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Tekst Frederieke Jongbloed | Foto De Beeldredaktie

Marinka Mulder (26) is naast fractievoorzitter 
in Culemborg als vrijwilliger betrokken bij de 
verkiezingsprogrammacommissie. En hoewel 
ze eigenlijk nooit het onderwijs in wilde, is ze 
al vier jaar docent op een vmbo-school.
Voor haar eerste stage moest Marinka voor de 
klas staan, dat ging echter gepaard met veel 
buikpijn van de stress. ‘Op de lerarenopleiding 
ligt de nadruk op kennis overbrengen, maar op 
een vmbo-school komt er veel meer bij kijken.’ 

PiTTig
De eigenwaarde van de leerlingen bijvoorbeeld. 
Ze worstelen met vragen als hoe gedraag ik mij 
en hoe word ik mijzelf?  ‘Ik had niet geleerd 
hoe daar mee om te gaan en kreeg daarom geen 
voldoening in het lesgeven. Gelukkig kon ik 
het loslaten. Ze hoeven niet alleen maar feiten 
te leren, ze moeten ook leren hoe de samenle-
ving werkt. Ik ben nu ook mentor en dat vind 
ik het mooiste wat er is.’

Er samEn uiTkomEn
‘Veel van mijn leerlingen hebben speciale aan-
dacht nodig door een leerstoornis of bijzonde-
re thuissituatie. Zo vertelde een leerling die in 
een woonwagenkamp woont mij dat haar oom 
en tante waren opgepakt en dat zij nu voor haar 
neefje en nichtje moest zorgen. Daardoor kon 
ze niet meer naar school komen. Dan zeg ik dat 
school het allerbelangrijkste is, dat je zonder 
diploma nergens bent.  En dat we er samen wel 
uitkomen, dat we gaan kijken naar de mogelijk-
heden.’

VErkiEzingsProgramma
Nadat ze de Den Uyl-leergang van de PvdA had 
gevolgd, werd haar gevraagd wat ze verder nog 
wilde doen. ‘Het verkiezingsprogramma leek 
een mooi platform om én met inhoud bezig te 
zijn én om een steentje bij te dragen aan een 
toekomst die voor iedereen leuk is. Ik ben van 
vrolijk links. En uiteraard vind ik dat onderwijs 
een hele belangrijke plek hierin moet krijgen.’

De rode Loper wordt uitgerold voor 
Pvda’ers die normaal gesproken 
achter de schermen werken. 
Deze keer voor marinka mulder, 
als vrijwilliger betrokken bij de 
verkiezingsprogrammacommissie.

rode loper

‘Ik ben van 
vrolijk links’

Het Congres heeft ingestemd 
met het zogenoemde ‘one-man, 
one-vote’-systeem. Alle leden 
hebben hierdoor evenveel 

stemrecht, een unicum in de Nederlandse 
politiek. De afgevaardigden hebben geen 
formele rol meer, maar vanwege hun  
expertise over de besluitvormingspro-
cessen in de partij worden ze van harte 
uitgenodigd om op te treden als coach.
Ieder PvdA-lid kan voortaan zijn of haar 
stem uitbrengen. Zoals gebruikelijk 
vanuit de congreszaal, maar het kan nu 
ook vanuit huis, op de bank of aan de keu-
kentafel, met je mobiele telefoon. Op het 
afgelopen congres werd dit voor het eerst 
gedaan, over moties over het onderwerp 
‘Van Waarde’.
Die stemming was het sluitstuk van een 
proces waarbij moties eerst voldoende 
draagvlak moesten krijgen via platform.
pvda.nl. Want we willen op het congres 
voortaan vooral praten over voorstellen 
die door een grotere groep leden interes-
sant worden gevonden. 31 moties zijn in 
de aanloop naar het congres voorgelegd 
aan alle leden; ruim 1900 leden hebben 

vervolgens hun mening gegeven, oftewel 
twee congreszalen vol! De moties waar 
meer dan 80 procent voor was, zijn op het 
congres als hamerstuk afgedaan. Er waren 
vijf moties waar de stemverhouding on-
geveer 50/50 was: die zijn op het congres 
uitgebreid en in verschillende vormen 
bediscussieerd, waarna erover is gestemd. 
Aan de stemmingen hebben in totaal 700 
leden meegedaan; 40 procent daarvan 
stemde van buiten de congreslocatie, er 
hebben zelfs leden meegestemd vanuit 
Zuid-Afrika, Chili en Indonesië.
Vanaf het komende congres wordt er 

over alle moties digitaal gestemd. Bij 
technische problemen wordt er weer ‘ou-
derwets’ met stemkaarten gestemd. De 
komende maanden gaat het partijbureau 
de techniek perfectioneren en gaan de 
medewerkers aan de slag met nieuwe me-
thodes om ideeënvorming te ondersteu-
nen en om leden met dezelfde interesses 
met elkaar in contact te brengen. En met 
de afdelingen wordt overlegd over de 
vraag of zij ondersteuning nodig hebben. 
meer informatie over hoe het gaat met 
ledendemocratie leest u op pvda.nl/acties/
ledendemocratie

One man, 
one vote 
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van de voorzitter

in 7Days, het weekblad dat mijn kinderen ontvangen, 
stond een paar weken geleden een interview met 
Masood. Masood is een 15-jarige jongen uit Irak, 
die op de vlucht voor IS terecht is gekomen in een 

vluchtelingenkamp in Noord-Irak. Hij ‘woont’ er samen 
met zijn oom. Masood zou graag naar school gaan, maar 
dat mag niet van zijn oom. Hij moet werken. Drie dagen 
per week in een groeve waar hij vrachtwagens moet 
volscheppen, twee dagen per week als vuilnisman in 
het kamp. Voor vijf euro per dag. Zwaar werk voor een 
hongerloontje.

Gelijke kansen voor iedereen. Dat was een van de 
belangrijkste redenen voor sociaaldemocraten om 
zeventig jaar geleden de PvdA op te richten: het aloude 
verheffingsideaal. En dat begint met goed en toegan-
kelijk onderwijs. Onderwijs, het thema van deze editie 
van Rood, speelt een hoofdrol in de bouw van een 
eerlijke samenleving waarin iedereen een gelijke kans 
heeft om mee te kunnen doen, en niemand uitgesloten 
wordt. Zeventig jaar geleden kon niet iedereen een vak-
opleiding volgen of naar de hogeschool. Veel mensen 
kregen na de lagere school of een paar jaar middelbare 
school te horen dat het tijd werd om aan de slag te gaan. 

We mogen best trots zijn op wat de PvdA (altijd in 
samenwerking met andere partijen) in de afgelopen 
zeventig jaar heeft bereikt. Het is normaler geworden om 
een studie of vakopleiding te volgen. En steeds minder 
jongeren verlaten de school zonder diploma. Overigens 
zijn we er nog lang niet. De groeiende markt van huis-
werkinstituten en privéscholen kan de emancipatie in 
de weg staan. We moeten niet naar een situatie dat 
huiswerkbegeleiding de standaard wordt voor iedereen 
die het kan betalen. Want toelating tot de opleiding die 
je wilt volgen mag niet afhangen van of je in de Bijlmer, 
Stadskanaal, Wassenaar of Valkenswaard geboren 
bent. En de kwaliteit van de opleiding die je wilt volgen 
mag niet afhangen van de achternaam die je hebt mee-
gekregen.

Masood liet ons thuis weer even beseffen 
dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen 
elke ochtend naar school gaan. In Nederland 
is dat gelukkig inmiddels wel zo, en dat 
geluk gun ik Masood ook zo snel mogelijk. 
Want ieder kind heeft het recht om onderwijs 
te volgen. Vrachtwagens volscheppen in een 
groeve, dat hoort sowieso geen vijf-
tienjarige te moeten doen.

Hans spekman
voorzitter@pvda.nl

gelijke kansen

In het boek Zeventig jaar Partij van de Ar-
beid (Uitgeverij Boom, 379 pagina’s) schrij-
ven diverse auteurs over de oprichting van 
de PvdA, hoe de PvdA het sociaaldemo-
cratische gezicht werd van Nederland en 
welke rol de PvdA heeft gespeeld in de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat. 
Rood verloot vijf exemplaren van het boek. 
Stuur om kans te maken uiterlijk 11 april 
een mail naar rood@pvda.nl o.v.v. Zeventig 
jaar Partij van de Arbeid of stuur een kaartje 
naar Redactie Rood, Postbus 1310, 1000 
BH Amsterdam. De winnaars ontvangen 
het boek in de week van 11 april.

Maak kans op dit boek!

nieuws uit de partij samenstelling eline Colijn
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Mbo-festival
Niet alleen om mbo’ers in het 
zonnetje te zetten, maar ook om te 
kijken naar verbeteringen organi-
seert de PvdA het Mbo-festival. De 
dag begint met de resultaten van een 
expertmeeting en met gesprekken 
met mbo-docenten en studenten en 
eindigt met een diner en een groot 
feest. Daartussen zijn er verschil-
lende workshops voor mbo’ers, 
waaronder ‘How to sell yourself ’. Er is 
een docent ‘battle’ en een workshop 
met de mbo-leraar van het jaar. Ook 

krijgen de studenten de kans om 
met succesvolle bedrijven in gesprek 
te gaan, die stages aanbieden. 
Er zijn 15 stands met producten die 
de studenten zelf gemaakt hebben. 
Een deel van de organisatie wordt 
gedaan door de studenten zelf, 
zoals het verzorgen van de catering, 
het maken van corsages, styling en 
make-up.  
Het Mbo-festival vindt plaats op 
30 april en 1 mei in het Vorstelijk 
Complex in Utrecht.

Denk mee over 
onderwijs
Door het regelmatig bezoeken van scholen en on-
derwijsorganisaties in het land houden onze onder-
wijswoordvoerders in de Tweede Kamer zich op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Een andere bron van 
informatie voor hen is de uitwisseling van ideeën met 
partijgenoten die werkzaam zijn in het onderwijs. 
Bent u PvdA-lid, werkzaam in het onderwijs en geïnte-
resseerd om ook eens in de zoveel tijd met ons mee te 
denken over onderwijsthema’s? Mail dan naar een van 
de onderstaande mailadressen: t.jadnanansing@twee-
dekamer.nl; m.mohandis@tweedekamer.nl; l.ypma@
tweedekamer.nl of j.vermue@tweedekamer.nl

Dit jaar wordt de 32e editie van de Rosa-leergang georganiseerd. In samen-
werking met verschillende gewesten maken leden zo kennis met de vereni-
ging en de partij. Behalve dat we u wegwijs maken binnen de club, brengen 
we u ook diverse vaardigheden bij met behulp van simulatiespellen en 
debattrainingen. De Rosa-leergang bestaat meestal uit vijf bijeenkomsten, 
waarvan in ieder geval drie bij u in de buurt. Popelt u om binnen de PvdA 
van waarde te zijn, maar u weet nog niet hoe? Neem dan contact op met 
Jochem Rietjens: jrietjens@pvda.nl
Kosten voor de deelname aan de cursus bedragen 50 euro: dit is een tege-
moetkoming in de kosten voor lunches en dergelijke. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Houd voor de data pvda.nl in de gaten:  
www.pvda.nl/opleidingen/rosa 

Diederik Samsom ontmoet 
lid van het eerste uur
Op de dag dat de PvdA 70 jaar bestond (9 februari) ontmoette Diederik 
Samsom André Köbben, die als 20-jarige student aanwezig was bij de op-
richting in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky. ‘Ik ontmoette Köbben 
en zijn vrouw op die historische plek in Amsterdam. Het was een bijzonder 
gesprek,’ schreef Diederik na afloop op zijn Facebook-pagina. ‘Over een 
geschiedenis van 70 jaar strijd, tegenslag en vooruitgang. Over Schermer-
horn, Vorrink, Drees. En over Max van der Stoel, die als medestudent 
naast André Köbben achterin de zaal zat. We staan op de schouders van 
reuzen zeggen ze wel eens. Tijdens de ontmoeting voelde ik hoe waar dat 
was. Dank voor het mooie gesprek.’

Spekman herkozen, nieuwe 
samenstelling bestuur
Onze leden hebben Hans Spekman tijdens het con-
gres op 13 februari in Amersfoort herkozen als voor-
zitter van de Partij van de Arbeid. Er was geen tegen-
kandidaat. Dat gold eveneens voor kirsten Meijer, 
die werd herkozen als Internationaal Secretaris. Het 
congres koos verder vijf nieuwe bestuursleden: 
Hélène Oppatja, Anne de rooij, Harry Vogelaar, 
Ard van der tuuk (penningmeester) en Annemieke 
Wissink-Berkers.
www.pvda.nl/politici/partijbestuur

Nieuwe tv-spot
Onze opdracht is al zeventig jaar elkaar samen vooruit helpen. In Neder-
land en de wereld. Laten we praten, rekening houden met elkaar. Samen-
werken. Elkaar versterken en vertrouwen. Een helpende hand toesteken 
als dat nodig is. Het werkt. Samen vooruit!
Bekijk onze nieuwe spot voor de Zendtijd voor Politieke Partijen op  
www.pvda.nl/samenvooruit

Rosa-leergang
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J et Bussemaker, in 1961 geboren in Capelle 
aan den IJssel, studeerde cum laude af in 
‘politieke theorie en moderne staat’ aan 
de Universiteit van Amsterdam en gaf la-
ter les aan dezelfde universiteit. Ze was in 

2007 staatssecretaris van VWS. Daarna werd ze rector 
van de Hogeschool van Amsterdam en lid van het geza-
menlijke College van Bestuur van de HvA en de UvA. 
Nu zit ze als PvdA-minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap in een kamer bovenin het gelijknamige 
ministerie. Achter haar strekt een zee van daken zich 
tot de rand van Den Haag uit. Waarom ze doet wat ze 
doet, zullen we daarmee beginnen?

