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" The real voyage  
of discovery consists 
not in seeking new 
landscapes but 

 in having new eyes."
Marcel Proust
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LEREN IS REIZEN 
NAAR ONZE TOEKOMST

De kwaliteit van de medewerkers is een van de 

belangrijkste pijlers van onze organisatie. Juist 

voor onze leerlingen is het nodig dat ze zich veilig 

voelen en kunnen vertrouwen op de medewerkers 

in de school. Investeren in deze relatie betekent 

dan ook investeren in de kinderen en hun toe-

komst. We willen bij Sirius mensen ‘binden en 

boeien’. Een van de manieren waarop we dit de 

afgelopen twee jaren hebben gedaan is het op 

reis gaan: Sirius Tracks naar Suriname en Ghana. 

Landen waar veel van onze leerlingen vandaan 

komen.

Nieuwe ogen

Het begrip diversiteit gebruiken we vaak en 

gemakkelijk, maar veronderstelt veel: kennis van 

omgangsvormen, kennis van culturele achter- 

gronden, interculturele communicatie, kennis  

van subculturen, bewust zijn van vooroordelen, 

discriminatie en racisme. Daarom reizen we naar 

de landen van ouders en kinderen op onze 

scholen. Eigenlijk maken we een reis naar hun 

roots en onze gedeelde geschiedenis en zien we 

elkaar op school en in de klas zo met nieuwe 

ogen. Er is ruimte om te reflecteren, echt met 

elkaar in gesprek te gaan. We winnen aan zelf- 

vertrouwen en nieuwsgierigheid. Om diversiteit 

blijvend waardevol te maken voor onze orga- 

nisatie, moeten we steeds opnieuw afstemmen  

op onze leerlingen en hun ouders.

Nieuwe lijnen

Mensen zijn teruggekeerd met prachtige verhalen 

en hernieuwde inzichten. Voor de reflectieve 

component op je werk en de doelgroep in het 

bijzonder ging een ervaren coach van Master 

Track mee. Er is meer verbinding tussen werk- 

nemers onderling. Collega’s van verschillende 

scholen zagen elkaar voor het eerst echt tijdens 

de reizen en weten elkaar nu te vinden. Dat is zo 

goed om te zien. De nieuwe lijnen die zijn gelegd, 

geven nieuwe kansen om meer van elkaars 

kwaliteiten te profiteren. 

We begonnen in 2017 en inmiddels zijn er al 100 

medewerkers op reis gegaan... En ik was erg 

vereerd om al deze enthousiaste, betrokken en 

gemotiveerde mensen te mogen uitzwaaien. De 

foto’s en verhalen in dit Maggezien spreken voor 

zich. Daar hoef ik verder niets aan toe te voegen.

Mariet Brouwers

juni 2019
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Ze deed de universitaire Pabo in Amsterdam en 

raakte tijdens haar eerste stage verzeild bij Sirius 

in Zuidoost. “Daar vond ik het zo leuk dat ik in  

mijn derde jaar terugkwam om het leerlab op  

obs Nellestein te geven. Toen was het helemaal 

duidelijk: deze doelgroep vind ik erg interessant. 

Logischerwijs volgde ik mijn eindstage ook  

binnen Sirius en halverwege mijn LIO ben ik op  

de 16e Montessori terechtgekomen. Inmiddels sta 

ik voor het tweede jaar parttime voor de klas en 

coördineer ik een dagdeel per week het leerteam 

Wetenschap en Techniek.

REALTIME SUPERDIVERSITEIT

Het eerste jaar dat ik hier kwam dacht ik echt: ‘Hoe 

kunnen ze dit bedenken? Iemand uit Lutjebroek in 

Amsterdam Zuidoost zetten?’ Zo reageren mensen  

in mijn omgeving ook vaak: ‘Amsterdam Zuidoost? 

Waarom!?’ Simpel, de uitdaging voor een leerkracht is 

juist leuk, de complexiteit aan leervragen zorgt dat ik 

continu leer. Je kunt in een superdiverse klas veel van 

elkaar leren. We eten andere dingen thuis, regels zijn 

anders… de leerstof ligt zogezegd voor het oprapen.  

De diversiteit van de wereld zit in mijn klas. De juf in 

Lutjebroek moet daar YouTube voor aanzetten.

 Hoe kunnen ze 
       iemand uit 

Lutjebroek
    in Zuidoost zetten?

Debbie Vertelman
Leerkracht groep 3, OBS 16e Montessori 
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Sirius heeft een goed startersaanbod, dat was voor  

mij ook een reden om hier te komen. Sirius werkt met 

universitaire Pabo’s en ik weet dat mijn academisch 

talent hier gezien wordt. Dat is in Lutjebroek niet zo, 

daar werken veel minder academische leerkrachten.

VERWONDERING OVER DE WERELD

In het leerteam Wetenschap en Techniek koppelen we  

de theorie aan de praktijk en andersom en stellen voort- 

durend de vragen: ‘Doen we de dingen om de goede 

redenen? Doen we de goede dingen? En doen we de 

dingen goed?’ Wetenschap en Techniek gaat over je kijk 

op de wereld, het gaat om ontwerpend en onderzoekend 

leren. Ontwerp maar eens een boot die 10 kg kan dragen. 

