebben een jeugd van 
saamhorigheid, gezelligheid en vrijheid 
ervaren. 

Paulien Bom en haar boek 
Paulien Bom is zelf opgegroeid in een 
idealistisch gezin. Haar ouders waren 
antroposofen. Zij heeft het gevoel in een 
soort enclave te zijn opgegroeid. Alles 
wat ze thuis deden of juist nalieten had te 
maken met de antroposofie of de idealen 
die daar mee samenhingen. Door haar 
eigen ervaringen is zij ambivalent over 
opvoeden met idealen: “leuk én lastig, 
waardevol én belastend.” De ervarin-
gen uit haar eigen jeugd hebben haar 
gestimuleerd om over dit thema een 
boek te schrijven. Zij stelt zich daarin 
de vraag of een idealistische opvoeding 
een lust of een last is. Zij sprak met acht 
kinderen van bevlogen ouders over hun 

jeugd, hun opvoeding en de sporen uit 
het verleden die vandaag nog terug te 
vinden zijn. Hoe kijken ze terug op hun 
vormende jaren? Wat kunnen wij leren 
van hun ervaringen? Het is een boek voor 
ouders en professionals die oog willen 
krijgen voor de kracht én de valkuilen 
van een idealistische opvoeding en voor 
iedereen die behoefte heeft om te reflec-
teren op zijn eigen bevlogen jeugd. 

Boekpresentatie met lezing  
Micha de Winter
De presentatie van het boek vond plaats 
op vrijdagmiddag 31 oktober 2014 in de 
Grote Zaal van De Werkplaats. Het was 
een zeer boeiende middag. Voorafgaand 

’’Opvoeden vanuit idealen 
is goed en is zelfs nodig, 
maar als ouders daarin 
doorschieten kan dit zeer 
schadelijk zijn voor  
kinderen.’’
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Zonnestroom voor BO en VO
Sinds half maart liggen er 560 zonne-
panelen op het dak van het gebouw van 
het voortgezet onderwijs. Die leveren per 
jaar 126.000 kWh op; op mooie dagen 
loopt de teller op tot 800 kWh. Op een 
groot LCD-scherm in de hal van het VO 
en op onze website is de opbrengst te 
zien. Zo kan iedereen volgen hoeveel 
stroom wij opwekken en deze informa-
tie kan bij het onderwijs in BO én VO 
gebruikt worden. 
De zonnepanelen liggen op het dak van 
het voortgezet onderwijs, omdat dit de 
gunstigste plek is, maar de zonnes-
troom die we opwekken is van en voor 
De Werkplaats als geheel. Daarom 
komt er ook op het plein direct achter 

de ingang van het basisonderwijs ‘een 
object’ dat aan werkers, medewerkers, 
ouders en bezoekers duidelijk maakt 
dat De Werkplaats een deel van haar 
stroom zelf opwekt. Werkers worden bij 
het maken van het plan hiervoor en bij 
de uitvoering betrokken. 

Een net haalbare investering
De investering in de zonnepanelen is 
door De Werkplaats uit eigen middelen 
gedaan en zal naar verwachting in 15 
jaar terugverdiend worden. Pas daarna 
gaat het financieel voordeel opleveren. 
De voornaamste reden om het te doen 
was het verminderen van ons gebruik 
van eindige energiebronnen en het 
bereiken van een forse CO2-reductie. 

Duurzaam onderwijs
De Werkplaats wil op allerlei terreinen 
een duurzame school zijn. Dat komt ook 
naar voren in het onderwijs: wij geven 
de werkers naast een goed basispak-
ket met een diploma een royale rugzak 
aan ervaringen mee, waarmee zij voor 
het vervolgonderwijs en hun verdere 
leven goed toegerust zijn. Wij gaan er 
vanuit dat zij met die ervaringen een 
bijdrage kunnen leveren aan een duur-
zame samenleving. Toch is daar nog 
winst te halen. Duurzaamheid komt op 
verschillende plaatsen nu al terug in 
het onderwijs, maar wij willen thema’s 
op dit terrein de komende jaren een 
belangrijker plaats geven en werkers 
stimuleren om zich hier mee bezig te 

houden. Dat gaat van energievraagstuk-
ken tot en met Fair Trade, want de zorg 
voor duurzaamheid houdt niet op bij onze 
eigen landsgrenzen. Juist op dit terrein 
is het van belang om in de geest van de 
‘Tiendensprong’ van Kees Boeke over de 
grenzen in de ruimste zin van het woord 
heen te kijken.

Duurzaam beheer
Ook op het gebied van huisvesting en 
beheer streven we naar duurzaamheid. 
Dit hebben we bij de nieuwbouwpro-
jecten van de laatste jaren gedaan. De 
keuze voor een mos-sedum (een soort 
vetplantje) dak op het gebouw voor 
Kinderopvang is daar uit voort gekomen. 
Bij de nieuwbouw van het basisonderwijs 
zijn extra investeringen in duurzaamheid 
gedaan, zoals infiltratie van regenwater 
in de grond, een zwaardere betoncon-
structie, natuurlijke zonwering (door 
houtconstructie voor de ramen, bomen 
en extra zonwerend glas) en 
LED-verlichting met bewegingsdetectie 
in de toiletten.
In het Voortgezet Onderwijs zijn in de 
afgelopen tijd energiebesparende maat-

regelen genomen: bewegingsmelders in 
fietsenstalling en toiletten, uitbreiding 
van de daglichtafhankelijke regeling van 
de verlichting, het terugbrengen van de 
gebruikstijd van de luchtbehandelings-
installatie (buiten de lesdag) e.d. 
Er is op dit terrein nog veel meer aan 
duurzaamheid te doen. Daar gaan we de 
komende tijd aan werken. Met de maat-

regelen van de afgelopen tijd hebben we 
een belangrijke stap gezet, maar ons 
+ ambitieniveau wat betreft duurzaam 
beheer reikt verder. 