‘Goed,’ zegt Bussemaker. ‘Ik vind het ook wel belang-
rijk om iets te vertellen over mijn drijfveren als minis-
ter van Onderwijs, waarin emancipatie de rode draad 
is. Met vrouwenemancipatie ben ik al bijna mijn hele 
leven bezig, maar ik bedoel nu de emancipatie via het 
onderwijs. Het creëren van gelijke kansen, voor ieder-
een. De rol die onderwijs heeft bij het aangaan van de 
sociale dialoog. Het stimuleren dat mensen opgroeien 
tot verantwoordelijke, actieve burgers. Ervoor zorgen 
dat mensen leren samen te werken.’
 
Waar komt die drang vandaan, denk je?
‘Sinds mijn jeugd al kan ik onrechtvaardigheid niet uit-
staan. Ik kan me de acties in de vroege jaren ’70 tegen 
de rassenongelijkheid in Zuid-Afrika nog goed herin-
neren, met de boycot van de Outspan-sinaasappels. En 
dat ik dacht: het kan niet en het mag niet dat mensen 
zo ongelijk behandeld worden. Toen was ik elf.
Maar ook nu, dicht bij huis, moeten we onze ogen niet 
sluiten voor hardnekkige ongelijkheden. Een voorbeeld 
uit mijn eigen vakgebied: van leerlingen die hetzelfde 
resultaat bij de Cito-toets halen, is de kans dat het kind 
van hoogopgeleide ouders daarna een hbo-opleiding 
afrondt, vijf keer zo groot als van een kind van laagop-
geleide ouders. In deze tijd. Het is alarmerend dat 
verschillen die er al vroeg zijn, zo ver doorwerken.
Terwijl stapelen wezenlijk is om door te kunnen 
groeien. Van vmbo naar mbo naar hbo, of wat je wilt. 
Alleen is het zelfvertrouwen dat je daarvoor nodig 
hebt, moeilijk te organiseren. Omdat dat ook zo nauw 
samenhangt met wat buiten de school gebeurt.’

‘Waar in de geschiedenis van de sociaaldemocratie het 
onderwijs heel lang de toegangspoort tot emancipatie 
en een instrument van verheffing is geweest, zien we 
dat die rol bedreigd wordt door sociale scheidslijnen 
die het onderwijs binnenkomen. 
Vroeger was het onderwijs de oplossing, en dat kan het 
nog steeds zijn, maar dat vraagt wel steeds het over-
denken van wat de rol van het onderwijs is en wat we 
buiten het onderwijs zien gebeuren. Eigenlijk kun je 
zeggen dat cultureel kapitaal steeds bepalender lijkt te 
worden voor de toekomst van jongeren. Of je dat van 
huis uit meekrijgt, en daarmee zelfvertrouwen – dat is 
een bepalende factor bij de vraag waar je later terecht-
komt in het leven. En als sociaaldemocraat is het mijn 
drijfveer om ervoor te zorgen dat je afkomst niet je 
toekomst bepaalt.’

Wat kun je er wel aan doen? 
‘Onderwijs is ingebed in buurten en familiegeschie-
denissen en dat kun je niet zomaar veranderen. Maar 
wat het probleem van de sociale scheidslijnen ook 
vraagt, en waar ik wel wat aan kan doen, is ervoor te 
zorgen dat alle kinderen op school in aanraking komen 
met belangrijke ingrediënten voor hun ontwikkeling. 
En dan bedoel ik niet alleen taal en rekenen, maar 
bijvoorbeeld ook muziekonderwijs. Ik ben met een 
enorme impuls bezig om het muziekonderwijs terug in 
de klas te krijgen, omdat ik denk dat muziek beslissend 
is bij de vorming en verheffing van jonge mensen. En 
daarmee bij het creëren van zelfvertrouwen. Maar ook 
bij het voeren van een dialoog. Als je niet naar elkaar 
kunt luisteren, kun je niet samen muziek maken.’

misschien 10 procent van de leraren kan nog  
muziekles geven.
‘Daar ben ik mee bezig. Samen met Joop van den 
Ende, in een publiek-private samenwerking. Het geld is 
moeilijk bij elkaar te krijgen, maar ik stop er 25 miljoen 
in, en hij stopt er 25 miljoen in. Om meer muziek in 
de klas te brengen, moeten we er ook voor zorgen dat 
de pabo-studenten die nu opgeleid worden, straks 
niet alleen goed in taal en rekenen zijn maar ook in dit 
soort vormende vakken. Met een enorm platform van 
ambassadeurs proberen we het allemaal voor elkaar te 
krijgen.’

‘Afkomst mag 
nooit je toekomst 
bepalen’

interview

ze is ontzettend bevlogen over het onderwijs. maar wat zijn 
haar drijfveren als minister van onderwijs? Jet Bussemaker over 
sociale scheidslijnen, muziekonderwijs en verheffing.
Tekst carel Helder | Foto’s tessa Posthuma de Boer
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les, maar over het hoger onderwijs had ik tot dat moment 88 Kamervragen 
en over het mbo 31.
De aandacht en de waardering voor jongeren die naar het beroepsonder-
wijs gaan, is ook voor de PvdA heel belangrijk. Diederik Samsom heeft het 
er ook vaak over, hè, over de nieuwe maakindustrie. Dat ben ik helemaal 
met hem eens. Ik stimuleer dat er op regionaal niveau tussen mbo-scholen, 
gemeenten en bedrijfsleven meer wordt samengewerkt, ik faciliteer dat 
door middelen beschikbaar te stellen als er een goed plan is – maar ik eis 
wel van het bedrijfsleven en de regionale bestuurders dat ze meedoen. En 
ik zal je zeggen: er komen juweeltjes van voorstellen uit.’

‘Zo was ik laatst op een school in Arnhem waar ze weer helemaal opnieuw 
de mode-industrie hebben ontwikkeld. Op hoog niveau én duurzaam. 
Omdat je weet dat je anders niet kunt concurreren met lagelonenlanden. 
Neem alles wat er gebeurt op het terrein van gezondheid en techniek. Ook 
dat is maakindustrie. Ik ben bij scholen geweest waar ze met 3d-printers 
onderdelen van protheses maakten. Of delen van een gebit. Mooier kan 
het bijna niet. Je hebt de Jean School, in Amsterdam. Ook daar geldt: 
leren door te maken. Leren in het beroepsonderwijs betekent al lang niet 
meer dat je alleen maar in een klas zit met een docent ervoor die jou gaat 
vertellen wat er moet gebeuren. Dat is volstrekt achterhaald. Je ziet steeds 
meer leren op de werkplek. Leren door te doen. Dat zijn heerlijke ontwik-
kelingen. En er gebeurt zo veel op dat gebied. Leren in een muziekgebouw, 
een drukkerij als school, scholen die samenwerken met bedrijven, zoals 

speel je zelf een instrument?
‘Piano.’

kun je het goed?
‘Ik kon het redelijk goed... Alleen kom ik er nauwelijks 
meer aan toe. Ik heb een vleugel die ooit van mijn 
vader is geweest, in de kamer staan. Nu speelt alleen 
mijn dochter erop. Maar straks, straks, straks... Straks 
ga ik weer spelen.’

Wat een leuk gespreksonderwerp opeens, muziek.
‘Muziek is heel verrijkend. Muziek maken en naar 
muziek luisteren; ik houd van alle soorten muziek. Het 
kan je in een andere wereld brengen, het kan je troost 
bieden, het kan je vrolijk maken. Het kan je, zoals cul-
tuur dat sowieso kan, op een andere manier dan dat je 
meestal doet, naar jezelf en naar je eigen wereld laten 
kijken... Daarom is cultuur ook, met alles wat er nu 
speelt – de vluchtelingenproblematiek, de internatio-
nalisering – fundamenteel. Om mensen even uit hun ei-
gen wereld te halen, soms ook te confronteren met wat 
er in heel andere werelden gebeurt. Dat is voor mij een 
belangrijke drijfveer om het onderwijs te verbreden en 
tegelijkertijd die sociale scheidslijnen te doorbreken.’

‘Als je ziet wat het Leerorkest doet met kinderen in de 
Bijlmer. Wat het met hen doet als ze opeens een hoorn 
of een viool of een klarinet in hun handen hebben, en 
er vervolgens achter komen dat ze met elkáár muziek 
kunnen maken. Dat geeft zo’n energie, zo’n kracht. 
Ik ben de afgelopen jaren twee keer in São Paulo 
geweest. Waarvan één keer met het Amsterdams con-
servatorium, dat een intensieve samenwerking met het 
conservatorium in São Paulo onderhoudt. En dan zie 
je dat zoiets enorm veel doet voor muziekonderwijs 
in de favela’s, de pauperwijken. Ik raakte waanzin-
nig onder de indruk van een masterclass die door een 
van de beste violisten van het Concertgebouworkest 
werd gegeven aan een jongen, Lucas. Die jongen liep 
in lompen, rook niet fris, zijn zolen hingen los aan zijn 
schoenen – en hij speelde daar een vioolconcert van 
Mendelssohn. Ik zat met tranen in mijn ogen. Het was 
zo mooi. Dat kan muziek met je doen. Lucas zit nu 
voor een jaar in Amsterdam op het conservatorium. 
Ik heb hem weer gezien, een paar maanden geleden, 
toen hij optrad in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Het 
ging goed met hem. Dat is gewoon het verhaal van 
één jongen, een inspirerend verhaal. Een jongen die 

zo uit een jeugdorkestje op een schooltje uit de favela komt, nu aan het 
conservatorium een topopleiding krijgt en misschien straks violist van 
het Concertgebouworkest is. Ik snap heel goed dat dat niet voor iedereen 
kan, maar de inspiratie kun je wel op iedereen overbrengen. Dat is voor 
mij verheffing.’

Een ouderwets begrip.
‘Waar we ons als PvdA onverminderd sterk voor moeten maken.’

in welke buurt woon je zelf?
‘In De Baarsjes in Amsterdam.’

Dat is een volkswijk. Wat je vaak ziet is dat witte, hoogopgeleide ouders met 
hun kinderen naar witte scholen in duurdere buurten rijden. Hoe denk je daar 
over?
‘Ik ben er niet voor mensen te verplichten om hun kinderen op een 
bepaalde school te doen. Ik denk dat dat niet werkt. Ik vind het wel heel 
belangrijk gemengde scholen te stimuleren. Zodat je niet ook in het onder-
wijs een sociale scheiding krijgt.’ 

Die is er toch al?
‘Ja, maar dan moet je kijken hoe je die kunt bestrijden. Uiteindelijk gaat 
het er natuurlijk steeds om hoe je in die hele lange lijn van waar we vandaan 
komen, met Theo Thijssen, met de arbeidersschooltjes – niet meer naar de 
fabriek maar naar school – hoe je daar vandaag de dag een nieuwe vertaling 
aan geeft.’

is dat moeilijk?
‘Je hebt altijd nieuwe uitdagingen. Ik vind het, waar we het net over had-
den, een enorme uitdaging om het culturele kapitaal dat veel leerlingen 
niet van huis meekrijgen, toch mee te geven. Dat kan ook het nadenken 
over beroepsperspectief zijn. Daarom vind ik initiatieven als de Weekend-
school en  JINC heel erg mooi. Ik weet niet of je die kent?’

Terwijl Jet Bussemaker achter twee kopjes koffie aangaat, is het misschien goed 
even te vertellen dat op de IMC Weekendschool, opgericht door de psycholoog  
Heleen Terwijn, jongeren van tien tot veertien jaar uit achterstandswijken 
kennismaken met vakgebieden uit de cultuur en wetenschap en zich zo kunnen 
voorbereiden op een passende beroepsopleiding. Bij JINC, een voornamelijk door 
het bedrijfsleven gefinancierde non-profit organisatie, gebeurt iets vergelijkbaars: 
beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en 
workshops van professionals. Elk jaar maken meer dan 35.000 basisschool- en 
vmbo-leerlingen bij JINC mee hoe het werkt op de arbeidsmarkt.

Bussemaker: ‘Door geweldige initiatieven als deze krijg je ook als kind van 
ouders die, als ze al werken, vaak simpel en eentonig werk doen, wel het 
perspectief dat je rechter kunt worden of verpleegkundige of medewerker 
bij een bank of leraar of lerares. Dat je horizon wat dat betreft verbreed 
wordt, is cruciaal.’ 

Je maakt je vaak sterk voor het beroepsonderwijs.
‘Er wordt in Nederland nogal eens neergekeken op het vmbo en het mbo, 
terwijl daar het hart van de beroepsbevolking zit. Er moet veel en veel 
meer over het mbo nagedacht worden. Meer dan de helft van de leerlingen 
die van de middelbare school komt, gaat naar het mbo. Maar de aandacht 
die naar het mbo uitgaat, is verhoudingsgewijs onevenredig. Ik heb begin 
vorig jaar het aantal Kamervragen na laten kijken. Nu zegt dat lang niet al-

interview

Jet Bussemaker privé
ontroerd door: kinderen die ontdekken 
wat ze kunnen
Trots op: mijn dochter 
Drijfveer: strijd tegen onrecht, strijd voor 
emancipatie in brede zin
Boek: 1001 vrouwen uit de Nederlandse 
geschiedenis, een schatkamer vol heldin-
nen, kenaus, spionnen, dichteressen en 
nog veel meer.
krant: Trouw
Televisie: goede Nederlandse drama-
series zoals Overspel en Ramses. ook 
mooi en nu op tv: Langs de oevers van 
de Yangtze. En natuurlijk alle actuali-
teitenprogramma’s: DWDD, Buitenhof, 
Nieuwsuur en soms Pauw, Jinek, RTL  
Late Night
onderschat: het niveau van het 
Nederlandse mbo (doet niet onder voor 

sommige academische opleidingen in 
de VS)
overschat: Nederlandse tolerantie
Vakantie: even geen agenda, het kan 
overal zijn, van Indonesië tot Italië 
mooiste plek in nederland: Amsterdam 
mooiste plek in buitenland:  
Gran Paradiso 
Eten: mediterraan 
Vrije tijd: gewoon thuis zijn, wandelen  
en pianospelen (veel te weinig de laatste 
tijd....)
sport: wielrennen 
muziek: van alles, van Mozart, 
Shostakovich tot Aretha Franklin en Sting 
Pvda’er: Maarten van Traa 
Favoriet moment: zaterdagochtend
over vijf jaar: Geen idee, ik heb nooit erg 
aan carrièreplanning gedaan.

in Friesland met melkbedrijven, die steeds meer met 
techniek te maken krijgen.
Ik vind dat zó inspirerend. Sterker, daar ligt een 
waanzinnige toekomst voor Nederland. Dat blijkt 
ook uit alle onderzoeken naar de ingrediënten die je 
nodig hebt voor de toekomstige economie. Bovenaan 
staan creativiteit, praktisch en pragmatisch oplos-
singsvermogen en samenwerking. En laten wij in die 
zaken internationaal nou altijd bovenaan op alle lijstjes 
staan. Met cultuuronderwijs, met muziekonderwijs 
wil ik juist dat ook verder stimuleren. Daarom ben 
ik blij dat ik vorig jaar voor mbo-studenten de MBO 
Card heb kunnen presenteren, een cultuurkaart die 
korting geeft op films, muziek, lifestyle enzovoort. Alle 
jongeren hadden er een, behalve die op het mbo. Waar 
de meeste jongeren zitten die dat allemaal niet van huis 
meekrijgen.’ 