Het eerste prototype zal waarschijnlijk zinken, het leren 

gaat dan over ‘wat moet ik aanpassen om mijn boot wel 

te laten drijven?’ Het draait om de nieuwsgierigheid van 

het kind en de verwondering over de wereld om hem of 

haar heen.

‘Zelfvertrouwen is zo  

belangrijk, ik laat ze weten 

dat ik trots op ze ben.’

De waarom-vraag is erg belangrijk voor onze intrinsieke 

motivatie. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook 

voor leerkrachten. Zij moeten ook het nut inzien van 

bijvoorbeeld de leerlijn ‘programmeren’ om deze goed  

in te kunnen zetten. ‘Klaar voor de toekomst’ betekent 

volgens mij dat wij kinderen leren kritisch te zijn, hun 

gevoel te uiten en mening te geven. En dat je mening 

geven, altijd iets teweegbrengt bij de ander. Ik probeer  

ze mee te geven dat situaties waarin ze terecht komen 

altijd zullen verschillen. Eigenlijk heb je alleen jezelf. 

Zelfvertrouwen is daarom zo belangrijk. Dat vraagt van 

mij dat ik vertrouwen uitspreek. Ik laat ze weten dat ik 

trots op ze ben.

JUFFEN ZIJN BLANK 

Ik ben enorm trots op de 22 kinderen in mijn klas. Ze 

gaan er altijd voor, elke dag leer ik ook weer van hen.  

Op een keer huilde een meisje in mijn klas. Ze zei: ‘Ik 

kan geen juf worden, juffen zijn blank en ik niet.’ Ik heb 

gezegd: ‘Natuurlijk kun jij juf worden als je ervoor gaat.’ 

Ik besefte me toen wat ik spiegel en welke invloed ik heb. 

Dat gaat over wat ik zeg en doe, maar ook over wie ik 

ben. Ik hoop dat kinderen voelen dat ik voor ze klaarsta 

en altijd naar ze zal luisteren. Dat had ik als kind ook 

nodig. Iemand waarbij ik terecht kon, mijn verhaal kon 

vertellen in vertrouwen. Iemand die in me geloofde,  

ook al ging het niet altijd als vanzelf. Je neemt de leer- 

krachten die je zelf hebt gehad altijd mee.”

‘De diversiteit van de wereld zit in mijn klas’
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• In Ghana wordt alles met de handen gegeten. Mes en vork zijn er wel voor de Westerse gasten.

• Alles wordt op het hoofd vervoerd in grote tinnen kommen. Rijst, plastic bakjes, planken...  

je kan het zo gek niet bedenken of het komt voorbij. 

• De oudste in het gezin wordt ook als wijste gezien en is hierdoor vaak de baas. 

• Regent het? Dan is de kans groot dat je afspraak niet komt opdagen.

• Groeten is belangrijk in Ghana. Niet groeten wordt als zeer onbeleefd gezien. Als je niet de  

moeite neemt om hallo te zeggen, zijn de Ghanezen ook niet zo geneigd je te helpen. 

• Presteren op school is heel belangrijk. Kinderen krijgen al vanaf groep 1 huiswerk en kunnen  

‘De Beste van de Klas’ worden. 

• School is school en thuis is thuis. Ouders komen niet vaak naar school, ze hebben groot  

vertrouwen in de leerkracht. 

• Alles wordt gedaan met de rechterhand. Links gebruikt men alleen op het toilet.

Weetjes Ghana



9



10

Helena Larbi
Moeder en Ghanees 

oudercontactpersoon 

bij obs De Schakel

Elke school zou een Helena moeten hebben



11

GROTE FAMILIE, GROOT HUIS

Mijn ouders hadden zes kinderen en 

werkten allebei, mijn vader was leer- 

kracht en mijn moeder secretaresse.  

Ze waren niet rijk, maar ze hadden wel 

geld om alle kinderen naar school te 

laten gaan. Tot mijn zesde heb ik op 

een soort van kostschool gezeten,  

dan kwam ik maar een keer in de drie 

maanden naar huis. Later mocht ik 

naar de openbare school vlakbij huis  

en woonde ik in een groot huis met 

mijn oma, ouders, broers, zussen en 

mijn tante en haar kinderen. We aten 

elke avond samen, gezellig was dat. 

Hoger onderwijs heb ik helaas niet 

meer gevolgd. Mijn vader overleed 

onverwacht en vanaf dat moment bleef 

ik thuis met mijn broers en zussen. We 

hielpen mijn moeder om financieel rond 

te komen.

ONTMOETING MET NEDERLAND 

Mijn man en ik kenden elkaar van de 

middelbare school, maar hadden elkaar 

nog nooit gesproken. Hij werkte al in 

Nederland en heeft mij om mijn hand 

gevraagd toen hij in Ghana op bezoek 

was. Hij was vroeger een beetje te 

mager, maar hij zag er na zijn leven  

in Europa gelukkig wat gezonder uit.  

En hij was aangesloten bij de kerk. 