Informatieavond voor ouders
Graag willen wij de plaatsing van zonne-
panelen ook bij medewerkers en ouders 
stimuleren. Een mogelijkheid daarvoor 
is een avond voor belangstellende 
medewerkers en ouders waarop infor-
matie gegeven wordt over onze zonne-
panelen en de mogelijkheden om deze 
ook privé aan te brengen. Als wij hier 
meer duidelijkheid over hebben, zullen 
we de informatie hierover verspreiden.

Jos Heuer

Zonnepanelen op het dak  
van De Werkplaats 

algemeen

‘‘Met de maatregelen van 
de afgelopen tijd heb-
ben we een belangrijke 
stap gezet, maar ons 
ambitieniveau wat betreft 
duurzaam beheer reikt 
verder.’’

Foto’s: Jos Heuer



WPkrant juni 2015 | 20 WPkrant juni 2015 | 21

In nieuwsbrieven per team en op de websi-
te doen we regelmatig verslag van ervarin-
gen van werkers in hun maatschappelijke 
stage. De focus ligt voor De Werkplaats 
de laatste jaren op deelname van alle 
werkers in het derde leerjaar. In deze 
WP-Krant neem ik geen verslagen op, 
maar besteed ik aandacht aan het belang 
van de maatschappelijke stage voor onze 
school, de gemeenten en de regio.

Voorjaar 2006, mijn kamer nog in 
het oude gebouw. Ik ben in gesprek 
met twee vertegenwoordigers van de 

welzijnsinstelling Meander Omnium 
die op dat moment werkzaam is in de 
gemeenten Zeist en De Bilt. Zij leggen 
mij – namens de gemeente De Bilt – 
de vraag voor om leerlingen van onze 
school een soort van vrijwilligerswerk 
te laten doen bij een zorginstelling in de 
gemeente. Ik vind dat die vraag prima 
past in onze opdracht en we gaan aan 
de slag. Marijn is op dat moment team-
leider van 3- en 4-vwo en hij ontwikkelt 
een plan om met werkers uit 3-vwo een 
soort buddyproject op touw te zetten met 
De Bremhorst: werkers gaan in duo’s 
één keer in de week wandelen met de 
bewoners. We presenteren aan het eind 

van het schooljaar de opbrengst van deze 
pilot aan andere werkers, medewerkers, 
 ouders en de wethouder. En we besluiten 
tot voortzetting en uitbreiding. De maat-
schappelijke stage op De Werkplaats is 
geboren.

De maatschappelijke stage breidt zich 
sindsdien fors uit over de hele regio. Onze 
voorbeelden worden benut om andere 
scholen en gemeenten te informeren, 
regiobreed wordt het initiatief opgepakt, 
alle scholen voor voortgezet onderwijs, 
gemeenten en welzijnsinstellingen slaan 
de handen ineen, de overheid maakt de 
stage tot verplicht onderdeel van het 
curriculum en vertrekt stimulerings-
subsidies aan gemeenten en scholen. 

Helaas sneuvelt deze subsidie in de 
bezuinigingsoperatie van dit kabinet en 
wordt de verplichting geschrapt.

De scholen in de regio richten zich 
eerst gezamenlijk tot de overheid om 
het belang van de stage te benadrukken 
en vervolgens tot de politieke partijen in 
de betrokken gemeenten (De Bilt, Zeist, 
Heuvelrug en Wijk). En met succes.

Op 23 april delen de vijftien scholen voor 
VO, de vier welzijnsinstellingen van de 
gemeenten en de wethouders van de 
gemeenten met elkaar de ervaringen 

en de successen en de intentie om door 
te gaan wordt uitgesproken. Weliswaar 
is de vergoeding van overheidswege 
verdwenen, maar de meerwaarde van de 
maatschappelijke stage is dermate groot 
gebleken voor scholen en gemeenten dat 
in alle gemeenten overleg gaande is over 
vasthouden en voortzetten.

Wat is dan die meerwaarde? Ik ontleen 
onderstaande constateringen aan die 
bijeenkomst van 23 april jongstleden.

Op dit moment doen jaarlijks 2000 leer-
lingen in onze regio een maatschap-
pelijke stage van ongeveer een week 
(aaneengesloten of verdeeld over het 
schooljaar) bij ruim 350 maatschappe-
lijke organisaties (ouderzorg, welzijn, 
natuur, onderwijs etc.). Die maatschap-
pelijke organisaties waarderen de stage 
als instrument om jongeren kennis te 
laten maken met hun werk en met 
vrijwilligerswerk en ze waarderen de 
mogelijkheid om zicht op de leefwereld 
van jongeren te krijgen.

De scholen, hoe verschillend ook, 
hebben één gezamenlijk doel: we berei-
den onze leerlingen voor op het diploma 
én op het functioneren in de samenle-
ving. En bij dat laatste is de stage een 
belangrijk instrument gebleken. Voor 
de gemeenten is vrijwilligerswerk in 
hun maatschappelijke organisaties van 
groot belang.

In de maatschappelijke stage ontmoeten 
de leerlingen van de scholen en de inwo-
ners en organisaties van de gemeenten 
elkaar, niet toevallig maar op struc-
turele basis. Er worden over en weer 
verplichtingen aangegaan en die leiden 
tot wederzijds begrip, tot samenwer-
king, tot inzicht in elkaars bezigheden 
en zorgen en dus tot inzicht in elkaars 
leven.  

Natuurlijk, de stage geeft leerlingen de 
kans om op een andere manier te leren 
dan in de schoolse setting, leerlingen 
ontdekken bij zichzelf nieuwe talenten, 
maatschappelijke organisaties vergroten 
hun bekendheid en houden er wellicht 
nieuwe vrijwilligers aan over. Maar voor 
mij is de kern van de stage: die ontmoe-
ting van mensen, van verschillende 
generaties, uit verschillende sociale en 
culturele sectoren. Dat soort ontmoe-
tingen draagt bij aan het cement van de 
maatschappij. Een mooier woord dan 
maatschappij vind ik samenleving. Samen 
leven, daar gaat het in deze tijd meer dan 
ooit om en daar draagt de maatschap-
pelijke stage aan bij.