‘Ik weet niet of je dat boekje hebt gezien dat Margalith 
Kleijwegt in mijn opdracht over sociale scheidslijnen 
op scholen heeft geschreven? 2 werelden, 2 werkelijk-
heden – over dat er twee groepen jongeren zijn die 
zich allebei onbegrepen voelen. Allochtonen die zich 
gediscrimineerd vinden en weinig kansen voor zichzelf 
zien, en idem de rechts-radicaal of PVV-georiënteerde 
jongeren. Als we deze beide groepen jongeren geen per-
spectieven bieden, niet de helpende hand toe steken, 
ontstaan er scheidslijnen die we straks niet meer kun-
nen doorbreken. Daar moeten we keihard tegen blijven 
vechten.  

‘Op regionaal niveau moeten 
mbo-scholen, gemeenten en 
bedrijfsleven meer samenwerken’

‘Cultureel kapitaal 
lijkt steeds bepalender 
te worden voor de 
toekomst van jongeren’



10   rood  maart 2016

Ik heb voor Inholland gekozen, 
omdat het een mooie hogeschool 
is met een vechtersmentaliteit. 
We hebben als hbo een belangrijke 

maatschappelijke rol te spelen. Dat sprak 
en spreekt tot mijn hart. We hebben bij 
Inholland keihard gewerkt om voor onze 
studenten de kwaliteit van de opleidin-
gen te verbeteren. In onze vestigingen, 
van Alkmaar tot Dordrecht, hebben we 
geïnvesteerd in de kwaliteit van onze 
docenten, in onderwijsinnovatie en digita-
lisering. Tegelijk werk je vanuit een peda-
gogisch didactische visie en moet je dus 
goed in de gaten houden wat je wel en niet 
doet. Je moet niet met alle winden mee 
waaien. Maar de onderwijskwaliteit moest 
omhoog. Dat gold overigens voor het hele 
hoger beroepsonderwijs. Studenten geven 
ons in tevredenheidsonderzoeken nu weer 
een ruime voldoende. Maar dat betekent 
niet dat we achterover kunnen leunen.
De samenleving en het bedrijfsleven 
veranderen voortdurend. Er is sprake van 

een transitie: van het onderwijs worden 
aanpassingen en veranderingen verwacht. 
Dat gaat soms langzaam en niet alles hoeft 
anders. Als je een opleiding voor verpleeg-
ster volgt, verandert er natuurlijk niet 
zoveel in de manier waarop je een injectie 
moet geven of met patiënten omgaat. 
Maar de techniek om je heen verandert 
wel snel: diagnosticeren met hulp van big 
data en gebruikmaken van robots.
De tegenstellingen in de samenleving ne-
men toe; onverdraagzaamheid groeit, net 
als discriminatie. In onze vestigingen heb-
ben we, met alle verschillen tussen studen-
ten, daar ook mee te maken. Dat vraagt 
veel van onze docenten en studenten. Hoe 
maak je dit bespreekbaar? Wederzijds be-
grip en samenwerking zijn essentieel om 
talent te doen opbloeien. Vergeet niet dat 
we in het hbo mensen opleiden die later 
zowel met het topmanagement moeten 
kunnen omgaan, als met lager opgeleid 
personeel. Onze studenten zijn straks de 
bruggenbouwers van de samenleving.’

‘

‘Het idee van passend onderwijs is goed’

leden aan het woord

‘Niet blindstaren op alleen 
rekenen en taal’
sofyan mbarki (31) is teammanager vmbo Calvijn College, 
amsterdam. Hij zit in de Pvda-fractie gemeenteraad amsterdam.

rood vroeg deskundigen uit het basisonderwijs, 
het mbo en het hbo over wat er volgens hen 
goed gaat en wat er beter kan in het onderwijs.
Tekst   Jan Schuurman Hess | Foto’s De Beeldredaktie

‘

Lessen uit 
de praktijk

Wim rutgers (72), voormalig leerkracht/ directeur dorpsschool in Vragender (gld).

‘Je wilt elk kind recht doen en een 
plek geven. Daarom is het idee 
van het passend onderwijs zo 
goed. Waarom het dan zolang 

heeft moeten duren voordat dit beleid werd? 
Passend onderwijs vraagt natuurlijk wel 
wat. Ik denk dat men de gevolgen daarvan 
niet heeft willen of kunnen zien. Passend 
onderwijs vraagt iets van de school, van de 
onderwijzers. Als je spreekt over passend 
onderwijs kun je bijvoorbeeld toch nooit een 
klassikale toets afnemen?
Onlangs werden we opgeschrikt door een 
geval van fraude in een basisschool in de 
omgeving van Rotterdam. Ik praat dat niet 
goed; het mag niet. Kinderen die een te 
hoge waardering krijgen, betalen er later 
in het voortgezet onderwijs een prijs voor. 
Maar, in zijn algemeenheid gesproken... 

hoe komt het dat het voor school en ouders 
goed uitkomt als er boven het landelijk 
gemiddelde wordt gescoord? Welk systeem 
en welke maatschappelijke druk ontwik-
kelen zo’n beweging? Ouders zijn soms ook 
hypocriet.
In Vragender zijn nu ook vijf kleine school-
tjes de wacht aangezegd. Er is blijkbaar 
nog niets geleerd; het schoolbestuur heeft 
eerst gesproken met partijen die niets met 
de school te maken hebben, vervolgens 
hebben ze een duur adviesbureau onder de 
arm genomen dat al een bouwterrein heeft 
gevonden, en nu pas worden de ouders en 
dorpsbewoners geïnformeerd. Gelukkig 
hebben we straks een alternatief; we laten 
ons de school, het hart van het dorp, niet 
ontnemen. Het mag hier geen bejaardenre-
servaat worden.’  

Het gaat goed in het onderwijs. 
Het onderwijs in Nederland 
is toegankelijk en er wordt 
in het algemeen goed les 

gegeven. Er werken leuke mensen en 
we hebben geweldige leerlingen. En er 
gebeurt wat. Neem het Calvijn College in 
Amsterdam-West. Tien jaar geleden was 
het een verwaarloosde, stuurloze organi-
satie. Margalith Kleijwegt schreef er een 
boek over en samen met onder anderen 
Felix Rottenberg zorgde ze dat de school 
onder de aandacht van de Amsterdamse 
politiek kwam. Nu zitten we in een nieuw 
schoolgebouw met 530 leerlingen. Ze vol-
gen de opleiding vmbo-basis of –kader en 
hebben ook de mogelijkheid de mbo-2-op-
leiding te doen. De manier waarop we nu 
onderwijs geven in dat prachtige gebouw, 
is voor mij de belichaming van verheffing 
door middel van onderwijs.
De uitdaging van verbetering van onder-
wijs en organisatie op het Calvijn College 

was voor mij een belangrijke maatschap-
pelijke opdracht. Daarom ben ik er zes 
jaar geleden gaan werken; ik kon er het 
verschil maken. Inmiddels geef ik geen 
les meer, maar ben er teammanager. 
Daarnaast ben ik lid van de Amsterdamse 
gemeenteraad en lid van de onderwijsraad. 
We zouden de toegevoegde waarde in 
het onderwijs enorm tekort doen als we 
ons blijven blindstaren op de cognitieve 
onderdelen zoals rekenen en taal. Die 
vakken blijven onverminderd van belang, 
maar onderwijs biedt leerlingen meer. 
We leren onze leerlingen om te gaan 
met teleurstellingen; we leren ze hoe je 
een gesprek moet voeren, hoe je je kunt 
verbinden. Zulke socialiserende aspecten 
moeten ook meewegen in het onderwijs.
Als school kun je daar richting aan geven, 
daarom dienen scholen zich te blijven ver-
binden met leerlingen, ouders, overheid, 
werkgevers en andere partners.’ 

Jet de ranitz (45), Den Haag, bestuursvoorzitter Hogeschool inholland.

‘Wederzijds begrip en samenwerking zijn 
essentieel om talent te doen opbloeien’



maart 2016   rood  1312   rood  maart 2016

Congres 13 februari
De rijtuigenloods in amersfoort was het decor van het congres. 
op pvda.nl/congres kunt u de toespraken van Diederik samsom, Lodewijk asscher, 
Hans spekman en Bart van Bruggen nog eens teruglezen en bekijken.  

Tekst Eline colijn | Foto's rebke klokke

Joke kersten, 71 jaar, 
Venlo
‘ik vind het digitaal 
stemmen super, als 
ik straks niet meer 
weg kan van huis, 
kan ik nog steeds 
meestemmen tijdens 
het congres.’

najla van Veen, 30 jaar, 
Den Haag
‘mijn oude baan als 
verpleegkundige heeft 
veel raakvlakken met de 
Pvda. in de zorg help 
je iemand de trap op, 
daarna kunnen ze zelf 
verder. De Pvda doet 
eigenlijk hetzelfde: ze 
ondersteunen mensen 
totdat ze op eigen 
benen kunnen staan.’

Daan Dankaart, 65 jaar, 
Hellevoetsluis
‘Het is altijd motiverend 
om hiernaartoe te 
gaan; het geeft me een 
goed gevoel. ik kom 
veel kennissen tegen 
en het congres is een 
goed moment om te 
netwerken. Even naar 
Den Haag gaan kost te 
veel tijd, hier ontmoet je 
iedereen in één keer.’

Yassin Dagdag, 25 jaar, 
Culemborg
‘Dit was mijn eerste 
congres, ik kwam uit 
nieuwsgierigheid en 
was onder de indruk. Er 
waren veel leden, er was 
veel enthousiasme en ik 
voelde verbroedering 
onder de bezoekers. De 
speech van asscher over de 
moslimgemeenschap was 
erg gewaagd, maar toch het 
mooist. Tijdens de speeches 
dacht ik: ja, bij die club wil 
ik horen. Het is mooi dat de 
partij met de maatschappij 
mee verandert.’
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platform
Hoe het onderwijs erin slaagde zichzelf te reduceren 
tot een setje zeer precies achter de komma meetbare 
kwalificaties. En hoe het anders kan.
Tekst Stef Verhoeven | illustratie Marcel Groenen

 ‘Ik háát school!’ Het komt uit de 
grond van haar hart. Ze stort zich 
snikkend op de bank. Economie 
4.1, Geschiedenis 5.2. Afgelopen 
maanden heeft ze zich volgens een 

zeer hardvochtig schema door de stof van 
beide vakken geworsteld. Ze moest van 
zichzelf hele goede cijfers halen (‘Ik móet 
nú knállen, pap!’) om de stress te kunnen 
kanaliseren voor Het Grote Examen van 
mei. 
Mijn dochter Maud (17 jaar, 6 vwo) is 
in het smalste deel van de trechter van 
ons onderwijssysteem terechtgekomen. 
Natuurlijk, ze zal slagen, desnoods met 
behulp van een paar dure examentrainin-
gen die garanderen dat je minstens 1,0 
punt hoger scoort bij de eindafrekening. 
(‘Iedereen doet dat, pap!’) Ze heeft alle 
examenbundels van de laatste vijf jaar in 
huis van alle vakken uit haar ‘profiel’ (dat 
ze overigens al op haar 14e moest kiezen). 
Op alle mogelijke manieren probeert ze 
nu te begrijpen wat ‘het systeem’ van haar 
zal vragen. Ze moet door een brandend 
hoepeltje springen en iedereen doet of dat 
heel normaal is.
Maud kwam op haar 12e als een open, 
leergierig, creatief en nieuwsgierig kind 
op het voortgezet onderwijs en zal dit na 

zes jaar als een toetsgerichte, faalangstige 
puntensprokkelaar verlaten. En aan haar 
vriendinnen te merken is ze geen uitzon-
dering. Wat is er in de tussenliggende 
jaren gebeurd? Ik stond erbij en keek naar 
hoe het onderwijs op haar school lang-
zaam reduceerde tot een beperkt setje, 
zeer precies achter de komma meetbare, 
kwalificaties.

mETEn En aFrEkEnEn
De balans in het onderwijs is al lang zoek 
volgens pedagoog Gert Biesta, Professor 
of Education aan de Brunel University in 
Londen. ‘Veel scholen zijn vast komen te 
zitten in een rigide systeem van meten en 
afrekenen. Leerlingen, maar ook leraren, 
voelen zich gevangen in dat systeem.’ Bie-
sta ondervond het eind jaren 90 zelf op 
een ander niveau: de universitaire wereld. 
‘De ruimte voor wat ik noem “een brede 
pedagogische kijk op onderwijs” was in 
mijn tak van sport erg klein geworden. 
Alles ging om meetbaarheid, al het andere 
was marginale wetenschap. Mijn vertrek 
naar Engeland in 1999 zou je in die zin 
ook een vlucht kunnen noemen.’ 
René Kneyber, leraar wiskunde en onder-
wijspublicist, erkent dat het onderwijs zelf 
toetsgerichte leerlingen heeft gecreëerd 

als gevolg van een te smalle kijk: de school 
als ‘kwalificatiefabriek’. ‘“Meester, is het 
voor een cijfer?”, hoor je dan. Je kunt 
het ze niet kwalijk nemen, we hebben ze 
systematisch afgeleerd het leren leuk te 
mogen vinden. Zowel leraren als leer-
lingen en - niet te vergeten - ouders zijn 
geconditioneerd geraakt op de externe 
prikkels. Alles is gericht op de eindtermen 
voor het diploma.’