Maar wat ik het belangrijkste vond,  

was mijn moeders toestemming.  

Pas toen zij erachter stond, heb ik  

‘ja’ gezegd. Trouwen met mijn man, 

betekende ook gaan wonen in Neder-

land. Makkelijk was dat niet. Ik was pas 

twintig, nog niet klaar met mijn studie, 

liet mijn familie achter en ging naar een 

totaal vreemd land. Alles was nieuw.  

Ik sprak de taal niet. Maar gelukkig 

spreken veel Nederlanders Engels. Dat 

spraken we ook op school in Ghana, 

dus dat kende ik. 

‘Ik schaam me niet 
voor mijn Nederlands, 
ik zeg wat ik denk,  
voel en weet’

Mijn eerste Nederlandse woorden pikte 

ik op bij het bedrijf waar ik schoonmaak-

te. Toen mijn oudste dochter naar de 

crèche ging, probeerde ik mijn vragen in 

het Nederlands te stellen. Hoe moeilijk  

ik dat ook vond. Mijn inspanningen 

Samen met haar man en drie kinderen (25, 22 en 14 jaar) woont 

Helena al dertig jaar in Nederland. Haar kinderen zijn dus alle-

maal hier geboren en opgegroeid. “Mijn dochter zat in groep 8 

bij juf Jeldau op De Schakel. Mijn oudste twee gingen naar een 

christelijke school, dat wilde ik op zich ook voor mijn jongste 

dochter. Maar ik wilde ook graag meer scholen leren kennen en 

meer weten over het Nederlandse onderwijs. Daarom besloten 

wij om mijn dochter naar De Schakel te laten gaan. 

Helena moeten hebben
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werden opgemerkt door een leidster.  

Zij nodigde me uit om Nederlandse les 

te volgen. Ik was zo blij en vond het 

meteen ontzettend spannend. Ik mocht 

ook helpen op de peuterspeelzaal,  

dus dat was een goede oefenplek.  

Veel Ghanezen schamen zich voor hun 

gebrekkige Nederlands, dat heb ik 

nooit gedaan. Ik zeg wat ik denk, voel 

en weet. 

ALTIJD BLIJVEN LEREN 

In Ghana maken weinig ouders huis- 

werk met hun kinderen. Mijn vader 

deed dat wel, hij hielp ons altijd. Hij 

was natuurlijk ook leerkracht. Dat- 

zelfde heb ik gedaan met mijn kinderen.  

Aan de leraren heb ik altijd gevraagd 

‘Wat kan ik thuis doen om mijn kind  

te helpen?’ Op advies ging ik naar  

de bibliotheek om te lezen met mijn 

kinderen en elk woord dat ik hoorde, 

probeerde ik te schrijven. De volgende 

dag vroeg ik dan naar de betekenis.  

Ik sprak Twi tegen mijn kinderen en  

zij spraken Nederlands met mij. Daar 

leerde ik van. Nog steeds corrigeren  

ze me wanneer ik fouten maak. Ik vind 

dat belangrijk die leercultuur. Daar wil  

ik rolmodel in zijn. 

Daarnaast hecht ik in mijn opvoeding 

waarde aan respect, liefde en commu-

niceren. In Ghana helpt iedereen elkaar, 

je bent allemaal familie, al is het niet je 

bloed. Hier is dat niet zo. Als je ergens 

moeite mee hebt, is dat jouw probleem. 

Aan de andere kant kun je in Ghana 

geen vragen stellen aan je ouders. Als 

een volwassene tegen je praat, kijk je 

naar beneden, je houdt je handen 

achter je rug en spreekt ze aan met ‘u’. 

Als ik schreeuw tegen m’n dochter, 

zegt ze: ‘Als je zo tegen me praat, 

luister ik niet.’ Ondenkbaar dat ik dat 

tegen mijn moeder zou zeggen. De 

directeur hier spreek ik nog steeds aan 

met Mr. Robert. Hij vraagt me vaak om 

hem alsjeblieft Rob te noemen, maar ik 

blijf dat moeilijk vinden. 

‘Op school moeten ze 
zich ervan bewust zijn 
dat Ghanezen vaak ‘ja’ 
zeggen terwijl ze ‘nee’ 
bedoelen’

DE GHANA/NEDERLAND  

CONNECTIE

Mensen binnen de Ghanese gemeen-

schap spreken me vaak aan. Ze weten 

dat ik oudere kinderen heb die stude-

ren aan de universiteit of het HBO. Ze 

willen weten hoe ik dat heb gedaan.  

In Ghana breng je je kind naar school 

en je gaat. Hier vindt men ouderbetrok-

kenheid belangrijk. Ghanese ouders 

vinden hun weg naar school maar 

moeilijk. Ze begrijpen het Nederlandse 

onderwijssysteem niet en de taal is een 

grote drempel. Ik spreek Twi en Engels 

en ik kan dus vertalen voor ouders, ik 

nodig ze uit om vragen te stellen. 