In een gesprek dat ik op die bijeenkomst 
van 23 april had met wethouders van de 
verschillende gemeenten verwoordde 
mevrouw Madeleine Bakker, wethou-
der onderwijs De Bilt, dat als volgt: 
‘Jongeren die zich met ouderen verbin-
den, scholen die zich verbinden met het 
maatschappelijk veld en andersom: het 
komt steeds neer op verbinden’. 

Henk Zijlstra

Maatschappelijke stage draagt 
bij aan verbinding

vo

“Maar voor mij is de kern 
van de stage: 
die ontmoeting van 
mensen, van verschil-
lende generaties, uit 
verschillende sociale en 
culturele sectoren.”

Foto: Tineke Eendebak

Op de foto vlnr. drie wethouders:
Wil Kosterman (Wijk bij Duurstede), Johan Varke- 
visser (Zeist) en Madeleine Bakker (De Bilt)
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Foto: Mike WerkhovenBovenbouwmusical ‘Om de Liefde’
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In januari 2015 heeft de Werkplaats het 
vignet Gezonde School gekregen. Het 
vignet Gezonde School is een erkenning 
voor scholen die structureel, planmatig 
en integraal werken aan het bewaken 
van de gezondheid van hun leerlingen. 
Daarbij richt een school zich op één of 
meer van onderstaande thema’s:

•	 Voeding
•	 Sport	en	bewegen
•	 Sociaal-	emotionele	ontwikkeling
•	 Hygiëne,	huid	en	gebit
•	 Roken	en	alcohol
•	 Relaties	en	seksuele	vorming
•	 Fysieke	veiligheid
•	Milieu
•	Mediawijsheid	(onderdeel	van	

vignetten Sociaal-emotionele 
ontwikkeling en Relaties en seksu-
ele vorming)

Om in aanmerking te komen voor het 
vignet moet de school voldoen aan: 

•	 De	wettelijke	eisen	die	van	invloed	
zijn op de gezondheid van de 
werkers, medewerkers en de 
schoolomgeving
•	 De	criteria	van	minimaal	één	thema-

certificaat naar keuze

De Werkplaats heeft op de themacertifi-
caten Bewegen en sport en Welbevinden 
en Sociale Veiligheid een aanvraag inge-
diend. Door middel van het invullen van 
een online vragenlijst over de gekozen 
thema’s en de toegevoegde bewijzen als 
het schoolplan, de zorgstructuur en het 
vakwerkplan LO werd er beoordeeld of 

men als school in aanmerking komt voor 
een vignet. 

Omdat wij als De Werkplaats ruim volde-
den aan de criteria van de genoemde 
thema’s hebben wij het vignet Gezonde 
School gekregen. Met dit vignet mogen 
wij ons de komende drie jaar Gezonde 
School noemen en het logo voeren. 
Vanzelfsprekend zijn we daar ontzet-
tend trots op.

Vernieuwing van het programma
De huidige maatschappij staat niet stil. 
Er vinden enorm veel ontwikkelingen 
plaats. Een school heeft de taak om zijn 
lesaanbod daarop te laten aansluiten. 
Dat geldt ook voor De Werkplaats; juist 
met ons gezonde schoolprogramma 
kunnen we aansluiten op de huidige tijd 
en de belevingswereld van de werkers. 
Ons aanbod ontwikkelt zich dan ook 
voortdurend. 

Voor leerjaar twee zijn we samen met 
een expert op het gebied van mediawijs-
heid bezig om een nieuw lesprogramma 
te ontwikkelen. Die (vernieuwde) lessen 
mediawijsheid krijgen in het volgende 
schooljaar (2015-2016) plaats in het 
gezonde school-curriculum. Dit jaar 
zijn deze voor leerjaar één al vernieuwd. 

Ook is er dit jaar door de schoolpsy-
choloog en de dramadocent een nieuw 
programma ontwikkeld met als doel 
de werkers beter te leren omgaan met 
zichzelf en anderen. Dit kan ingezet 
worden bij het samenwerken, het slui-
ten van vriendschappen en het omgaan 

met meningsverschillen en kritiek. Voor 
leerjaar twee wordt voor het volgende 
schooljaar ook een programma ontwik-
keld binnen dit thema.

Ook bij de andere onderwerpen zoals 
voeding en gezondheid, beweging, 
alcohol en roken vinden er voortdurend 
aanpassingen in het programma plaats, 
zodat het programma nog beter wordt en 
blijft aansluiten op de belevingswereld 
van onze werkers.

Gezonde School vragenlijst
De Gezonde School vragenlijst werd de 
afgelopen jaren altijd in samenwerking 
met het Julius Centre van het UMC opge-
steld en afgenomen. Dit was gekoppeld 
aan een promotieonderzoek van Vincent 
Busch. Nu het onderzoek van Vincent is 
afgerond hebben we het beheer van de 
vragenlijst in samenspraak met Vincent 

volledig in eigen hand genomen. Op 
deze manier kunnen we kijken of ons 
programma de gezonde levensstijl van 
onze werkers bevordert en of we het 
programma eventueel moeten bijstellen.

Rookvrij schoolterrein
Het vignet is niet de enige positieve 
verandering op het gebied van gezond-
heid. Sinds dit schooljaar hebben wij offi-
cieel een rookvrij schoolterrein. Het is nu 
niet meer voor de werkers toegestaan 
om op het schoolterrein te roken. Deze 
maatregel komt onder meer voort uit 
de nieuwe wetgeving omtrent het roken. 
Maar bovenal willen wij een gezonde 
levensstijl stimuleren.