LiJsTJEs
Hoe is dat zo gekomen? Biesta wijst 
bijvoorbeeld op de onderwijsinspectie. 
‘Die heeft zich de afgelopen jaren te 
zeer gericht op een beperkte set van 
opbrengsten en heeft daarbij ook nog 
eens de druk van de statistiek gebruikt. 
Voldoe je niet aan de norm, dan heb je een 
probleem. Ineens kun je te boek staan als 
een zwakke’ school. Zo’n systeem speelt 
in op de angst om achter te blijven, om uit 
de lijstjes te vallen. Als je je enkel richt op 
een beperkte set competenties, dan gaan 
systemen zich onintelligent gedragen. Het 
resultaat is dat we zitten opgescheept met 
een dom systeem.’

Kneyber beaamt: ‘De inspectie is veel te 
dicht op de praktijk gaan zitten. Neem 

bijvoorbeeld de eis dat de uitslagen van 
schoolexamens veel dichter bij die van 
het centraal eindexamen moesten liggen. 
Dat klinkt redelijk, maar het onbedoelde 
neveneffect is dat scholen in een kramp 
zijn geschoten. Bij het eindexamen van 
het vak Nederlands bijvoorbeeld gaat het 
om tekstbegrip: teksten lezen en vragen 
beantwoorden. Om de toetsresultaten van 
de schoolexamens vergelijkbaar te maken 
met die van het eindexamen, is op veel 
scholen het literatuuronderwijs nagenoeg 
verdwenen. Dat is natuurlijk bizar.’

DoEL 
Vraag een weldenkend mens naar de 
bedoeling van onderwijs en je krijgt 
de meest bevlogen antwoorden. Goed 
onderwijs draagt bij aan de vorming van 
jonge mensen tot volwassen deelnemers 

aan een democratische maatschappij. 
Een school is een plek waar je je talen-
ten kunt ontdekken, met aandacht voor 
kritisch en creatief denken. Met een open 
leerklimaat waarin het kind leert dat de 
juiste vragen stellen belangrijker is dan het 
vinden van eenduidige antwoorden.

Mooie, ware woorden die jammer genoeg 
nauwelijks een relatie hebben met de test 
die leerlingen bij hun afzwaaien moeten 
ondergaan. Juist daarom moeten we die 
vraag naar de bedoeling van onderwijs 
veel vaker stellen, vindt professor Biesta. 
‘Als je dat niet regelmatig doet, is het 
gevaar groot dat je je enkel laat sturen 
door de middelen. Die antwoorden laten 
je zien en voelen dat onderwijs over meer 
gaat dan kwalificeren alleen. Onderwijs 
gaat ook om socialisatie en persoonsvor-
ming. Die twee domeinen zijn buiten de 
discussie over het onderwijs komen te 
staan. Het ernstige gevolg is dat ze ook 
langzaam zijn verdwenen uit de professio-
naliteit van de leraar.’
Jasper Rijpma, de bevlogen én nuchtere 
docent van het jaar 2014, mocht afgelopen 
jaar een rol spelen in de maatschappelijke 

‘We hebben 
leerlingen 

systematisch 
afgeleerd het leren 

leuk te mogen 
vinden’

‘Meester, is het 
voor een cijfer?’
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dialoog Onderwijs 2032, een initiatief 
van staatssecretaris Sander Dekker. Hij 
merkt een kanteling in de discussie over 
ons onderwijs. ‘Er is steeds meer bijval 
voor de ideeën van Biesta,’ zegt Rijpma. 
‘Burgerschap en persoonsvorming waren 
veelbesproken thema’s. Ik vind ook dat 
het huidige eindexamen een armoedig 
beeld geeft van een leerling. Het doet 
geen recht aan wat we willen en wat we 
doen in het onderwijs.’

rEgiE 
Het klimaat is langzaam aan het verschui-
ven, merkt ook Biesta. De Onderwijsraad, 
de inspectie, de politiek… ze erkennen 
nu allemaal dat de visie op onderwijs 
te smal is geworden. Weg dus met de 
afrekencultuur in het onderwijs? ‘Ja,’ zegt 
René Kneyber, ‘maar de vraag is naar 
wie je dan precies de vinger moet wijzen. 
Ik geef je een voorbeeld. Er is een paar 
jaar geleden enorme ophef geweest over 
de kleutertoets. Bijna iedereen uit het 
onderwijsveld was faliekant tegen. Waren 
ze nou helemaal gek geworden? Er waren 
al 72 (!) Cito-toetsen op de basisschool. En 
wat denk je? Die kleutertoets is er gewoon 
gekomen. Hoe kan dat? Leraren hebben 
zich de regie uit de handen laten slaan. 
Het lijkt wel een vorm van zelfkastijding. 
Daar ligt volgens mij de kern van het 
probleem: leraren en scholen doen alsof 
ze niets te kiezen hebben.’ 

Als je afwilt van de afrekencultuur in het 
onderwijs, zegt Biesta, betekent dat ook 
dat je als school zelf meer verantwoorde-
lijkheid moet willen dragen. Hij vestigt 
zijn hoop op ‘de virtuoze leraar’: een 
vakman of -vrouw met pedagogisch gezag 

en een brede kijk op het kind. Een peda-
gogische jongleur die veel ballen tegelijk 
in de lucht kan houden. ‘De beste leraren 
werken niet volgens een vast recept, maar 
zijn in staat in concrete situaties de juiste 
beslissingen te nemen. Die praktische 
wijsheid is het fundament voor goed 
onderwijs.’
Kneyber: ‘Ik zeg tegen mijn vakgenoten: 
pak de regie terug, ga staan voor je vak 
en breng de pedagogiek weer terug in het 
hart van je activiteiten!’ 

ouDErs
En dan ligt er nog een ander monster op 
de loer: de ouders! Biesta: ‘Ik las laatst een 
tweet waarin stond: “Wij hebben hier op 
school niet zo’n probleem met hoogbe-
gaafde leerlingen, wel met de óuders van 
hoogbegaafde leerlingen.” Ze zijn gaan 
geloven dat de school een winkel is waar je 
diploma’s kunt kopen. Er is daardoor een 
hele economie van examentrainingen en 
bijlessen om de school heen ontstaan. De 
onvolwassen verwachtingen die ouders, 
en anderen, op het onderwijs projecteren, 
ook daar heeft het onderwijs behoorlijk 
last van.’ 

mEETBaar En mErkBaar
Toch is er geen reden voor somberheid 
vindt Biesta. ‘Als je niet optimistisch 
bent, moet je niet in het onderwijs gaan 
werken,’ zegt hij opgewekt. Jasper Rijpma 
merkt dat er beweging komt in het 
systeem en daar is volgens hem helemaal 
geen revolutie voor nodig. ‘Ik ben niet 
tegen een centraal schriftelijk examen 
als kwaliteitstoets, maar je zou daarnaast 
kunnen denken aan een digitaal portfolio, 
een waardevol en gewaardeerd document 
waarin je als leerling kunt laten zien wie je 
bent en welke ervaringen je hebt opge-
daan in je onderwijsjaren.’ 

Paul Schnabel geeft in zijn eindrapport 
‘Ons onderwijs2032’ een aanzet om de 
eindtermen wat minder nauw te formule-
ren. Hij schrijft: ‘Curriculumvernieuwing 
komt niet van de grond zolang de manier 
van toetsen en examineren niet wordt 
aangepast. Toetsen en examens moeten de 
gewenste onderwijsinhoud weerspiegelen. 
Toekomstgericht onderwijs heeft zowel 
aandacht voor meetbare als “merkbare” 
leeropbrengsten.’ 

‘Merkbare leeropbrengsten’, dat klinkt 
veelbelovend. Misschien valt daar het 
profielwerkstuk (PWS) van mijn dochter 
ook wel onder. Ze deed samen met een 
vriendin een onderzoek naar ‘De geschie-
denis van het Nederlandse onderwijs’. 
Voor het eerst in maanden meende ik af 
en toe weer een vleugje plezier in leren te 
zien. En wat denk je? Ze haalde een 8!
Twee vette compensatiepunten in the 
pocket.  

‘Socialisatie en 
persoonsvorming 

zijn buiten de 
discussie over het 
onderwijs komen  

te staan’

platform Vanaf zaterdag 
10:00 uur 

tot zondag 
18:00 uur

april

mei

zaterdag

zondag

30

1

Iedereen Is welkom!

Prinses Beatrixlaan 2 ,  3554JK Utrecht

Mbo-festival • Opleidingsfestival
Festival van de Arbeid

•  De Speld live 
•  pub- en muziekquiz
•  foodfestival 
•  panna & voetbal 

workshops
•  wielrenclinics
•  Lodewijk Asscher,  

wouter Bos, Job Cohen, 
Agnes Jongerius,  
Ad Melkert,  
Diederik Samsom

•  oud-Hollandsche 
ambachten 

•  Cabaret, muziek
•  vloggen
•  Ethisch hacken
•  Diverse activiteiten  

voor het 70-jarig-bestaan
•  Traditionele  

1 mei-viering

•  Zaterdagavond tijdens  
de Nacht van de Arbeid 
een goed feest!

 Meer info? 
 jubileum@pvda.nl

Twee dagen 
Groot Feest!

Vorstelijk Complex



uitgelicht

Initiatieven in het  onderwijs Docenten, ouders, scholieren, 
eigenlijk iedereen kan helpen 
het onderwijs te verbeteren. 
Drie voorbeelden.

‘I k zie de school als de wereld. Een oefenplek waar je dingen moet kunnen 
uitvinden en maken. En waar je op je bek mag gaan. In ieder kind schuilt 
een uitvinder, maar dat zijn we in het onderwijs bijna vergeten. Niet alleen 
op de steeds cognitiever ingerichte gymnasia en vwo’s, ook in het beroeps-

onderwijs zijn de echte maakvakken uit het curriculum verbannen. Dat is jammer en 
onbegrijpelijk, want leerlingen en volwassenen leren ongemerkt ontzettend veel van 
dingen maken. Iets maken met je handen is ronduit magisch. Op mijn school, de Po-
pulier in Den Haag, ben ik zo’n acht jaar geleden begonnen met een maakclubje voor 
collega’s en die hobby is danig uit de hand gelopen. Er kwam een maandelijkse FAB-
klas bij voor leerlingen op vrijdagmiddag, met pizza toe. En inmiddels is de school er 
helemaal op ingericht en sijpelen de maakopdrachten door in het hele curriculum. 
Ik voel me een evangelist van Het Maken en mijn stem wordt gelukkig gehoord, ook 
door de politiek. De Motie Makersonderwijs van Anne Wil Lucas (VVD) en Tanja 
Jadnanansing (PvdA) heeft alles is een stroomversnelling gebracht. Scholen kunnen 
nu vouchers aanvragen voor een gratis maakactiviteit op locatie. Op het platform 
makereducation.nl delen we de projecten: brei een lichtgevende led-knuffel, maak 
luchtfoto’s met je kitevlieger, ontwerp een game, bouw een droomhuis. Noem maar 
op. Dat is niet zomaar ‘leuk’, dat is belangrijk! Belangrijk voor je ontwikkeling en 
creativiteit. Een maaklokaal op school moet net zo logisch worden als een gymzaal of 
een muzieklokaal.’  www.makereducation.nl 

‘We denken als leraren te vaak dat we vast zitten in een systeem 
van verplichte stof en eindtermen, maar dat is slechts gedeel-
telijk waar. Ga met een paar docenten bij elkaar zitten en 
bedenk een totaal nieuw vak. Dat kan gewoon in Nederland! 