Mensen voelen zich thuis en veilig bij 

mij. Op school moeten ze zich ervan 

bewust zijn dat Ghanezen vaak ‘ja’ 

zeggen terwijl ze ‘nee’ bedoelen. In 

Nederland is er veel speciale hulp voor 

kinderen: logopedie, een bril, fysio- 

therapie. In Ghana kennen we dat niet 

en als ouders dit hier aangeboden 

krijgen, horen zij alleen maar ‘je kind is 

niet goed genoeg’. Ik praat daarover 

met de ouders en ga eventueel met ze 

mee naar hulpinstanties. Sommige 

ouders hebben zelf nooit op school 

gezeten en kunnen hun kind niet helpen. 

Maar ik zeg altijd: de juf kan het niet 

alleen, je moet zelf ook je kind onder-

steunen.” 

‘Mr. Robert vraagt altijd of ik hem alsjeblieft 
         Rob wil noemen, maar ik vind dat moeilijk’
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SIRIUS TRACKS
GANGMAKERS
Meemakers van dit Maggezien

Sirius Tracks Gangmakers is een team van zeer enthousiaste supporters en meemakers  

van Sirius Tracks. Zij zijn nieuwsgierig en geven Sirius een gezicht. Zij vertellen het verhaal  

achter de mensen, muren en culturen van Sirius. Zij maken de binnenwereld zichtbaar en  

halen de buitenwereld binnen. Zo laten ze zien wie Sirius is. Hun doel is drieledig.

1. BOEIEN EN LATEN BRUISEN

Gangmakers promoten Sirius als aantrekkelijke, boeiende werkgever in bruisend Zuidoost. 

Urban education is uitdagend. Leerkrachten zijn didactische toppers en stadsbekwaam.  

Medewerkers van Sirius hebben een brede blik en bril gericht op hun superdiverse doelgroep. 

 

2. BRENGEN EN BORGEN

Gangmakers zijn de aanjagers, drijvende kracht en meemakers van Sirius Tracks op onze 

scholen. Zij ver-halen en ver-talen de Sirius Tracks SU en Ghana naar Zuidoost. Zij geven  

de trackthema’s Verschillen Verrijken, Verleden Verhalen en Vrijheid Voorleven handen en  

voeten in de school met teams en kinderen. Zij delen kennis met de leerteams binnen de  

Sirius Academie: ouderbetrokkenheid, uitgaan van verschillen en funds of knowledge.

3. BETREKKEN EN BETER MAKEN

Gangmakers werken continu aan de verbetering van de Sirius Tracks naar Suriname en  

Ghana. Ze verbinden met ouders en kinderen en betrekken hen bij het ontwerp.  

Ook enthousiasmeren en motiveren zij collega’s om mee te gaan naar Suriname of Ghana.

Siriu
s
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Dana is geboren en getogen in Weesp. “Eerlijk,  

autonoom en authentiek zijn, dat waren belangrijke 

waardes toen ik opgroeide. Onze ouders leerden  

mij en mijn broers om beargumenteerd onze eigen 

mening te geven. Ik weet nog dat ik in groep 7 rode 

schoenen had en dat mijn klasgenoten het maar 

clownsschoenen vonden. Mijn vader zei dan dat ik  

ze gewoon lekker moest dragen als ik ze mooi vond. 

Gaat iedereen rechts, dan kan ik uitleggen dat ik  

liever links wil. Vindt iedereen blauw het mooist,  

dan durf ik nog steeds te kiezen voor rood. 

‘Wedden dat ik het antwoorden- 
 boek durf te stelen!’

Als kind was ik een enorme kletsmajoor, werd er altijd 

uitgegooid. Ik had ook wel een beetje bewijsdrang rich- 

ting mijn klasgenoten: ‘Wedden dat ik het antwoorden- 

boek durf te stelen! Kijk, ik pak het.’ Ik was een charmeur 

met een grote mond. Mijn gunfactor was groot en elke 

keer mocht ik weer over, al was het met de hakken over 

de sloot.

Toko met kinderen
Toen ik mijn bachelor psychologie binnen had, vond ik 

het idee dat ik altijd zou gaan werken met mensen met 

wie het niet goed gaat eigenlijk erg deprimerend. Ik 

stopte na mijn bachelor en ging vrijwilligerswerk doen 

waarbij ik veel met kinderen deed. Geweldig vond ik dat. 

Iedereen riep ook steeds: ‘Jij moet juf worden!’ Toen een 

teamgenoot bij volleybal, vertelde over haar werk met haar 

klas, dacht ik: volgens mij is dat wat ik wil, mijn eigen 

tokootje met kinderen die ik iets kan leren. Ik kreeg de kans 

om hier mee te kijken en ik ben nooit meer weggegaan. 

‘Als ik opsta met een rothumeur,  
 dan vergeet ik dat hier voor de klas’

Vanaf dag één was ik verkocht. School vind ik zo leuk, 

hier vind ik heel erg wat ik bij psychologie zo miste: 

kinderen waarmee het goed gaat én kinderen die iets 

extra’s nodig hebben. Die heterogeniteit vind ik interes-

sant. Ik hou van de levendigheid. Sta ik op met een 

rothumeur, dan vergeet ik dat hier. Kinderen zijn zo puur, 

onbevangen en nieuwsgierig. Dat werkt zo ontwapenend 

en relativerend. Kinderen leren me om weer te spelen  

en soms dingen met een korreltje zout te nemen. En ze 

dwingen me vooral om kritisch naar mezelf te blijven 

kijken. Kinderen zeggen eerlijk als ik niet consequent  

ben of mijn afspraken niet nakom. De klas is een mini- 

oefenmaatschappij. Daar kun je uitspreken als je iets niet 

bevalt, daar kun je sorry leren zeggen, vragen stellen en 

leiderschap ontwikkelen. 