Roy Morssinkhof (teamleider team 5) 
en Edward Fijan (coördinator Gezonde 
School)

Het vignet Gezonde School

vo

“Juist met ons gezonde 
schoolprogramma  
kunnen we aansluiten  
op de huidige tijd en  
de belevingswereld van  
de werkers.“
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voordeel: het samenwerken en presen-
teren is zó gewoon voor ons dat we al 
snel veel lof oogsten voor ons aandeel 
in het debat.

Was de eerste dag nog aftasten, vanaf 
dag twee gaat iedereen pas echt los met 
de inhoud en de overtuigingskracht die 

diplomaten zo kenmerkt. Uiteindelijk 
resulteert dit alles in een algemene 
vergadering op de laatste dag, wanneer 
alle plannen worden gepresenteerd.

Buiten deze officiële onderdelen is er 
voldoende tijd voor sociale ontspanning. 
Deze conferentie gaat namelijk ook om 
het stimuleren van internationale betrek-
kingen. Dat kan je niet alleen merken 
aan het contact tussen de leerlingen en 
de leraren, er is ook een speciale avond 
waar leerlingen en leraren kennisma-
ken met de échte ambassadeurs die zijn 
gestationeerd in Boedapest.

Verder zijn stedentrips en verschillende 
feesten onderdeel van het programma, 
zodat het nuttige met het aangename 
kan worden verenigd. En voor dat je 
het weet is daar – na vijf dagen confe-
rentie – ineens de sluitingsceremonie, 
met verschillende optredens van deel-
nemende scholen. Als per categorie 
de beste leerlingen worden gehuldigd, 
ademt het hele gebeuren de sfeer van 
een Oscaruitreiking. En jawel hoor, de 

WP valt in de prijzen. Joris van Iersel 
krijgt de hamer voor Best Delegate (gede-
puteerde) bij de International Atomic 
Energy Agency (IAEA), Gijs Verhoeff en 
Maarten de Lange (onze guest delegate) 
krijgen de prijs voor outstanding dele-
gates bij de Crisis Security Counsil. En 
dat voor een eerste keer!

Vreugde alom dus. En toch, hoe mooi 
het weer ook was (kouder dan 20 graden 
is tijdens ons verblijf niet geweest) en 
hoezeer we het ook naar onze zin hadden, 
het afscheid naderde. We voelden de 
vermoeidheid ook steeds duidelijker, al 
waren we al weer bezig met de ideeën 
voor een volgend project. En dan kregen 
we ook nog te horen dat de WP-delegatie 
bij UUMUN (het door de Universiteit 
Utrecht georganiseerde MUN-toernooi) 
ook een geweldige prestatie had neer-
gezet (o.a. Sofie Buesink als beste 
delegaat). Het succes en plezier van de 
WP is onvermijdelijk, moet geconclu-
deerd worden. Daar kon een emotioneel 
afscheid van onze steun en toeverlaat, 
onze begeleiders, niks aan veranderen. 
We’ll meet again!

Frank Oosterom
Debatbegeleider

Voor velen onder jullie is bekend dat we 
op De Werkplaats ruime aandacht schen-
ken aan het fenomeen debat. Naast de 
inhoudelijke verdieping en verbreding 
is de ervaring van de verschillende 
debatprojecten een enorme boost voor 
de persoonlijke ontwikkeling. En daar 
staan wij natuurlijk bekend om, dat we 
die ontwikkeling zo belangrijk vinden. 
Hieronder een impressie van een meer-
daagse debatconferentie in Boedapest in 
april. Geheel Engelstalig en volgens het 
model van de Verenigde Naties (MUN 
staat voor “Model United Nations”) debat-
teerden leerlingen uit tientallen landen 
over het vraagstuk van duurzaamheid en 
diverse uitdagende crisisvraagstukken.

Een haast onbeschrijflijke ervaring die 
smaakt naar meer. In vijf dagen herin-
nerd worden aan de reden waarom je 
onderwijs zo leuk en prachtig vindt. 
Een warm bad in meerdere opzichten: 
meteen bij aankomst op het vliegveld 
van Boedapest wordt ons gezelschap 
van negen personen verwelkomd door 
twee enthousiaste en vriendelijke bege-
leiders van de organiserende school. Al 
snel wordt duidelijk met welke omvang 
we te maken hebben in deze zonnige stad 
met 2 miljoen inwoners. Maar liefst drie-
honderd leerlingen uit de hele wereld zijn 
neergestreken om het samenwerken in 
VN-verband te vieren op zeer realistische 
schaal.

Wat volgt zijn drie dagen met commis-
sievergaderingen. In deze commissies 
vertegenwoordigen de leerlingen hun 
landen (Zuid-Afrika in ons geval) maar 
proberen zij tegelijkertijd genoeg steun 
te verzamelen voor degelijke plannen die 
voor toestemming naar de hogere orga-
nen van de VN worden gestuurd. Door 
goede plannen te maken en een actieve 
rol in het debat te spelen, kunnen de 
leerlingen scoren. Alles verloopt volgens 
overzichtelijke regels. Nederlanders, 
Duitsers en Denen hebben duidelijk een 
voorsprong wat betreft de mondelinge 
beheersing van het Engels. Voor onze 
WP’ers (Joris van Iersel, Joris van Leer, 
Gijs Verhoeff, Emiel Peijnenburg, Felicia 
Koolhoven, Willem Buijs en Willemijn van 
Keizerswaard) was er nóg een belangrijk 

MUN gaat internationaal

vo
 De vergaderzaal in Boedapest

“Het samenwerken en 
presenteren is zó gewoon 
voor ons dat we al snel 
veel lof oogsten voor ons 
aandeel in het debat.”