Zo is het vak Grote Denkers voor de onderbouw van mijn school ontstaan. Er zit 
filosofie in, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing en ook wetenschap. 
Met dit vak doorbreken we de traditionele hokjes. We hebben de vraag gesteld: 
wat willen we eigenlijk bereiken met ons onderwijs? Ons voorlopige antwoord is: 
kinderen voorbereiden op hun plek in de wereld, geëngageerd en autonoom. We 
brengen de stof aan de hand van een mens van vlees en bloed, die biografische verha-
len onthoud je. Immanuel Kant stond elke ochtend exact om vijf uur op en maakte 
altijd precies dezelfde wandeling. Daarna kom je vanzelf op de context van een Grote 
Denker. We leggen de focus op een paar grote ideeën en bieden een variëteit aan 
verwerkingsvormen van die denkbeelden. Zo kunnen leerlingen een Lutheraans ge-
schrift maken met stellingen over het huidige onderwijs of voeren ze een Socratisch 
gesprek met een reiziger op de pont naar Amsterdam-Noord. Het vak krijgt nu echt 
vorm. Ik heb geleerd te schrappen: less is more. Ik haal er nu ook vaker de actualiteit 
bij, het is het startpunt van mijn lessen. Als je “samen durven leren” als visie omarmt, 
dan moet je als leraar ook je nek uitsteken. Een leraar is een creatieve ondernemer die 
zelf het onderwijs ontwerpt.’  www.jasperrijpmablog.wordpress.com

arjan van der meij, docent natuurkunde, bedacht de FaBklas.
Jasper rijpma, leraar van het jaar 2014, ontwierp het vak grote Denkers.

annemiek neefjes, zet schrijvers  in het hart van het onderwijs 

‘In ieder kind 
schuilt een 

uitvinder, maar 
dat zijn we bijna 

vergeten’

‘Een leraar 
is een creatieve 

ondernemer die 
zelf het onder-
wijs ontwerpt’

‘Onze School-
schrijvers en de 

leerkrachten 
werken echt 

samen’

‘I k werkte in het literaire veld, was 
boekenredacteur van Vrij Nederland, 
programmaleider van een internatio-
naal literatuurfestival, zat in de jury 

van de P.C. Hooftprijs. Prachtig werk allemaal, 
met gelijkgestemden. Totdat ik een uurtje in 
de week ‘leesmoeder’ werd op de school van 
mijn dochter en zag hoe bij een slim kind het 
taalniveau achteruitging in plaats van vooruit. 
Ik werd geconfronteerd met het fenomeen 
taalachterstand en realiseerde me dat boeken, 
lezen, verbeelding een rol kunnen spelen bij het 
oplossen of voorkomen van deze problematiek. 
Op basis van die ervaring bedacht ik in 2010 
De Schoolschrijver. De Schoolschrijver koppelt 
een half schooljaar een kinderboekenschrijver 
aan een taalzwakke basisschool, met een pro-
gramma voor kinderen maar ook voor ouders 
en leerkrachten. Inmiddels werken we landelijk 
met 35 kinderboekenschrijvers op 45 scholen 

en bereiken we 9000 kinderen. We heb-
ben breed draagvlak. Van het ministerie van 
OCW ontvangen we een innovatiesubsidie. 
Ik vind taalachterstand een probleem dat 
niet alleen van de scholen is. Meer algemeen 
moeten we af van het idee dat de juf of mees-
ter het allemaal zelf maar moet oplossen. 
Onze Schoolschrijvers en de leerkrachten 
werken echt samen, ieder vanuit de eigen 
kracht. Wij trainen onze auteurs voordat 
ze als Schoolschrijver aan de slag gaan. We 
hebben onderzoek laten doen en daaruit 
blijkt dat onze aanpak werkt: leesplezier 
en de kwaliteit van schrijven nemen toe; 
leerkrachten zien een duidelijke toename in 
creativiteit en nieuwsgierigheid. Omdat we 
veel vraag krijgen, ontwikkelen we nu ook 
aanbod voor het gehele basisonderwijs. We 
zijn voorlopig nog niet klaar.’
www.deschoolschrijver.nl
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Tekst Stef Verhoeven | Beeld De Beeldredaktie
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‘De commissie voelt het als een 
urgentie om voor de partij met een 
ijzersterk team naar de kiezers te 

gaan. Onze inzet: het versterken en herstellen 
van vertrouwen en verbinding met de sociaal-
democratische waarden naar grote groepen 
jongeren en ouderen –  voor de toekomst van 
de maatschappelijke positie van de PvdA. 
Dat is een opgave niet alleen voor de com-
missie, maar voor de hele partij. Dat raakt de 
kern van de sociaaldemocratische opgave.’

Wat betekent dat concreet?
‘Dat de kandidaten gedreven worden door 
sociaaldemocratische waarden als sociale be-
scherming en activering van de kwetsbaren. 
Dat houdt in: strijden voor de publieke zaak, 
strijden tegen de maatschappelijke trend van 
marktwerking als oplossing, waarden als de 
kwaliteit van het bestaan en van de arbeid, 
eerlijk delen in Nederland en in de wereld. 
Bereid om hardnekkig in Den Haag wetten 
en regels te veranderen ten gunste van onze 
waarden. Niet om het verleden vast te hou-
den, maar om de nieuwe toekomst rechtvaar-
dig vorm te geven.’

Welke vaardigheden moeten kandidaten 
hebben?
‘Ze moeten een overtuigende en maat-
schappelijke hoofdrol kunnen vervullen ten 
aanzien van de sociaaldemocratische agenda. 
Ook moeten ze kunnen verbreden naar ge-
lijkgezinde politieke partijen en mee leiding 
kunnen geven aan maatschappelijke acties 

en die in het parlement 
kunnen vertalen. Bena-
drukt moet worden dat 
de Tweede Kamer geen 
plek is om het vak te leren. 
Kandidaten moeten zich-
zelf al hebben bewezen in 

het dienen van de publieke zaak en herken-
baar zijn op een bepaald gebied. Want voor 
mensen in bijvoorbeeld het onderwijs of in 
de zorg moet het duidelijk zijn dat de PvdA-
Kamerleden van de hoed en de rand weten.’

Wie zitten er in de commissie?
‘De commissie bestaat uit zeventien par-
tijgenoten, allen met brede ervaring*. De 
commissie is divers samengesteld, in leeftijd, 
regio, sekse en afkomst. Dat zullen we ook 
zeker nastreven bij de samenstelling van de 
kandidatenlijst.’ 

Hoe gaan ze te werk?
‘De commissie komt sinds de zomer van 2015 
eens per twee maanden bij elkaar. In de voor-
bereiding is het van belang dat de commissie 
tot verder uitgewerkte opvattingen komt 
over wat een fractie nodig heeft, over welke 
kwaliteiten een individu moet beschikken 
en hoe een groep het beste uit zichzelf kan 
halen. We benutten de voorbereiding ook om 
de inhoud van Van Waarde te vertalen naar ons 
selectiewerk en we leggen contacten met de 
partijgenoten die de Den Uyl-leergang heb-
ben afgerond. In samenwerking met partijbe-
stuur en gewesten is er tegelijk een regionale 
verkenning. De verschillende eisen moeten 
samenkomen in de kwaliteiten van de kandi-
daten. Onze werkzaamheden monden uit in 
een advies aan het partijbestuur. Op basis van 
dit advies stelt het partijbestuur een concept-
lijst vast en het congres stelt in januari 2017 
de definitieve kandidatenlijst vast.’  

Kandidaatstelling  
Tweede 
Kamer

in mei opent de aanmeldtermijn voor Pvda-
leden die zich kandidaat willen stellen voor de 
Tweede kamer. Waar moeten de kandidaten 
aan voldoen en hoe gaat de commissie te werk? 
max van den Berg legt het uit.

CV max Van DEn BErg, 
VoorziTTEr aDViEsCommissiE

1970-1978 Wethouder in groningen
1979-1986 Partijvoorzitter Pvda

1986-1999 Directeur novib/oxfam
1999-2007 Lid Europees Parlement, 

delegatieleider Pvda-fractie
2007-2016 Commissaris van de 

koning(in) in groningen

oPEnsTELLing En sLuiTing kan-
DiDaaTsTELLing TWEEDE kamEr

in mei opent de aanmeldtermijn 
voor de kandidaatstelling. Leden 

met de ambitie om de Pvda in 
de Tweede kamer te vertegen-

woordigen, kunnen zich vanaf dat 
moment melden via www.pvda.

nl. De termijn sluit op maandag 12 
september, om 10:00 uur. Vragen 

en opmerkingen? mail naar  
kandidaatstelling@pvda.nl

* op pvda.nl vindt u alle namen

Tekst Jurjen Fedde Wiersma |  Foto lex Draijer

Tekst Ombudsteam Amsterdam-Noord

E en gezin met twee jonge 
kinderen had een geschil met 
Bureau Jeugdzorg. Het gezin 
wantrouwde de gezinsvoogd 
en werkte uit angst niet mee. 

Het gezin dacht nooit meer van Jeugdzorg af 
te komen, als het met de vrijwillige hulpver-
lening zou instemmen. 

omBuDsTEam in BEELD
De zaak liep al een jaar bij het ombudsteam. 
Op het gezin werd steeds door vrienden en 
kennissen ingepraat om tegen alles nee te 
zeggen, omdat anders hun kinderen afgepakt 
zouden worden. Daardoor stagneerde het 
proces en zat Jeugdzorg met de handen in 
het haar. Het gezin begreep niet dat het ging 
om vrijwillige hulpverlening en dat als zij 
hiermee niet zouden instemmen, er onvrij-
willige maatregelen zouden volgen.

BiJEEnkomsT 
Bureau Jeugdzorg gaf het gezin een laatste 
kans om in te stemmen met de voorwaarde 
om vrijwillige hulpverlening te aanvaarden, 
voordat zij zouden overgaan tot maatregelen. 
Om betrokken partijen bij elkaar te brengen 
werd er een Eigen Kracht-conferentie ge-
houden. Het ombudsteam heeft de vrienden 
en kennissen die dit gezin op een negatieve 
manier beïnvloedden, laten uitnodigen. Zij 
waren immers de voornaamste reden dat 
het proces stagneerde. Op verzoek van het 
ombudsteam werd de bijeenkomst in de taal 
van het gezin (Turks) gevoerd, opdat er geen 
misverstanden zouden ontstaan. Ook legde 
het ombudsteam uit wat de gevolgen zouden 

zijn als het gezin de vrijwillige hulpverlening 
niet zou accepteren. Aan vrienden en kennis-
sen werd gevraagd mee te denken over hoe 
zij de ouders zouden kunnen ondersteunen 
bij de ontwikkeling van de kinderen. Het 
resultaat was een plan, opgesteld door het 
gezin, stichting Eigen Kracht Centrale en 
vrienden en kennissen. 
Voor de zekerheid had het ombudsteam ook 
twee Turkstalige zorgverleners  uitgenodigd 
om de keuzemogelijkheid te vergroten als 
het gezin overstag zou gaan. Het slot was 
dat gezin koos voor een zorginstantie die 
zich richt op mensen met een multiculturele 
achtergrond. De familie heeft vrijwillige 
hulpverlening geaccepteerd en is een hulp-
verleningstraject ingegaan. Als het traject 
met succes wordt afgerond en de doelen 
waar Bureau Jeugdzorg zich zorgen om 
maakt, worden gehaald gaat Jeugdzorg over 
tot sluiting van het dossier.

WaT kunnEn DE anDErE 
omBuDsTEams Van DEzE  
Casus LErEn?
Steeds vaker komt het voor dat mensen geen 
vertrouwen hebben in professionals van Bu-
reau Jeugdzorg, waardoor zij alle hulp weige-
ren. Om dit probleem te tackelen heb je het 
netwerk van het gezin nodig. Dat kunnen 
vrienden, familie, buurtbewoners of kennis-
sen zijn. Want meestal is het netwerk een 
van de redenen dat deze gezinnen onzeker 
en angstig worden. Door een bijeenkomst 
te organiseren waarbij het hele netwerk 
betrokken is, weten zij beter waar zij aan toe 
zijn. Door een eigen plan op te stellen krijgt 
het gezin de regie in eigen handen en voelt 
het zich gehoord. 

in elke Rood besteden we aandacht aan een van de ruim 180 
lokale Pvda-ombudsteams die inmiddels actief zijn in steden 
en dorpen. Dit keer het – geanonimiseerde – verhaal van een 
ombudsteam in amsterdam noord, dat begin dit jaar een lastige 
zaak tot een goed einde wist te brengen.

Ruis opgelost

Dongen
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Etten-Leur
Gilze en Rijen
Helmond
Laarbeek
Tilburg
Waalwijk
Oss
Nuenen
Roosendaal
Veldhoven
Steenbergen
Noord-Holland
Alkmaar
Amstelveen
Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord
Amsterdam Nieuw-west
Amsterdam Oost
Amsterdam West
Amsterdam Zuid
Amsterdam Zuidoost
BEL- gemeenten
Castricum
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heerhugowaard
Hilversum
Hollands Kroon
Hoorn
Huizen
Landsmeer
Langedijk
Schagen
Weesp
Zaanstad
Medemblik
Velsen
Overijssel
Almeloa
Deventer
Enschede
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Zwolle
Staphorst
Steenwijkerland
Zwartewaterland
Utrecht
Abcoude
Amersfoort/Bunschoten
Baarn
De Bilt
Houten
IJsselstein
Leusden
Nieuwegein
Veenendaal
Ronde Venen
Stichtse Vecht
Utrecht
Soest

ombudswerk
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reportage

H et Bijlmer Parktheater zit tot aan de 
nok toe vol. Op de tribune joelt en 
danst het publiek op de klanken van 
een Syrisch popliedje. Beneden op 
een van de voorste rijen draait een 

jongen zich om. Hij gooit zijn gestrekte armen ritmisch 
omhoog en omlaag en kijkt uitdagend naar de andere 
toeschouwers. Die laten zich door de jongen nog meer 
opzwepen; uiteindelijk zit er niemand meer stil.

Het is dinsdag 23 februari. Het theater in het Amster-
damse stadsdeel Zuidoost is vanavond het decor van 
Flierbos Got Talent: een talentenjacht voor vluchte-
lingen die in het noodopvangcentrum wonen aan de 
Amsterdamse Flierbosdreef. De avond is georganiseerd 

door Venzo, een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam 
Zuidoost die zich onder meer inzet voor vluchtelingen. 
Initiatiefnemers zijn de Syrische vluchteling Basil en 
Venzo-vrijwilliger Billy-Jean van Korput. Basil: ‘We 
laten vanavond zien dat we niet alleen naar Amsterdam 
zijn gekomen om over oorlog en bombardementen te 
praten. Maar ook om onze kunst te delen en te laten 
zien dat we lieve mensen zijn.’ 

Amsterdam vangt momenteel in vier noodopvang-
centra zo’n 860 vluchtelingen op. Ze wachten daar 
hun asielprocedure af. Door de grote toestroom van 
Syrische vluchtelingen duurt dat langer dan normaal. 
Hierdoor zitten de asielzoekerscentra vol en is de 
noodopvang nodig. Van de grimmige sfeer die op 
andere plaatsen in Nederland heerst door de komst van 
noodopvang voor asielzoekers, is in Amsterdam weinig 
merkbaar. Sterker nog: de gemeente moedigt inwoners 
en lokale organisaties aan om de vluchtelingen te hel-
pen. En dat doen de Amsterdammers dan ook.