                       Dana Hamstra (30), leerkracht groep 8, OBS De Bijlmerhorst

Iedereen heeft iemand nodig die in je vertrouwt en voor je gaat
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Groei is mijn woord 
Als leerkracht probeer ik voor te leven. Als ik een fout 

maak, geef ik dat toe en zeg sorry. Binnen de afgesproken 

kaders krijgen kinderen heel veel keuzeruimte van mij. 

Elk kind heeft iets anders nodig. De een heeft een knip- 

oog of boks nodig, de ander een schouderklop of arm  

om zich heen. Met dat ene gebaar bouw ik een band en 

bied ik veiligheid. Pas als een kind zich senang voelt, kan 

het z’n ei kwijt en groeien. Groei is mijn woord, het staat 

zelfs op mijn arm. Van elk groeimoment van een kind 

geniet ik. Vooral sociaal emotionele groei. Als ik zie dat 

kinderen zichzelf beter gaan begrijpen en weerbaarder 

worden, meer zelfvertrouwen krijgen. 

‘In eerste instantie communiceerden  
  we via post-its’

Een meisje in mijn klas was erg verlegen. Ze durfde geen 

vragen te stellen. In eerste instantie communiceerden we 

daarom met post-its. Ze plakte vraagbriefjes in haar werk. 

Daarna fluisterde ze haar vragen en nu zegt ze gewoon: 

‘Juf, u zou dit nog uitleggen.’ Nu plakt ze briefjes met ‘ik 

vond het echt een hele leuke les’. Dankbaar ben ik, dat ik 

daaraan kan bijdragen. 

                       Dana Hamstra (30), leerkracht groep 8, OBS De Bijlmerhorst

Iedereen heeft iemand nodig die in je vertrouwt en voor je gaat

15
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Leerteam  
‘Omgaan met 
verschillen’ 
Stichting Sirius is sinds een 

aantal jaren onderdeel van  

de werkplaats Diversiteit. 

Binnen de Werkplaats zijn 

verschillende leerteams actief, al dan niet boven-

schools. Het leerteam ‘omgaan met verschillen’, dat 

Dana Hamstra coördineert, is vanaf het begin een 

bovenschools leerteam. Het is een klein, maar zeer 

gemotiveerd team waarin veel kennis aanwezig is. Hun 

doel is om relevante theorie om te zetten in adviezen 

voor de klassenpraktijk. Ze proberen op die manier een 

brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Binnen 

het leerteam is vanaf het begin af aan gefocust op 

burgerschap en de uitwerking daarvan in de klas. Sinds 

dit jaar doet het leerteam onderzoek naar hoe burger-

schap op de scholen binnen de scholengemeenschap 

ingevuld wordt, welke kennis er aanwezig is en welke 

behoeften er bestaan bij leerkrachten. Ze hopen op 

deze manier namens alle collega’s een aanbeveling te 

schrijven en het burgerschapsonderwijs binnen Sirius 

naar een hoger plan te tillen.

Desondanks vreugde
De Sirius Track naar Ghana heeft mij veel geleerd  

over de achtergrond van Ghanese ouders. Vooral het 

Vocational Training Center heeft enorm veel indruk  

op me gemaakt. De vreugde die ik er aantrof, ondanks  

de schrijnende verhalen van de meiden. Weggelopen  

van huis om in de grote stad Kumasi geld te verdienen. 

En vervolgens op straat leven en werken, nauwelijks 

genoeg geld hebben om te eten en vaak geconfronteerd 

worden met misbruik en verkrachting. Veel meiden 

hadden al kinderen, terwijl ze zelf nog kind zijn. Het 

Vocational Training Center geeft een aantal van hen  

de kans om een beroep te leren en te werken aan een 

zelfstandige toekomst. De missie en toewijding van de 

nonnen vond ik bewonderenswaardig. 

Terug naar Ghana
Tijdens ons bezoek mochten we met de meiden werken. 

Ik en Berber (van Dalfsen) deden iets rondom kwalitei-

ten. Al snel was de sfeer veilig en opende de meiden  

zich. Ze waren levendig en blij ondanks alles. En die 

veerkracht heeft me erg geraakt. Opnieuw heb ik er 

gezien dat iedereen iemand nodig heeft die vertrouwen  

in je heeft en voor je gaat. Olivia en de andere nonnen 

geloven in deze meiden en ze gaan samen voor een betere 

toekomst. Toen we weggingen, besloot ik voor mezelf 

dat ik terug wilde komen en over een maand ga ik ze 

eindelijk weer allemaal ontmoeten. Dan verblijf ik voor 

drie weken in het centrum en mag ik meedoen met het 

leven daar. Ik hoop eigenlijk gewoon dat ik heel veel 

plezier ga beleven met iedereen en alles wat ik bij kan 

dragen, al is het de administratie doen, is meegenomen. 