Joris van Iersel

Felicia, Egon en Gijs Foto: Balint Banyai

Foto: Kata Bohl
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Anouk Pijpe, periode 1991-1997 
Inmiddels alweer bijna 25 jaar geleden, 
in 1991, kwam ik in de eerste brugklas 
van de WP. De creatieve vakken, de soci-
ale sfeer die de school ademde, maak-
ten samen met de korte reisafstand van 
huis dat ik voor de WP koos. Vooral de 
kooklessen trokken mij aan. Ik was altijd 
al met koken bezig en ik besloot al in 
VWO-4 dat ik Voeding en Gezondheid 
in Wageningen zou gaan studeren. 
Na mijn studie ben ik, mede gestuurd 
door ervaring met kanker binnen ons 
gezin, het kankeronderzoek ingerold, 
ben gepromoveerd en heb diverse 
projecten over borstkanker gedaan. 
Ik werk nu nog één dag per week als 
onderzoeker bij het Nederlands Kanker 
Instituut in Amsterdam maar voor het 
merendeel van mijn tijd werk ik bij de 
Gezondheidsraad in Den Haag. Ik woon 
samen met Fetze en Frederik (onze zoon 
van anderhalf) in Heemskerk.

Het was opvallend dat de naam Rob 
onder de medewerkers veel voorkwam. 
Ik had een Rob voor Nederlands en 
voor Scheikunde en een Robert (Perk) 
voor Engels. Verder had ik Theo voor 
wiskunde en Theo voor Frans. De hele 
school was eens in rep en roer toen Theo 
van wiskunde zijn snor had afgescho-
ren! Tijdens elke Franse les speelden 
Theo en mijn klasgenoot Timmo hun 
eigen spel om van elk land ter wereld 
de hoofdstad te kennen; hoe onbekender 
en kleiner het land, hoe beter natuur-
lijk. Ik kan me ook nog goed herinneren, 
eigenlijk heel hilarisch, dat Francien, 
vaak gekleed in wel erg korte rokjes, 

haar lippen met rode lipstick bijwerk-
te tijdens de geschiedenisles. Arend 
(natuurkunde) had een heel mooie 
zware maar helaas ook wat slaapver-
wekkende stem. Van hem kreeg ik in de 
laatste twee jaar bijles, anders had ik 
natuurkunde nooit gehaald, en dat vak 
had ik wel nodig wilde ik in Wageningen 
kunnen gaan studeren.
Het hoogtepunt van mijn tijd op de WP 
was toch wel de Rome-reis (mei 1996). 
Bij naderend onweer stonden we op 
de St. Pieterbasiliek! Het bezoek aan 
Pompeii vond ik ook prachtig. De verha-
len uit de les gingen echt leven. Ik heb 
aan de Latijnse lessen (we keken de 
serie ‘Rome’!) een liefde voor Romeinse 
badhuizen overgehouden. Hele fijne 
herinneringen heb ik ook aan de goede 
gesprekken met klasgenoten in de 
binnentuin (waar als ik het me goed 
herinner een Karel Appel-schilderijtje 

hing). Verliefdheden, toekomstplannen, 
filosoferend over van alles en nog wat, 
alles kwam voorbij, en oh wat zouden wij 
het anders gaan doen dan onze ouders! 
De thee met roze koeken in de kantine 
was altijd een lekkere snack tijdens een 
tussenuur. 

Op de WP was, net als op andere scho-
len, altijd wel wat kliekvorming maar 
echt iedereen telde, ongeacht achter-
grond of afkomst. Dat vond ik en dat vind 
ik nog steeds mooi. Ook al hoorde ik voor 
mijn gevoel nooit echt bij een vast groep-
je, ik heb me nooit echt buitengesloten 
gevoeld. “Hoe je over jezelf denkt is veel 
belangrijker dan hoe anderen over je 
denken” (Seneca). Ik hoop dat de WP 
haar huidige en toekomstige werkers 
eigenwaarde, zelfvertrouwen en respect 
voor iedereen mee blijft geven.

Heeft u wel eens een marathon gelo-
pen? Zo’n afmattende race van een bizar 
aantal kilometers, waar zoveel stoere, 
afgetrainde snoeshanen aan meedoen. 
De beroemdste van hen is misschien wel 
Pheidippides, de eerste marathonloper 
ooit. Toen Athene in 490 voor Christus de 
overwinning had behaald op de Perzen, 
werd Pheidippides bevolen het goede 
nieuws naar Athene te brengen. In volle 
wapenuitrusting legde deze soldaat de 
veertig kilometer in drie uur af (deze zéér 
betrouwbare informatie komt van aweso-
mestories.com).
Persoonlijk vind ik dat je schoolcarrière 
vanaf jaar 4 verdacht veel op zo’n afmat-
tende duurloop lijkt. Je traint en je traint, 
je werkt en je werkt. Je loopt je in zo’n 
stom fluorescerend hemdje warm langs 
de zijlijn. Als je dan aan de marathon 
begint – oftewel vol goede moed met 
jaar 4 start – denk je overal tegen opge-
wassen te zijn. En het eerste deel gaat 
echt wel lekker hoor! Je bent fit en hebt 
het idee dat je heel snel gaat. Maar als 

je dan in de zesde op het punt staat om 
aan de examens te beginnen, besef je 
pas dat je in een verraderlijke marathon 
bent beland: op het moment dat je denkt 
er bijna te zijn, merk je dat je nog maar 
op de helft bent! Erger nog, dat laatste 
stuk, de helft, moet tien keer zo snel als 
alles daarvoor. Dát is pas een eindsprint!

Me voorbereidend op deze eindsprint, 
probeerde ik me een voorstelling te 
maken van de examens. Ik zag een 
enorme, klamme ruimte voor me, waar 
je met natte handjes en angstzweet in je 
nek een soort doodvonnis voor je giechel 
gedrukt zou krijgen. Een plek waar je 
direct een terechtwijzing naar je hoofd 
geslingerd zou krijgen als  je even van 
je blaadje opkeek, en waar je als een 
monnik in een zwijgklooster de minuten 
moeizaam voorbij zou zien tikken. Mijn 
schrikbeeld was dat ik telkens voor het 
examen dolend tussen de onafzienbare 
zee van tafeltjes mijn plek zou moeten 
zoeken.