TaaLLEs
De talentenjacht is daar een voorbeeld van. Ook zijn 
er sportactiviteiten, worden er wandelingen door de 
stad georganiseerd en taallessen gegeven in de noodop-

De taal leren, sporten en talent ontplooien. Voor de 
vluchtelingen in de amsterdamse noodopvang zijn 
het manieren om de sleur en verveling te doorbreken 
en naar de toekomst te blijven kijken. En de 
amsterdammers helpen hen daarbij.
Tekst Johan Vogels | Foto Hans Mooren

vangcentra door vrijwilligers. Een van die vrijwilligers is 
Anja Verberne, gepensioneerd lerares Nederlands. Ze is 
vrijwilliger van het Amsterdams Buurvrouwen Contact 
(ABC) en geeft drie ochtenden per week taalles aan 
de vluchtelingen op de Flierbosdreef. ‘Ik krijg zo veel 
energie van het lesgeven aan deze mensen,’ vertelt ze. 
‘Ze willen de taal echt leren en zich verder ontwikke-
len.’ 

Een van de studenten van Verberne is de 37-jarige  
Walid Karabilan. Hij heeft rechten gestudeerd en 
werkte in Syrië voor een gasmaatschappij. ‘Ik wil hier 
journalist worden.’ Hij volgt pas sinds kort taalles en 
is een ijverige student. Zo ijverig dat hij in het Ne-
derlands een kort verhaal heeft geschreven. Het heet 

Taalles en 
talentenjacht

Afspraak met Amsterdam. ‘Het gaat over wat ik zag toen ik eind 2015 in 
Amsterdam arriveerde: hoe de oude gebouwen aan de grachten me doen 
denken aan de Omajjadenmoskee in Damascus. Hoe veel van wat ik zie 
me steeds weer terugvoert naar huis. Maar ook dat ik friet at en het lekker 
vond.’ Verberne is zo trots op haar student dat zij het verhaal laat afdruk-
ken in de nieuwsbrief voor ABC-vrijwilligers. 

griP oP siTuaTiE
Directeur van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) is Miriam 
Meijs. Ze ziet net als Verberne dat de vluchtelingen willen leren: ‘Als ze 
hier komen, zijn ze volledig afhankelijk van anderen: de gemeente, amb-
tenaren, medewerkers op de opvanglocatie. Ze willen het heft in eigen 
handen nemen en grip krijgen op hun situatie. Daarvoor is onder meer 
het leren van het Nederlands nodig. Daarom is die taalles zo ontzettend 
belangrijk voor ze.’
Hoewel de taal leren een van de belangrijkste doelen is, zijn de lessen ook 
een welkome afwisseling in de sleur en verveling die in de opvangcentra 
altijd op de loer liggen. Meijs: ‘Het geeft ze structuur, wat afleiding en iets 
dat perspectief biedt op hun toekomst.’

Van oorsprong richt het ABC zich alleen op anderstalige vrouwen die ge-
isoleerd leven. De vrijwilligers geven privéles bij vrouwen thuis of in kleine 
groepjes op laagdrempelige locaties. De lessen aan de vluchtelingen – in 
groepen en voor het grootste deel mannen – is heel wat anders. ‘Een mooie 
uitdaging voor ons,’ aldus Meijs. Het ABC geeft taalles in twee van de vier 
Amsterdamse noodopvangcentra. Refugee Company en een groep vrijwil-
ligers doen dat op de andere twee locaties.

‘nu is HET FEEsT’
Terug in het Bijlmer Parktheater. Elf acts doen mee aan de talentenjacht. 
Iemand draagt op gezwollen muziek een gedicht voor waarin hij vertelt dat 
hij voor het eerst zijn verjaardag alleen viert, zonder vrienden en familie. 
Een andere act bestaat uit vijf jongens die een traditionele dans opvoeren. 
En een oudere man zingt een verdrietig maar prachtig lied over hoe hij 
zijn thuisland Syrië mist, terwijl zijn vriend hem begeleidt op de oed (een 
voorloper van de luit).
Nadeem Najjar uit Aleppo is de broer van de oed-speler en wil hem 
vanavond aanmoedigen. Najjar is een dag eerder voor de derde keer vader 
geworden, maar zijn pasgeboren zoon heeft hij nog niet gezien. Zijn vrouw 
en kinderen zitten nog in Turkije, gelukkig wel veilig. ‘Ik ben heel blij dat 
alles goed is gegaan. En ik ben heel verdrietig dat ze zo ver weg zijn. Maar 
nu is het feest, dubbel feest zelfs: ik ben vader geworden én mijn broer 
treedt op.’
Najjar verwoordt het gevoel van veel mensen die vanavond in het theater 
zijn: hoewel de oorlog in hun thuisland de hele avond dichtbij is, willen ze 
nu vooral plezier maken. Het ene moment gilt het publiek het dan ook uit 
tijdens de optredens, op een ander moment kun je een speld horen vallen. 
Dan heft iemand weer spontaan een Arabisch lied aan en zingt en klapt 
iedereen mee.
Nadat de laatste artiest het publiek tot in de nok van het theater laat joe-
len en dansen op de tribune, is het tijd voor de prijsuitreiking. Ernestine 
Comvalius, directeur van het Bijlmer Parktheater, maakt de winnaar 
bekend. Het zijn de zanger en de oed-speler met hun lied over hoe ze hun 
thuisland missen. Najjar stormt in blijdschap naar voren. Zijn broer de 
oed-speler heeft gewonnen. ‘Het feest is nu compleet.’  

‘Vluchtelingen willen  
het heft in eigen handen 

nemen en grip krijgen  
op hun situatie’

Theaterdirecteur 
Ernestine Comvalius 
(links) maakt de 
winnaars bekend.
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reportage

H et Wibautcollege, waar de leerlingen 
opleidingen op niveau 1 en 2 volgen, 
maakt deel uit van het ROC TOP. 
TOP staat voor: ‘theorie ontmoet 
praktijk’ maar tegelijk ook voor topon-

derwijs. En dat is niet te veel gezegd, want ROC TOP 
werd in de Keuzegidsen mbo 2015 en 2016 genoemd als 
beste mbo van de Randstad. Met slechts 4500 leerlin-
gen, verdeeld over tien locaties in Amsterdam en één 
in Almere, is ROC TOP een kleine schoolorganisatie, 
financieel gezond en ontdaan van overbodige manage-
mentlagen. ROC TOP is ontstaan uit de erfenis van 
Amarantis, de scholenkoepel met 30.000 leerlingen die 
ten onder ging aan de hoogmoedswaanzin en het beleid 
van het College van Bestuur, zoals een officiële com-
missie onder leiding van Femke Halsema vaststelde. 
Hoe slaagde ROC TOP erin ook de meest kwetsbare 
jongeren en jong volwassenen een kans te geven, tegen 
de achtergrond van maatschappelijke uitsluiting, ra-
cisme, tweedeling en religieuze tegenstellingen?

ConTaCT Voor ConTraCT
Ineke van der Linden is bestuursvoorzitter van ROC 
TOP en legt het eenvoudig uit: ‘Voor onze scholen 
geldt “contact voor contract”. Dat wil zeggen dat voor 
ons de menselijke maat het uitgangspunt is. Iedereen 
die zich aanmeldt, krijgt een persoonlijk gesprek; in 
onze hele organisatie staat liefde voor en betrokken-
heid bij onze leerlingen, docenten en medewerkers 
centraal. We zijn, zo zeggen we graag, hart voor hard.’

Nadat ROC Top in 2012 bestuurlijk onafhankelijk 
werd, is er door iedereen hard gewerkt. ‘Het eerste jaar 

hebben we de organisatie op orde moeten brengen, 
daarna konden we pas vooruit,’ vertelt Van der Linden. 
‘We hebben het vertrouwen bij studenten en scholen 
in het voortgezet onderwijs hersteld, het onderwijs op 
orde gebracht en we staan er financieel goed voor. De 
onderwijsinspectie is onder de indruk. Ons bestaans-
recht in de stad hebben we als kleine organisatie bewe-
zen. In het onderwijsaanbod in deze regio hebben we 
met onze specifieke kwaliteit een toegevoegde waarde.’

soCiaLE VaarDigHEDEn
Kees van Eerten is met zijn veertig dienstjaren in het 
onderwijs een van de steunpilaren in de organisatie. 
Hij geeft les, traint zijn collega’s en organiseert binnen 
de school ‘de goede gesprekken’. Goede gesprekken? 
‘Ja, zeker. Die zijn nodig, zeker als het erom spant in de 
samenleving, zoals na de aanslagen in Parijs, bij Charlie 
Hebdo en de joodse supermarkt, en eind vorig jaar 
opnieuw. Het gaat in het onderwijs om aandacht en er-
kenning,’ vertelt Van Eerten. ‘Wanneer jongeren in de 
ogen van anderen extreme opvattingen hebben, moet 
je willen weten wat die jongeren beweegt. Wat is er aan 
de hand, wat speelt er onder de oppervlakte? Vergis je 
niet dat wij hier te maken hebben met jongeren die niet 
zelden een instabiele basis hebben of een specifieke 
achtergrond. De samenleving eist van hen heel veel, en 
laat tegelijk vaak weten dat ze er niet toedoen, er niet 
mogen zijn of dat ze niet worden toegelaten.’ Van Eer-
ten schreef een handleiding voor docenten om over dit 
soort onderwerpen gesprekken te voeren in de klas. De 
ministers Asscher en Bussemaker erkennen zijn werk. 
Van Eerten: ‘Het was goed dat de minister van Onder-
wijs, Jet Bussemaker, onlangs onderstreepte dat het in 
het onderwijs ook om Bildung gaat, om het ontwikke-
len van persoonlijkheid en sociale vaardigheden.’

VErTrouWEn WinnEn
Hoe belangrijk dat is zie je bij een bezoek aan de school 
in de Wibautstraat. Daar volgen leerlingen een oplei-
ding op het laagste niveau van het mbo, niveau 1 en 2. 
Het zijn jongeren en jong volwassenen (16 en 23 jaar) 
veelal uit de buurt, uit Amsterdam West en Zuidoost 
die nooit een startkwalificatie hebben behaald. Waar-
om niet? Er zijn talloze verklaringen voor: de armoede, 

Het roC ToP mag zich het beste mbo van de 
randstad noemen. Rood wilde weten wat het succes 
verklaart van deze organisatie die onlangs nog ten 
dode was opgeschreven. Hij ging op reportage bij 
het Wibautcollege in amsterdam en het roC ToP in 
almere.    Tekst en beeld Jan Schuurman Hess

bijvoorbeeld. Kinderen die op de grond slapen, omdat 
er geen bed is; kinderen die slechts één trainingspak 
bezitten; meiden die zelf al twee kinderen hebben en 
geen cent te besteden; jongeren die gedragsproblemen 
hebben, kinderen uit gebroken gezinnen en kinderen 
die zich op straat hebben geschoold. En natuurlijk zijn 
er leerlingen met beperkingen.
Britta de Jong, onderwijsmanager: ‘Bij de vorming van 
ROC’s jaren geleden, werd er vanuit gegaan dat je deze 
jongeren wel in klassen van 30 leerlingen kon stoppen, 
of hoorcolleges met wel 60 leerlingen kon geven. Het 
leidde ertoe dat veel jongeren uit beeld verdwenen. We 
hebben hier een andere aanpak: er is rust in de school. 
Iedere klas blijft op één plek en blijft bij elkaar. Iedere 
klas heeft een eigen mentor die er continu is en dus 
bij de leerlingen blijft, ook wanneer er een vakdocent 
komt lesgeven. Wanneer er instructie is gegeven, werkt 
de mentor dat met zijn leerlingen uit. Wanneer er 

iemand even ontspoort of er iets misgaat, wordt dat di-
rect tussen leerling en mentor besproken... even apart 
en tot rust komen. Kijk, als een leerling met een jas aan 
binnenkomt, met de capuchon over het hoofd, kun 
je dat afwijzen, maar je kunt je ook afvragen waarom 
dat gebeurt en wat er aan de hand is. Meestal is er een 
verklaring voor; bovendien zijn we blij dat hij of zij er 
is. De school moet veilig voelen, als een thuis en ze 
moeten weten dat de deur altijd open is. Zo, stap voor 
stap, winnen we het vertrouwen van de leerlingen en 
zo krabbelen ze op, tot ze een diploma hebben en dan 
toch weer, met eigenwaarde, verder kunnen.’

kLEinsCHoLigHEiD 
In Almere heeft ROC TOP ook een kleine locatie, 
met 380 tot 400 leerlingen. Marieke Kelder geeft 
daar het vak pedagogisch werk. ‘Wie hier binnen-
komt, moet zich thuis voelen en denken, ja, dit is mijn 
school. Iedereen kent elkaar; komt iemand niet op-
dagen, dan wordt hij of zij gemist. Wie door wil leren, 
kan hier al tijdens de studie een snuffelstage gaan doen 
aan het hbo. Deze vorm van “kleinscholigheid”, zoals 
we het noemen, heeft een eigen uniek, pedagogisch 
didactisch klimaat, en we verbinden ons als school met 
de leerling en de ouders. Kennen en gekend zijn. Dan 
gaat het goed.’  

marieke kelder

kees van Eerten

roC ToP in almere

ROC TOP: 
hart voor hard

‘In onze organisatie 
staat liefde voor en 

betrokkenheid bij onze 
leerlingen, docenten en 
medewerkers centraal’



maar uw zoon kan beter naar het vmbo.” Ik keek 
mijn vader aan, maar die zei niks. De onderwijzer 
was in zijn ogen een autoriteit die je niet diende te-
gen te spreken. Veel Marokkaanse vaders dachten zo. 
Ik voelde me onmachtig: “Waarom lukt het ouders 
van een wit kind wel het schooladvies voor hun kind 
met succes ter discussie te stellen? Waarom zijn die 
veel meer betrokken bij de school van hun kinde-
ren?,” dacht ik. Daar ligt volgens mij ook precies het 
probleem van de hoge schooluitval bij allochtone 
jongeren. De kinderen worden te weinig gestimu-
leerd om hun huiswerk te maken, niet uit onwil, 
maar omdat de ouders soms geen idee hebben wat er 
van hen wordt verwacht.’