Ik wil gaan en mezelf overgeven aan wat er is en komt. 

Dat heb ik ook heel erg meegenomen van de Sirius Track. 

Daar zijn. In het nu. Helemaal los van hier.”

‘Toen we weggingen, 
 besloot ik voor mezelf dat ik 
 weer terug zou komen’



Fragmenten uit het dagboek van 

Bart Vervoort, 
een Sirius-directeur in Ghana

Zondag 3 februari 2019

Mega succesvol familiebezoek
Met het hoofd vol indrukken gaan we een middag in 

waarvan velen, onder wie ikzelf, met enige schroom 

dachten dat het ongemakkelijk zou kunnen worden, maar 

dat werd dus een mega-succes. Een middag op bezoek  

bij een Ghanees middenklasse-gezin. Ge-wel-dig. Wat  

een waardevolle gesprekken en (inter-)acties. Dat zouden 

meer mensen moeten doen! Een van de teams kwam zelfs 

anderhalf uur later (superintegratie!) dan afgesproken 

terug in het hotel.

dinsdag, 5 februari 2019

Op appèl
We bezoeken de public en de private presbytarian, en de 

eerste opent al om 7u met appèl en zang op het school-

plein. Dat willen we volgens Jeroen en Anouk niet missen, 

en gezien mijn ervaringen in Kenia kan ik dat van harte 

onderschrijven. Nederlanders zijn, door de bank genomen, 

een veel te rebels, egalitair en anti-drill volkje om dit zelfs 

maar te overwegen, maar we beseffen te weinig wat we 

onszelf en de kinderen daarmee ook onthouden. Want het 

is niet alleen grappig, vertederend, aangrijpend en toch 

vooral ouderwets, beklemmend wellicht zelfs. Het is ook 

mooi, waardevol, doel en eenheid scheppend. 

Sirius in optima forma
Sirius presenteert zich hier echt in optima forma, ongeacht 

iemands doordeweekse taak. Lieke is amper de (denkbeel-

dige) drempel van een kleuterklas over, of ze windt de hele 

club voor en na-klappend om haar vinger. Great smiling 

faces are her instant reward. In het lokaal ernaast, ook 

kleuters, zal ik even later ‘Nwennwen’ leren. Laten we bij 

deze dit Twi-woord verklaren tot de onomatopee van West 

Africa. Nwennwen betekent SMILE. Probeer het maar eens 

nadrukkelijk uit te spreken en kijk daarbij in de spiegel. 

See? Overal gaat Sirius (&co) los, zowel observerend als 

lerend als zich verbazend als coachend als absorberend als 

onderwijzend. Het is een feest waarin ondanks een paar 

mindere ervaringen, toch vooral kwaliteit, hoop en liefde- 

vol enthousiasme de boventoon voeren.

Bijzonder fijn en vaardig stel mensen
Terwijl we verder reizen, doen we nog de werkplaats van 

Henk en Joa aan, waar ze modern schoolmateriaal laten 

maken (veel zagen en schilderen, wij ook) en ondertussen 

is goed voelbaar hoe de groep zich verder vormt. Mensen 

zoeken elkaar op, buiten, maar vooral ook in de bus. Daar- 

bij zijn we de fase van ieder zijn eigen kleine erfje ook vrij 

vlot voorbij, dus we plakken gewoon volop tegen elkaar 

aan en de schouder van de een is een prima rustplek voor 

het moeie hoofd van de ander. Foto’s van de hanglip van 

een slapende passagier behoren ook tot het verleden, want 

in die pose zien we er allemaal niet uit. What’s new? Het 

wordt gaandeweg steeds meer duidelijk dat we met een 

bijzonder fijn en vaardig stel mensen op stap zijn (ja, ja, ja, 

ik weet dat vrijwel elke groep dat van zichzelf zegt ...  

maar toch). Het maakt ook niet uit welke papieren je hebt, 

wat je huidige functie is en hoeveel jaar je al actief bent in 

onderwijs, of in Zuidoost. We delen het prachtige gegeven, 

dat je elke dag een wezenlijk verschil in het leven van een 

kind kunt maken. Wie kan nog meer zeggen dat hij zij  

zulk betekenisvol werk heeft?



 