De echte examenruimte met al die 
tafeltjes en stoeltjes vond ik bijna iets 
knussigs hebben. “Gezellig” is nu niet 
direct het rake woord om de examens te 
beschrijven, maar het is mogelijk af en 
toe de blik van een ander te vangen. In 
de kleedkamer is het altijd een drukte 
van jewelste, tot een of andere leraar 
ons geïrriteerd komt halen. Zelfs mijn 
plek vinden valt me mee; ik speur de zaal 
af naar degenen met ongeveer dezelfde 
achternaam als ik.
Het ergste aan de examens vind ik niet 
eens het maken ervan. Meer de hoeveel-
heid werk, de stress die er voor sommi-
gen bij komt kijken en de lengte van de 
examenperiode (drie weken!). De constant 
benodigde concentratie doet echt een 
hevig beroep op je uithoudingsvermogen. 
En zo treden wij met deze mentale duur-
loop in de voetsporen van de oude Griek 
Pheidippides. Nadat deze beroemde bode 
het hele eind van Marathon naar Athene 
had afgelegd – midden in augustus – was 
hij afgemat en had hij een zonnesteek 
opgelopen. Hij strompelde het centrum 
van Athene in, terwijl hij riep: “Verheugt 
u, wij hebben gewonnen!” Toen viel hij 
dood neer. 
Ik ben – net als mijn jaargenoten – nog 
lang niet van plan dood neer te vallen. Als 
mijn marathon afgelopen is, ga ik lekker 
op vakantie.

Mirte van Hout , vwo 6

De oud-werker:
Anouk Pijpe

vo

De zwaarste helft

vo 

“Ik kan me nog goed  

herinneren dat Francien, 

vaak gekleed in wel erg 

korte rokjes, haar lippen 

met rode lipstick bijwerkte 

tijdens de geschiedenisles.”

“Ik zag een enorme, klam-

me ruimte voor me, waar 

je met natte handjes en 

angstzweet in je nek een 

soort doodvonnis voor je 

giechel gedrukt zou krijgen.”
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Werkerparticipatie is traditioneel een 
onderdeel van het onderwijs op De 
Werkplaats en is na jaren van vermin-
derde interesse weer in opkomst. Al op 
onze basisschool starten werkers de 
dag in de kring en krijgen zij de tijd om 
met elkaar de nieuwtjes te delen, wel 
en wee te bespreken en bij knelpunten 
samen tot oplossingen en werkafspra-
ken te komen. 
Deze aanpak zetten we voort in de 
onderbouw van het voortgezet onder-
wijs tijdens de kringgesprekken in de 
wekelijkse mentoruren. Thema’s die 
het klasgebeuren overstijgen nemen 
de vertegenwoordigers mee naar de 

klankbordgroep. Elk team heeft een 
klankbordgroep die regelmatig bij elkaar 
komt en onder leiding van de teamlei-
der ervaringen en ideeën uitwisselt, 
problemen bespreekt  en meningen 
vormt over zaken die de werkers en 
medewerkers van het team betreffen. 
Vertegenwoordigers  vanuit de zeven 
klankbordgroepen vormen tezamen de 
werkersraad. De werkersraad  vaardigt 
op zijn beurt weer twee werkers af voor 
de medezeggenschapsraad. De werkers-
raad is inmiddels een waardevolle 
gesprekspartner voor de schoolleiding. 
In de werkersraad worden de punten 
besproken en uitgewerkt die alle leden 

van De Werkplaats Kindergemeenschap 
aangaan. Het ontwerp van de binnen-
tuin, de herindeling van de kantine en 
het schoolplein zijn enkele door het initi-
atief van de werkersraad gerealiseerde 
projecten van de afgelopen jaren. 

Werkersparticipatie uit de dagelijkse 
praktijk: drie voorbeelden

Voorbeeld 1: Team 4
‘Hé, dat is mijn vraag’, riep een werker 
uit klas G1B toen Evelien (mentor en 
medewerker Nederlands in team 4) 
haar mentorgroep een veertigtal vragen 
voorlegde waarmee zij met gebruikma-

king van Kahoot! (Kahoot! is een webtool 
waarmee heel snel een quiz, discussie 
of peiling gehouden kan worden in de 
klas) inventariseerde hoe werkers de 
aanpassingen in het team4-onderwijs 
tot nu toe ervaren hadden. 
Deze vragen hadden betrekking op de 
thema’s: inrichting van het domein, 
organisatie van het onderwijs, onder-
wijsaanbod en begeleiding. In een 
tweetal sessies hadden de leden van 

de klankbordgroep zelf deze vragen 
opgesteld. Beter hadden wij als mede-
werkersteam deze vragen niet kunnen 
formuleren.
Na G1B volgden de andere klassen. De 
uitkomsten van deze evaluatie vormen 
een welkome bijdrage aan ons streven 
het onderwijs meer toe te snijden op de 
mogelijkheden en behoeften van onze 
werkers. 

Maatschappelijk belang
Dit is slechts een van de voorbeelden uit 
de dagelijkse praktijk waarbij werkers 
actief participeren. Als medewerker 
bieden we de werker kansen om zichzelf 
te leren kennen, zichzelf te ontdekken 
en zich te ontwikkelen tot een volwaar-
dig participant in de maatschappij van 
straks. Dat leren ze door nu te oefenen 
en taken en verantwoordelijkheden op 
zich te nemen; niet alleen in het belang 
van hun eigen ontwikkeling, maar ook 
in dat van anderen.