HBo
Met de schoolcarrière van Mohammed kwam het 
uiteindelijk goed, na het vmbo en het mbo ging hij, 
als eerste van zijn familie, naar het hbo. ‘Als ik ergens 
had kunnen uitvallen, was het na mijn eerste jaar op 
de Hogeschool Utrecht. Ik haalde weinig tentamens, 
ook al omdat ik niet goed wist hoe je dat nu deed, 
studeren. Niemand had me dat ooit verteld en ik had 
geen voorbeelden in mijn omgeving. Mijn mentor 
overtuigde me door te gaan. “Kom op, je kan het 
makkelijk,” zei ze. Dat hielp mij over de drempel.’ 

DEn Haag
Ondertussen werd hij actief in de Goudse politiek en 
was met zijn 20 jaar het jongste allochtone raadslid 
ooit. Voor de PvdA, de partij van zijn vader die bij 
Campina werkt. ‘Ik had mij drie jaar eerder aange-
meld bij de Jonge Socialisten. Wat onwennig ging ik 
naar een bijeenkomst van hen in Utrecht. Veel Diede-
rikken en Lodewijks zag ik daar, nauwelijks Achmeds 
en Rachida’s. Ik wilde daar graag verandering in bren-
gen en ik kreeg daar ook de ruimte voor.’ Als raadslid 
maakte hij naam als onorthodox oliemannetje tussen 
de allochtone en autochtone Gouwenaar. Van Gouda 
ging het verder naar Den Haag. 

oP sToom
‘Ik heb het gevoel dat wij als PvdA-fractie goed op 
stoom zijn geraakt. De peilingen zeggen mij niks, ik 
kan straks heel goed uitleggen waarom ik trots ben op 
wat we als PvdA hebben bereikt, ondanks de bakken 
kritiek die we over ons heen hebben gekregen. Dat 
is omdat we niet alleen roepen hoe het moet, maar 
ook daadwerkelijk iets doen. En daarmee maken we 
het verschil, vraag het de minderjarige mbo-student 
die nu een ov-jaarkaart heeft, vraag het de docent die 
eindelijk meer zeggenschap krijgt over zijn vakgebied 
en vraag het hier in Gouda aan al die jongeren die na 
schooltijd begeleid hun huiswerk maken of kunnen 
sporten. Allemaal te danken aan de PvdA.’   

 V oor het cafe-restaurant ‘Gewoon Gouds’, zet 
hij zijn fiets op slot, tilt zijn tweejarige doch-
tertje uit het zitje aan het stuur en begroet 
monter mede-eigenaar Joost, die samen 
met Achmed, de uitspanning runt. ‘Dat is 

nou ware integratie, Joost en Achmed,’ zegt Mohammed 
Mohandis lachend, terwijl hij voor dochter Aya de iPad 
opstart. 

WETsWiJziging
Het jonge Pvda-Kamerlid had een prima week achter de rug. 
Een paar dagen eerder had een meerderheid van de Tweede 
Kamer ingestemd met een aantal belangrijke wijzigingsvoor-
stellen van de Wet versterking bestuurskracht van minister 
Bussemaker van Onderwijs. ‘Rechts wilde geen versterking 
van de inspraak van studenten en docenten op het onderwijs, 
de linkerflank, die ik mocht aanvoeren, zette juist in op meer 
inspraak. Ik ben erg blij met wat wij hebben bereikt. In de 
medezeggenschapsraad krijgen studenten een soort veto-
recht. Komt de directie met een in hun ogen slecht plan, dan 
kan dat worden geblokkeerd. Op decentraal niveau krijgen 
de onderwijscommissies, die gaan over de inhoud van het 
onderwijs, een grotere rol.’

Links-rECHTs-sPEL
Het was een mooi, klassiek links-rechts-spel geweest. 
Mohandis versus VVD-onderwijscollega Pieter Duisenberg. 
‘Over dit onderwerp stond niets in het regeerakkoord. Met 
Pieter, met wie ik prima overweg kan, had ik vooraf afge-
sproken dat we allebei vol voor onze eigen ideeën zouden 
gaan. Het is mooi dat ik op veel van mijn voorstellen een 
meerderheid heb weten te vinden. Studenten en docenten 
krijgen eindelijk echt zeggenschap over waar het in het 
onderwijs om draait: de inhoud. Wat je zag was dat rechts 
vanuit wantrouwen redeneerde, ze waren bang dat meer zeg-
genschap en inspraak zou leiden tot wat Pieter omschreef als 
een “Kerstboom aan rechten” en een “tsunami aan jaren-zes-
tigamendementen”.’ Wij hebben het vertrouwen dat scholie-
ren, studenten en docenten een constructieve bijdrage willen 
en kunnen leveren aan de inhoud van het onderwijs.’

ongEmakkELiJk
Mohandis had genoten van het onderhandelingsspel dat 
vooraf ging aan het debat. Dat was weleens anders geweest. 

De eerste maanden na zijn benoeming als Tweede Kamerlid, 
najaar 2012, vond hij zich naar eigen zeggen ‘eng en onge-
makkelijk’. Mohandis: ‘Ik kreeg onderwijs en later ook nog 
media, mooie, maar zware portefeuilles. Ik had tijd nodig 
om mij deze onderwerpen eigen te maken en moest tegelijk 
mijn draai zien te vinden binnen de fractie en in de Kamer. 
Diederik Samsom vergeleek mij eens met een talentvolle 
speler uit de A1 van Gouda, die moeite had met de stap naar 
het eerste elftal. Hij had gelijk. Ik was jong en onzeker. Kan 
ik de verwachtingen wel waarmaken? Wat is mijn bijdrage 
aan de fractie en aan het onderwijs? vroeg ik me af.’ 

PLEziEr
De omslag kwam begin 2014, toen Mohandis de onder-
handelingen over de invoering van het sociaal leenstelsel 
werd toevertrouwd. ‘Ik aarzelde. Ik was toch niet naar Den 
Haag gekomen om de basisbeurs af te schaffen? Maar al 
snel besefte ik dat het om iets anders ging, namelijk om 
het toekomstbestendig maken van het hoger onderwijs. In 
het onderhandelingsproces vond ik de Mohammed die als 
raadslid in Gouda onbevreesd en open erin knalde, weer 
terug. Ik kreeg het plezier terug in het politieke handwerk 
en met het plezier kwamen de resultaten. De inkomens-
afhankelijke beurs bleef, en ging zelfs iets omhoog, en we 
wisten in samenwerking met andere partijen eveneens te 
voorkomen dat de ov-jaarkaart werd geschrapt. Het mooiste 
vond ik dat voortaan niet alleen wo- en hbo-studenten een 
ov-jaarkaart kregen, maar ook alle minderjarige mbo-ers. 
Met dat resultaat kon ik thuiskomen in de buurt waarin ben 
opgegroeid. Het gaf mij het vertrouwen dat ik nodig had om 
een goed Kamerlid te worden.’

VmBo-aDViEs
Die buurt waaraan Mohandis refereerde, ligt aan de rand 
van Gouda, waar hij opgroeide in een gezin met vier kinde-
ren. Mohammed was geen makkelijk kind. ‘De harde kanten 
van de straat zijn mij niet vreemd. Niet dat ik crimineel was, 
maar het had met mij net zo fout kunnen aflopen als met 
een aantal van mijn vrienden uit de wijk. Ik hing vaak op 
straat, ging te veel uit en deed te weinig op school. Ondanks 
een goede Cito-score werd hij door de school naar het vmbo 
verwezen. ‘Ik krijg nog rillingen als ik aan dat gesprek met 
de onderwijzeres terugdenk. Letterlijk zei ze tegen mijn 
vader die naast mij zat: “We hebben er lang over gesproken, 

Onorthodox oliemannetje
profiel

De eerste maanden als Tweede kamerlid voelde mohammed mohandis zich onzeker. maar hij 
vond zichzelf terug bij de onderhandelingen over de invoering van het sociaal leenstelsel: 
onbevreesd en recht voor zijn raap.   Tekst Gert Hage | Foto De Beeldredaktie

‘ondanks een goede 
Cito-score werd ik 
door de school naar 
het vmbo verwezen’
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Tekst Michiel reijnen

De Eerste en Tweede Kamer stemden in 
2015 al in met het samenwerkingsverdrag, 
met als volledige titel: ‘Associatieovereen-
komst tussen de Europese Unie en de Eu-
ropese Gemeenschap voor Atoomenergie 
en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds. De EU heeft met meer landen 
zo’n overeenkomst, zoals met Chili, Zuid-
Afrika en Israël.
In zo’n verdrag staan bindende verplich-
tingen tussen de EU en in dit geval Oe-

kraïne, die onder meer zijn gericht op de 
democratie te versterken, mensenrechten 
te beschermen en Europese investeringen 
daar veiliger te maken. 
 
Inmiddels hebben bijna alle landen van de 
EU de volledige procedure van ratifica-
tie van de overeenkomst afgerond. In 
september 2015 heeft het comité Geen-
Peil meer dan voldoende handtekeningen 
verzameld voor een raadgevend referen-

dum over dit verdrag. Dit referendum 
vindt plaats op 6 april. De uitslag van het 
referendum is geldig bij een opkomst van 
30 procent of hoger. In dat geval neemt de 
PvdA  – voorstander van het raadgevend 
referendum – het  oordeel over. Of het nu 
voor of tegen is. Een meerderheid van de 
partijen in de Tweede Kamer – uitgezon-
derd VVD, D66 en GroenLinks – deelt 
die mening. De stem van Nederland is dus 
doorslaggevend.

Wat vindt de PvdA?
 
De Pvda is voor het samenwerkingsverdrag. 
zoals op onze flyers hierover staat te lezen: 

Meer veiligheid, meer stabiliteit en meer democratie. Dat is de inzet van 
het referendum. Want dit samenwerkingsverdrag is goed voor Nederland 
én voor Oekraïne.
Een veilig en democratisch Oekraïne is in het belang van onze vrede. Ook 
profiteren werknemers en bedrijven van handel zonder bureaucratische 
belemmeringen. En door samenwerking voorkomen we dat de toekomst 
van de Oekraïense democratie en bevolking gedicteerd wordt door Poetin.
Oekraïne wordt – net als Chili en Zuid-Afrika die ook zo’n verdrag hebben 
– geen lid van de Europese Unie. Dat willen we ook niet. Wat we wel willen 
is samenwerken. 
Stem op 6 april voor meer veiligheid, stabiliteit en democratie.

Achtergrond

Fabel:  
een ‘ja’ gaat Nederland veel 
geld kosten

Fabel: 
Met het verdrag steunen 
we een corrupt regime

Fabel:  
Samenwerking met Oekraïne 
speelt Poetin in de kaart

Fabel: 
Werknemers uit Oekraïne 
komen hier naartoe

Fabel: 
Het referendum is een 
wassen neus, want het 
samenwerkingsverdrag 
is al in werking getreden 

Fabel: 
Dit verdrag is een stap naar eU-lidmaatschap 
van Oekraïne 

Fabel:  
Het is niet nodig om te gaan stemmen. De 
opkomst zal toch lager dan 30 procent zijn.

Feit: Het samenwerkingsverdrag 
bevat geen extra steunmaatrege-
len van Nederland aan Oekraïne. 
Geen cent. Wel kan Oekraïne 
gebruikmaken van bestaande 
programma´s vanuit het IMF 
en Europese fondsen zoals het 
Europees nabuurschapsbeleid. Dit 
geld wordt ingezet om hervormin-
gen in Oekraïne die voortkomen 
uit het samenwerkingsverdrag, te 
ondersteunen. Het verdrag kan 
Nederland juist geld opleveren. 
Nederlandse werknemers en be-
drijven hebben baat bij meer vrije 
handel en samenwerking. 

Feit: Goede relaties met onze 
buren zijn belangrijk, ook als er 
iets op hen af te dingen is. Er is 
genoeg in Oekraïne dat beter 
moet, hoewel er in de twee jaar 
sinds de pro-russische regering is 
verdwenen, vooruitgang geboekt 
is. Het samenwerkingsverdrag 
geeft daarbij een extra zet: er 
worden niet alleen afspraken 
gemaakt over vrede, veiligheid en 
handel, maar ook over democratie, 
het tegengaan van corruptie en 
het eerbiedigen van de men-
senrechten. Om die reden is de 
internationale corruptiewaakhond 
transparancy.nl ook vóór het 
samenwerkingsverdrag.  

Feit: Nog maar twee jaar gele-
den demonstreerden duizenden 
Oekraïners vóór toenadering tot 
Europa en tégen toenemende 
russische invloed. Poetin wil een 
verdeeld en niet-democratisch 
Oekraïne. rusland heeft samen-
werking met Europa altijd gepro-
beerd te dwarsbomen. toen de 
pro-russische regering het vuur 
opende op de demonstranten en 
vervolgens het veld moest rui-
men, viel Poetin het Oekraïense 
schiereiland de krim binnen. Nu 
een nieuwe en democratische 
regering wil samenwerken met 
Europa, is dat een kans op vrede 
en stabiliteit. 

Feit: Van vrij verkeer van werkne-
mers is geen sprake. Het opheffen 
van de visumplicht voor kort ver-
blijf betekent niet dat mensen uit 
Oekraïne zich zomaar hier mogen 
vestigen. Oekraïners krijgen een 
inreisstempel in hun paspoort dat 
recht geeft op maximaal negentig 
dagen verblijf in de EU. Als die 
periode is verstreken, moeten ze 
gewoon terug naar Oekraïne. 