woensdag, 6 februari 2019

Muzikale coming-out
Eenmaal bij het VTC valt de last dat de meiden weleens 

heel schuchter zouden kunnen zijn snel van ons af. We 

worden met gezang onthaald, lunchen samen, en gaan dan 

in groepen aan de slag. In mijn geval ben ik met cajon en 

gitaar ten dienste aan wat Manon en Nathalie in kennis-

makingsspel en muziek teweeg gaan brengen. Dat wordt 

eigenlijk telkens een enthousiaste wisselwerking, met de 

ene keer spetterend muzikaal vuurwerk, en de andere keer 

(met de meisjes in naaisters-uniform) een ontlokken van 

jezelf uiten op een wijze die ik lang niet meer zo intens heb 

mogen beleven. Nathalie ontvouwt hier niet alleen haar 

zangtalent (ook altijd fijn op zo’n reis) maar ook de juiste 

energie om dit meisje - pardon; deze jonge vrouw - zacht 

maar zeker mee te voeren in een heel persoonlijk mini- 

traject om hier, door steeds meer mensen omgeven, het 

stralende middelpunt te worden van een muzikale coming- 

out die nog lang zou kunnen nadreunen. Ik probeer haar 

golven van kracht, angst, verdriet, en dan toch weer kracht 

zo goed mogelijk te volgen met de cajon. Wat een onbe-

taalbaar geweldig ding is dat zeg, voor ruim 20 euro! Ze 

gaat door en door en zet een krachttoer neer die je van 

Christina Aguilera of Aretha Franklin mag verwachten. 

Fe-no-me-naal. Uiteindelijk eindigen we met ook de deel- 

nemers van de andere workshops weer allemaal in onze 

ruimte in een soort jamsessie. Daarbij heb ik inmiddels  

2 gitaristen achter en naast me, die weliswaar niet echt 

gitaarspelen, maar de happening wel volledig als muzikant 

meebeleven. 

donderdag, 7 februari 2019

Slavenhandel en slavernij 
Vandaag vooral reizen. Een heel lange rit om weer in het 

zuiden te komen. Dat brengt ons onder andere bij Slave 

River, een beladen plaats met een soort bezoekerscentrum 

en bijbehorende gids. Nou ja, gids. Jokkebrok is meer op 

z’n plaats. In mijn ogen worden we hier geconfronteerd 

met hetzelfde wegkijk- en omdenkgebabbel dat wijzelf 

kennen t.a.v. onze eigen WOII en meer nog ‘politionele 

acties’-benadering. Maak de slechte rol van de ander 

groot, en die van jezelf non-existent, superklein, of 

verrassend heroïsch. Het gaat al mis als de gids opent met 

een vrijblijvende (not) minuut stilte voor, and I quote: ‘the 

victims of Trans-Atlantic Slavery’. Nee, ik val nu even niet 

over ‘slavery’ waar ‘slave trade’ hoorde. Maar de totale 

focus leggen op het Trans-Atlantische is wel een heeeeeel 

valse start. Je moet maar durven. Ik ben netjes een minuut 

stil, omdat dit nu net niet het moment is om commentaar 

te leveren. Helaas komt dat moment ook niet, althans zo 

voel ik dat. Anouk neemt mijn vertwijfeling waar (Anouk 

ziet sowieso veel, is mijn indruk deze week) en informeert 

ernaar. Ze vraagt me ook wat me weerhoudt om de gids te 

bevragen. En ze heeft gelijk. Toch besluit ik dat het beter 

is om dit bezoek niet te bezoedelen met een vrij kansloze 

discussie met deze jongeman, terwijl anderen duidelijk, en 

geheel terecht, vol emoties deze wasplaats beleven. En het 

was meer dan dat. Wie na de al best lange voettocht uit het 

noorden niet meer gezond was, overleefde deze plaats niet. 

Hier, op zo’n 60km van Elmina, lag naar verluid het laatste 

omslagpunt welke tot-slaaf-gemaakten uiteindelijk voor 
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het laatst door Afrikanen verkocht zouden worden, aan de 

Europeanen die uit veiligheidsoverwegingen eigenlijk alleen 

de kust aandeden, en voor welke ‘captives’ het hier eindigde. 

Er is hier derhalve ook tamelijk veel bloed vergoten.

Respectvolle zoektocht
‘s Avonds komt er, na een korte film (Roué Verveer 

slavernij/dna), een fraai gesprek op gang over slavenhan-

del, slavernij, gedeeld verleden en aanverwante zaken. Een 

mooie, respectvolle zoektocht naar waar we nou echt iets 

aan hebben en hoe we de realiteit van zowel toen als nu 

onder ogen kunnen zien. Hier zie je de grote meerwaarde 

van een vorm van diversiteit waar ik nou erg gelukkig van 

word. Het helpt denk ik echt dat ons reisgezelschap van 

alles bevat, jong/wat ouder/oud, van verschillende bodem, 

man/vrouw (ok, wel uit balans: het blijft onderwijs), ver- 

schillende taken en functies binnen of naast Sirius. Zo zijn 

in een te behappen aantal gesprekspartners vele invalshoe-

ken vertegenwoordigd, met sprekers die ook nog eens goed 

kunnen verwoorden wat ze eerder dachten en waarover ze 

op dit moment, onder invloed van de plaats waar we zijn, 

het gezelschap, de ontmoetingen en de ervaringen die we 

opdoen, soms al net iets anders denken. (Ja, doe je best. Ik 

heb getracht deze zin ongeveer zo complex te maken als 

onze gespreksonderwerpen.) Voeg daarbij nog eens de breed 

verspreide gave om zowel goed te formuleren als goed te 

luisteren, en je hebt een gesprek van een niveau zoals dat 

over deze materie helaas nog maar zelden gehoord wordt. 