Voorbeeld 2: Team 6 (m.m.v. Thimo 
Jansen, teamleider)
In team 6 hebben enkele werkers een 
deel van de organisatie van de twee-
de informatie-avond voor ouders in 
februari voor hun rekening genomen. 
Voorafgaand aan deze avond vonden 
brainstormsessies plaats om de thema’s 
vast te stellen waarover die avond in 
speeddate-sessies gesproken zou 
worden.

Contactouders raadpleegden daarbij als 
achterban de ouders, de teamleider en 
het team. De leden van de klankbord-
groep raadpleegden hun klasgenoten. 
Op de avond zelf werden de zogenaamde 
speeddate-posten bemand door een 
combinatie van teamleden, contactou-
ders en klankbordgroepleden. Er was 
ook een aantal posten alleen bemand 
door klankbordgroepleden, zoals de post 
klankbordgroep en werkersraad en de 
post ervaringen met profielkeuze in V4.

In het tweede deel van de informatie-
avond waren klankbordgroepleden ook 
aangesloten bij het klassikale deel, 
waarin ouders van elke klas met de eigen 
mentoren ervaringen uitwisselen. Daar 
bleek dat werkers als vanzelf kritische 
vragen van ouders gingen beantwoor-
den, zodat ze zaken vanuit hun eigen 
perspectief konden toelichten. Letterlijk 
de driehoek in actie.

De stem van de werker

vo

“De zaal reageert op de 
pitches met groene (mee 
eens) en rode (mee on-
eens) kaarten.”
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reageert enthousiast. Toezicht blijkt 
niet nodig. Blijkbaar werkt het feit dat 
de werkers het vertrouwen kregen moti-
verend genoeg.

Slot
Het laatste deel van de studieochtend 
vindt weer plaats in de grote zaal. De 
vellen van de werkgroepen hangen 
op het podium aan de waslijn. Iedere 
vertegenwoordiger beschrijft  kort de 
opbrengst van de discussies. Daar wordt 
door de zaal vaak met instemming op 
gereageerd.

Opbrengst
De werkers zijn voor een groot deel 
tevreden met het onderwijs. Ze hebben 
vertrouwen in de medewerkers en voelen 
zich gezien. Opvallende punten zijn de 
behoefte aan rust en stilte, meer diffe-
rentiatie in werkvormen, meer keuzevrij-
heid, meer aandacht voor de ruimte en 
meer goede en tijdige toets-evaluaties. 
En zo blijken onze bevindingen prach-
tig aan te sluiten op een uitspraak van 
bestuurslid en hoogleraar pedagogiek 
Micha de Winter: ‘Wie leerlingen een 
stem geeft, hoeft minder stemming-
makerij te vrezen. Wie werkelijk accep-
teert dat kinderen medeburgers zijn 
met eigen interesses en behoeften, en 

niet alleen maar consument van een 
in zichzelf gekeerde kennisfabriek, die 
zal merken dat kinderen zich kunnen 
ontpoppen als enthousiaste en gemoti-
veerde leerlingen.’

Ria Friesen  
Teamleider team 4

Voorbeeld 3: Team 1 (m.m.v. Henk van 
Woudenberg, interim-teamleider)
Het derde voorbeeld van werkerpartici-
patie komt uit de praktijk van team 1. Al 
enige tijd denkt men in team 1 na over 
hoe het onderwijs nog beter kan aanslui-
ten bij de ontwikkeling van de werkers. 
‘Leren vanuit persoonlijke motivatie’ 
luidt het devies, dat zo mooi aansluit bij 
het denken van Kees Boeke. Maar hoe 
doe je dat dan? Daar zijn door velen al 
verstandige dingen over gezegd. Maar 
de oplossing zit ‘m misschien meer in 
aan wíe je de vraag stelt dan in wát het 
antwoord is.

Hier een impressie van een studiedag 
over het onderwijs en hoe dat ‘meer van 
de werkers’ kan zijn. 

Betrokken
Het is een prachtige ochtend. De sfeer 
in de grote zaal en de kantine is seri-
eus, betrokken en toch licht van toon. 
De werkers laten zien dat ze zich seri-
eus genomen voelen. En wij, de team 
1-medewerkers, lopen er trots bij. 
De organisatie is strak, het tempo is 
precies goed en de presentatie van het 
voor de gelegenheid gereïncarneerde 
echtpaar Boeke werkt. 
Heel bijzonder is de inbreng van de 
klankbordgroep. De leden van de groep 
‘dragen’ de bijeenkomst. Zij maken de 
pitches en treden op als ceremonie-
meesters en gespreksleiders. Dat maakt 
de studiedag tot een echt succes.

Kees en Betty
De ochtend begint met een spetterende 
opening door Kees en Betty Boeke. Twee 
reïncarnaties van de onderwijsvernieu-
wers brengen de zaal in beroering. Wat 
zeggen die vreemde snaken en wat 
vinden we daar van? Een scherpe dialoog 
met de 180 werkers in de grote zaal.

Pitch
Dan nemen de ceremoniemeesters het 
over. Hero en Sam uit jaar 1 en 2 laten 
twaalf werkers en twee medewerkers 
een korte pitch houden, scherpe menin-
gen verpakt in een betoog van twee 
minuten. De zaal reageert op de pitches 
met groene (mee eens) en rode (mee 
oneens) kaarten. Het wordt al warm in 
de zaal.

Discussies
Dan gaat iedereen naar de Kantine. 
Aan 24 tafels zitten evenveel groepen 
werkers. De ceremoniemeesters geven 
het startschot voor de discussie. De 
gastheren en vrouwen van de klank-
bordgroep leiden de gesprekken. Op 
grote vellen papier staan de vragen en 
op die vellen verschijnen ook antwoor-
den. De thema’s waar men over spreekt 
gaan over de domeinen, de inrichting, de 
tussenweek, het rooster, samenwerken, 
beoordelen, leermiddelen, leerstrate-
gieën, regels en wat je nodig hebt van 
de medewerkers. 
 