Feit: Samenwerkingsverdragen sluit de EU met heel 
veel landen zoals ook chili en Zuid-Afrika. Dit verdrag 
heeft dan ook helemaal niets te maken met toetreding 
tot de EU. De Partij van de Arbeid is vóór samenwer-
king met Oekraïne maar tégen een EU-lidmaatschap.

Feit: De PvdA is voorstander van het referendum en 
roept iedereen dan ook op zich uit te spreken over het 
samenwerkingsverdrag. De verwachting is bovendien 
dat de opkomst boven de 30 procent zal zijn. Elke 
stem telt. 

Feiten & 
FAbels

Er zijn nogal 
wat fabels over 

het verdrag. We 
hebben daarom 

enkele fabels 
verzameld, met 
daarbij de toe-

lichting hoe het 
echt zit:

bezoek onze speciale website: 
stemvoor.pvda.nl
Hier vind je nog meer fabels en feiten en lees je waarom 
mensen voor stemmen. Neem eens een kijkje en deel 
de site of een deel ervan op Facebook of Twitter.

op 6 april is het zover:  
dan mag nederland naar de stembus om te stemmen over het samenwerkingsverdrag 
tussen oekraïne en de Europese unie. De Pvda is voor dit verdrag; het zorgt voor 
meer veiligheid, meer stabiliteit en meer democratie. in de media wordt er veel 
gezegd en geschreven over het verdrag, maar niet alles klopt. Rood zet daarom wat 
achtergrondinformatie, feiten en fabels op een rij.

Feiten en fabels over het 
Oekraïne-referendum
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Feit: Sommige onderdelen van 
het verdrag worden onder voor-
behoud van instemming door alle 
landen al voorlopig toegepast. Het 
gaat om onderdelen die van eco-
nomisch belang zijn voor Oekraïne, 
zoals het verlagen van de han-
delstarieven, maar ook mensen-
rechten. Dat was een gebaar van 
de EU om Oekraïne uit de crisis te 
helpen. Belangrijke onderdelen, 
bijvoorbeeld die het internationaal 
strafhof en regionale stabiliteit 
betreffen, zijn nog niet ingegaan. 
Bij een ‘nee’ zullen die dus niet in 
werking treden, heeft het kabinet 
al aangegeven. 
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CoLoFon
Rood is het positief/kritische ledenblad van 
de Partij van de Arbeid waarin leden van 
de partij centraal staan. Leden worden van 
harte uitgenodigd te reageren op de inhoud 
van Rood en de redactie van ideeën, sug-
gesties of kopij te voorzien. Rood verschijnt 
vier  maal per jaar en wordt gratis verspreid 
onder de leden van de PvdA in een oplage 
van 50.000 exemplaren. Niet-leden kunnen 
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Warm-
bloedig 
& intens 
politicus
Op 21 oktober 1997 verongelukte Kamer-
lid Maarten van Traa. Van deze markante 
PvdA-voorman schreef voormalig advo-
caat en rechter Willem van Bennekom 
de biografie. Het is een boeiende inkijk 
geworden in het leven van Van Traa, eerst 
journalist en later politicus, met als meest 
dramatische moment zijn ontdekking niet 
de zoon te zijn van Piet van Traa, maar van 
de journalist Colenbrander, met wie hij 
een goede band kreeg.
Van Traa was van 1979 tot 1987 internatio-
naal secretaris van de PvdA. Hij creëerde 
een indrukwekkend netwerk van contac-
ten met zusterpartijen en raakte bevriend 
met partijleiders als Brandt en Palme. 
Ook smeedde hij een hechte band met de 
oppositionele groeperingen in het toen 
nog communistische Oost-Europa, zoals 
Charta 77 in Tsjecho-Slowakije. In die pe-
riode kwam Van Traa overigens ook enkele 
malen in botsing met de partijraad, zoals 
bij zijn afgewezen pleidooi voor de boycot 
van de Olympische Spelen in Moskou 
(1980) na de arrestatie van de Russische 
mensenrechtenactivist Sacharov. 
Maar het was vooral de tijd van de 
kernwapens. Van Traa liep voorop in de 
campagne tegen de kruisraketten, waarbij 
het trouwens niet altijd helder was of het 
Interkerkelijk Vredesberaad van M.J.Faber 
de PvdA op sleeptouw nam of andersom. 
De PvdA ging de verkiezingen van 1981 in 
met het absolute nee tegen plaatsing. De 
kwestie kleurde jarenlang de politieke ver-
houdingen, met de PvdA in de oppositie.
In 1987 werd Van Traa lid van de Tweede 
Kamer. Hij speelde in 1993-’94 een actieve 
rol in de discussie over de uitzending van 
Dutchbat naar Bosnië; en hij trok zich de 
val van Srebrenica in 1995 persoonlijk aan, 
zo schrijft Van Bennekom.
In de Kamer vocht Van Traa met vasthou-

dendheid, zij het niet altijd met resultaat, 
voor zijn standpunten over migratie, de 
rechten van asielzoekers, over de rechts-
staat en vooral de grenzen daarvan. In 
1994 werd hij voorzitter van de Enquête-
commissie Opsporingsmethoden (IRT). 
Anders dan op het gebied van de kern-
bewapening zijn Van Traa’s opvattingen 
van toen ook vandaag de dag nog even 
relevant. 

Maarten van Traa wordt in het boek 
afgeschilderd als een warmbloedig, intens 
politicus. Altijd wikkend en wegend, 
knorrig soms, maar hij was ook een flam-
boyant muzikant en fenomenaal imitator 
van Nederlandse en buitenlandse politici. 
Van Traa’s plaats in de Kamer werd in 1997 
ingenomen door Bert Koenders, die met 
een prachtige toespraak het eerste exem-
plaar van De Jaren van Maarten van Traa, 
in ontvangst nam. Willem van Bennekom 
heeft een mooie, gedetailleerde biogra-
fie geschreven, onmisbaar voor wie de 
geschiedenis van de Partij van de Arbeid 
in de laatste twee decennia van de vorige 
eeuw wil begrijpen.

Lo Casteleijn, ex-medewerker van de  
PvdA Tweede Kamerfractie 

De jaren van Maarten van Traa. 
isBn 978-90-8953-641-9. € 29,90. 
amsterdam: Boom 2015

E erst maar achteraf: na 29 jaar aardrijkskun-
deles gegeven te hebben op het St Jans-
college ging Buisman met pensioen en 
besloot hij een proefschrift te schrijven 
over de geschiedenis van het klimaat in 

Nederland. Hij ging vervolgens werken bij het KNMI, 
schreef vele boeken over dit thema en is inmiddels 91 jaar. 
Op Wikipedia is zijn cv terug te vinden. 
Dat hij dat in zich had, wisten we 
toen natuurlijk niet. Wel herinner ik 
me dat hij buiten schooltijden een 
vereniging had opgericht, Strabo, 
waarin leerlingen actief bezig konden 
zijn met wetenschap. Ik was daar op 
mijn twaalfde jaar lid van. Hij was 
Esperantist en inspireerde me om de cursus Esperanto, 
die Kees van Kooten en Wim de Bie op de televisie gaven, 
te volgen: Vilhelmo en Kornelio, die aanspoelden op een 
onbewoond eiland en elkaar leerden verstaan in deze 
kunstmatige taal, ooit ontwikkeld door L.L. Zamenhof. 
Ik heb daar in de toenmalige Houtrusthallen nog eens 
examen in gedaan, mijn eerste examen ooit. 
Van zijn lessen staat me nog maar een enkel moment bij. 
Hij legde uit dat de stad waar we woonden, Den Haag, 
ooit was gebouwd op strandwallen, verhogingen van zand 
die parallel liepen aan de zeekust. Dat kon je nog steeds 
zien, zei hij, want de grote wegen die de stad doorsneden, 
liepen over die voormalige strandwallen en dus parallel 
aan de kust: de Laan van Meerdervoort, de Loosduinse-

weg, de Grote Marktstraat. Die straten kende ik vanaf 
mijn allerjongste jaren; ik kon ze dromen, maar dat ze 
over strandwallen liepen had ik me nooit gerealiseerd. 
Dat er onder die alledaagse werkelijkheid een verklaring 
zat die je niet kende, maar die je via wetenschap kon 
begrijpen, die de wereld om je heen kon helpen verklaren, 
dat vond ik schitterend. En je kon als eenvoudige jonge 

jongen die verklaring al begrijpen. 
Het zand, en daartussen het veen. 
Ik was nota bene opgegroeid op het 
straatadres Hoogveen 15; die straat 
liep ook parallel aan de Meppelweg, 
aan de Hengelolaan, de Erasmusweg. 
Het was het dubbele besef: er is onder 
de wereld die we kennen een dieper-

liggende verklaring, en we kunnen die verklaring heel 
goed begrijpen. Dat besef legde de basis voor mijn latere 
fascinatie voor de natuurwetenschap.
De leraar Jan Buisman had geen enkele behoefte om baas 
te worden, om op te houden met het vak waar hij goed in 
was. Hij was volledig op zijn plek als leraar voor de klas 
en de energie die hij over had, legde hij in buitenschoolse 
activiteiten voor zijn leerlingen. We weten nu dat hij nog 
veel meer in zijn mars had, maar een groot deel van zijn le-
ven gaf hij aan zijn leerlingen. Van de lessen zelf is, behalve 
een enkele anekdote, misschien alles weggezakt, maar dat 
goede onderwijs draag je je hele leven mee. Diepe buiging 
voor Dr. Jan Buisman. 

ronald Plasterk

De leraar van…
in de eerste klas van het gymnasium kreeg ik een leraar aardrijkskunde, Jan Buisman. 
Pas achteraf realiseer ik me wat een ongelofelijk geluk ik daarmee had, maar ook 
toen al was ik van hem onder de indruk.   Foto Lex Draijer, Leo Wouters / kNMI

'Goed onderwijs 
draag je je hele 

leven mee'
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column diederik samsom

D e PvdA strijdt al zeventig jaar 
voor een samenleving waarin 
mensen uit alle sociale milieus 
in staat zijn de grenzen te 

doorbreken en zich met elkaar verbonden 
te voelen. Verheffing en verbinding zijn 
altijd onze kernopdrachten geweest en 
zullen dat blijven. Maar ondanks onze 
inzet toonde recent onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau aan dat er 
een hardnekkige scheiding dreigt tussen 
een kansarme onderlaag en een bovenlaag 
met alle mogelijkheden. En die kloof gaat 
over veel meer dan inkomen en vermogen. 
Die kloof groeit in de breedte én in diepte. 
De verschillen worden hardnekkiger en 
dreigen een erfelijk karakter te krijgen. Dat 
mogen wij als sociaaldemocraten nooit la-
ten gebeuren. Het SCP toonde aan wat we 
al veel langer weten en om ons heen zien. 
Mensen met een hoge opleiding kiezen 
een partner met hoge opleiding en krijgen 
kinderen met een grote kans op een hoge 
opleiding, en begeven zich in kringen van 
mensen met een hoge opleiding. Hetzelfde 
geldt voor mensen met een lagere oplei-
ding. Er dreigen gescheiden werelden, 
omdat opleidingsniveau steeds onwrik-
baarder verbonden wordt met meedoen of 
achterblijven. Die ontwikkeling zal door 

ons doorbroken moeten worden. En de 
urgentie om dat te doen is groot. Ons on-
derwijs moet beter. Dat blijft onze eerste 
en voornaamste opdracht. De weergaloze 
verheffing die dankzij ons onderwijs de 
afgelopen decennia is bewerkstelligd, mag 
niet stoppen. De Hugo de Groot school in 
Rotterdam-Zuid bewijst, net als overigens 
veel andere scholen in Nederland, dat dat 
kan. In 2009 was de Hugo de Groot een 
zeer zwakke school in een van de moei-
lijkste buurten van Nederland. Leegloop 
bepaalde de leerlingenaantallen. Onvol-
doendes domineerden de examenresulta-
ten. Chaos regeerde de dag. Dankzij Eric 
van ’t Zelfde, een bevlogen en betrokken 
schooldirecteur, en zijn team veranderde 
de Hugo de Groot school in een ‘super-
school’ met de beste havo van Nederland 
en het beste vwo van Zuid-Holland. En 
met een slagingspercentage van 100 pro-
cent. Verbluffende resultaten. 
En ze zijn nog niet klaar. Want ze zien nu 
leerlingen de school inkomen met een 
haast onoverbrugbare taalachterstand. Ze 
zien hoe verkeerde schoolkeuzes mooie 
toekomsten om zeep kunnen helpen. En 
dus wil Eric zijn school uitbreiden, met 
een basisschool, voor kinderen vanaf twee 
jaar. Met meer taal. En meer aandacht voor 

vaardigheden waar je in de rest van je leven 
plezier van hebt: weerbaarheid, empathie, 
respect. Eric en zijn team bewijzen dat 
we nog niet klaar zijn. We moeten blijven 
investeren in beter onderwijs en fantasti-
sche leraren die de ruimte krijgen om te 
doen wat ze het liefste doen: zorgen voor 
de best mogelijke start in het leven van 
onze kinderen. Investeren in onderwijs 
waar meer uren wordt lesgegeven, met 
meer kwaliteit en waar we erin slagen om 
alles uit alle kinderen te halen, want dat 
is nog zoveel meer dan we denken. Ik wil 
daarom dat het onderwijs weer een van 
de belangrijkste investeringen wordt die 
het kabinet doet. Door leraren twee keer 
zo goed op te leiden, twee keer zo goed te 
gaan betalen én - ook dat hoort erbij - twee 
keer zo makkelijk afscheid te nemen als het 
echt niet gaat. Omdat onze kinderen niets 
minder dan gelijke kansen en het allerbeste 
onderwijs verdienen.  
Lees verder: bit.ly/essaysamsom

 Diederik samsom

Het allerbeste onderwijs voor onze kinderen
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