Ronden
De gesprekken verlopen in twee ronden. 
De onderwijsinspecteur - die uit oprech-
te belangstelling was komen kijken - 

Foto’s:  Henk van Woudenberg

Job en Manon, alias Kees en Betty



Zondagmorgen, de kerkklokken luien, het 
is een grijze dag met lichtgroene blaadjes 
aan de bomen, de weerman voorspelt 
depressieweer. Op voorjaarsdagen als 
deze ben ik me zo bewust van de tover-
kracht van het bewustzijn. Ik liet onlangs 
een groep werkers gedurende een minuut 
noteren wat ze zagen, voelden, roken, 
opmerkten. Ik vertelde ze daarna dat zij  
een tekstje hadden gemaakt dat er eerst 
niet was en nu wel en dat ook over vijftig 
jaar nog het vermogen heeft dit moment 
op te roepen. 
Zo is het met iedere levensseconde. Wie 
zich bewust wordt van zijn ervaring, beto-
vert zijn leven. Wie om zich heen kijkt, ziet 
dat alles gekleurd is, dicht K. Schippers. 
Telkens als het licht verschuift, ziet hier 
en nu er anders uit. Met iedere ademha-
ling verandert je beleving. 
Gelukkig de mens die de energie van het 
juiste moment weet te gebruiken, die zijn 
aandacht richt en in vertrouwen doet wat 
hij kan, op eigen kracht en uit vrije wil: 
hij scoort op het moment Messi met een 
goddelijk stiftje. 

Het juiste moment is als god bekend 
onder de naam Kairos. Hij wordt afge-
beeld zonder kleren met een kaal hoofd, 
afgezien van een lange haarlok op zijn 
voorhoofd. Die haarlok moet door dege-
ne die hem plotseling ziet verschijnen 
gegrepen worden voordat het moment 
weer vervlogen is: als je te lang draalt, 
glijden je handen van zijn kale schedel 
af en is de kans op inzicht, roem of de 
ultieme gelegenheid je leven te verande-
ren weer verkeken. Kairos kan het goed 
met de Muzen vinden. Door concentratie 

en aanwezigheid in het moment hier en 
nu kun je ondervinden dat alles wat je 
nodig hebt, samenkomt voor het werk dat 
je wilt verrichten en de inspiratie geeft 
die het beter maakt dan je zelf meende 
te kunnen. 
In onderwijs wordt het juiste moment 
vooral bepaald door de agenda. 
Deadlines, weekplanners, testenroosters 
en rapporten maken Kairos mismoedig 
en de Muzen haken al snel af als ze horen 
dat ze het risico lopen een herkansing te 
missen of beloond te worden met stem-
pels, stikkers, minnetjes en plusjes. Een 
goede planning is het halve werk, heet 
het. Plannen is goed, vinden we. Plannen 
moet. 

Maar ziet hij of zij die met zijn hoofd een 
plan maakt en dat plan tot uitgangs-
punt neemt voor zijn handeling nog de 
haarlok van het juiste ogenblik? Raakt 
hij die het goddelijk stiftje in weektaak 
zevenentwintig inplant ooit een bal? En 
wie op een doordeweekse middag na 
school eerst talentexcellent doet of de 
debatclub, daarnaast een baantje heeft, 
dan moet hockeyen, dan piano speelt, 
dan wil werken aan een infomap, kan 
diegene intussen ook nog de groepsapps 
bijhouden én openstaan voor het juiste 
moment? Het juiste moment waarvoor 
eigenlijk nog? 

Multum, non multa, leren de werkers bij 
Latijn. Liever van één ding veel weten, dan 
van vele losse dingen een beetje. Liever 
één ding goed doen dan veel dingen 
half. Dat bijt met ons beleid werkers te 
stimuleren om veel en velerlei te doen. 

Doen we soms niet een beetje té veel? 
Verspillen we niet enorm veel energie 
en plezier door uit de maat te lopen met 
ons natuurlijke ritme van inspanning en 
ontspanning, rust en werk? 

Soms vraag ik mij af of wat wij vragen 
van onze werkers nog samengaat met 
de vrijheid die nodig is om het juiste 
moment te benutten. Archimedes zat in 
bad tijdens zijn moment Messi, Alexander 
Fleming ging op vakantie en ontdekte bij 
terugkomst dat zijn  stafylokokkencultuur  
was  aangetast was door een schimmel. 
Antibioticum! 

Waarom leren we onze werkers dan dat 
een planning maken goed is? 
Uit de ervaring van zoveel werkers én 
medewerkers dat ze hun werk wel 
plannen maar de planning zelden echt 
uitvoeren begrijp ik dat in de mens een 
vitaal verzet is om zich vast te leggen. De 
zegen van een planning bestaat denk ik 
vooral in het verkrijgen van een overzicht 
en daarmee van een vrij gemoed. Een 
malend hoofd houdt ons uit de slaap, een 
opgeruimd hoofd maakt vrij. En die vrij-
heid verdedigen wij door niet te doen wat 
moet. Anders gezegd: 

Geheim wie wij zijn, wortels graven. 
Er is tijd nodig om los te lopen.
Te worden hongerig en weer niet.
Vrije adem, een ruime borst opdat ons
Hart niet bokt en zijn ruiter neerstort

Niets doen, waarnemen, stil zijn. Met 
je hengeltje aan de waterkant naar je 
dobbertje staren. Op je rug in het gras 

Het moment Messi

vo column
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naar de wolken kijken. Een eitje koken 
zonder kookwekker en voelen wanneer 
het hard genoeg is. Je kunt Kairos leren 
herkennen. Je kunt je leven betoveren 
met bewust zijn. Het moment Messi líjkt 
niet eenvoudig maar ís eenvoudig. Je 
hoeft alleen maar daar te zijn waar je 
bent, aanwezig en vrij.

Marijn Backer

Foto: Marian Kleverkamp