Wat een verademing. Wat een alomvattende blik.

vrijdag, 8 februari 2019

Amazing Grace
Elmina is hete grond. Hier zijn, na de hele voorgeschiedenis 

van slavenhandel in het hele continent, uiteindelijk naar 

moderne normen verschrikkelijke dingen gebeurd. Naar 

moderne normen is een riskante omschrijving, want is 

verschrikkelijk niet gewoon verschrikkelijk, en dus altijd 

fout? Ja en nee. In die tijd was een verbranding van een 

ketter, misdadiger of vijand op het marktplein ook nog 

gewoon een familie-uitje, om maar eens wat te noemen. 

Wie in de 20e of zelfs de 21 eeuw is geboren en getogen, 

kan zich in praktische zin niet echt een voorstelling  

maken van wat enkele honderden jaren daarvoor nog  

vrij gewoon was, zowel t.a.v. wie het slachtoffer werd,  

als op grond waarvan en op welke gruwelijke wijze.  

Of dacht u dat ze met z’n allen ‘Foei’ hebben gezegd  

tegen Balthasar Gerards, alvorens hem zonder flesje  

water op z’n paard terug naar Spanje te sturen? Toch is 

de hele dehumanisering die hieraan vooraf is gegaan, 

vooral voor de protestante Hollanders die deze hobbel 

eerst over moesten, een schokkend gegeven van helaas 

(nog) alle tijden. Was Slave River eigenlijk meer Wester-

bork, hier staan we in een zwart Auschwitz. Los van de 

gedeelde verantwoordelijkheid, is het enige echte verschil 

dat hier de hoofdbedoeling toch was om verder te gaan, 

naar de andere kant van de oceaan. Op het meest beladen 

punt in Elmina, bij de ‘Door of no Return’, staan we in 

een kring als ik nog iemand mis. Wanneer ik mijn nog 

vrije rechterhand achter me houd, heb ik meteen contact, 

en stapt ook zij in de nu complete kring. Zo sta ik dan 

hand in hand met twee vrouwen die ik al een beetje of 

redelijk goed kende. Met beiden heb ik deze week een 

enorme sprong voorwaarts gemaakt en dat bezegelen we 

hier. Vrijwel iedereen staat inmiddels hand in hand als  

de gids 'Amazing Grace' inzet. Sommigen mogen dat als 

effectbejag interpreteren, maar ik doe luid neuriënd mee 

(ken de tekst onvoldoende), want volgens mij is dit 

precies goed zo. Als het dan toch moet komen, en dat is 

onvermijdelijk, laat het dan hand in hand en in een kring 

zijn, op deze plaats. ■
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Monique en haar zoon Marvellous 

zijn op eerste kerstdag afgelopen jaar 

naar Nederland verhuisd vanwege 

gezinshereniging. In Suriname zat 

Marvellous op een kleine school, 

beeldende vorming en gym waren 

daar het leukst. Hij tekent alles  

wat hij ziet en overal ziet hij een 

tekening. Hij heeft het talent van  

zijn vader, die is architect. Zelf wil 

hij ook architect worden. “Het was 

spannend om naar Nederland te 

komen, ik was benieuwd hoe het zou 

zijn. Toen ik vijf was, kwam ik al 

eens in Nederland en nu ik hier ben 

komen die herinneringen soms weer 

terug.” Moeder en zoon hebben veel 

familie hier.

SURINAAMS ONDERWIJS  

GEREVISEERD

Monique is onderwijskundige en 

heeft haar leeronderzoek in Neder-

land gedaan. In die tijd is haar 

dochter geboren. Vanwege haar  

carrière wilde ze niet in Nederland 

wonen. “Mijn man is in Nederland 

gebleven, we reisden al die tijd veel 

op en neer. In Suriname werkte ik 

voor het ministerie van Onderwijs  

in verschillende functies op de 

afdeling curriculumontwikkeling. 

Het Surinaamse onderwijs is inge-

richt naar Nederlands voorbeeld.  

De laatste tijd waren we veel bezig 

met revisies. Dat betekent dat we  

de methodes stap voor stap hebben 

aangepast aan de Surinaamse samen- 

leving en cultuur. Ik heb meegewerkt 

aan een nieuwe kleutermethode 

‘Spelend Leren’, om het onderwijs 

dichterbij de belevingswereld van 

kinderen te brengen. 

‘Surinaams onderwijs 
hebben we nu aange-
past aan de Surinaamse 
samenleving en cultuur’

PARAMARIBO EERST

Vernieuwingen in onderwijs richten 

zich allereerst op Paramaribo en 

omstreken. Het is dichterbij en 

goedkoper. De scholen in het binnen-

land komen later aan de beurt, daar 

heb je vaak een tekort aan leerkrach-

ten en soms minder gekwalificeerde 

leerkrachten. Er zijn niet veel 

leerkrachten die voor het binnenland 

kiezen. Ze moeten dan huis en haard 

verlaten en primitief gaan leven. 

Officieel is er een regel dat je de 

eerste drie jaren van je loopbaan in 

het binnenland moet doorbrengen, 

maar dat gebeurt lang niet altijd. 

Veel leerkrachten zijn nooit in het 

binnenland geweest. Vroeger werd de 

regel strenger nageleefd. 

‘Officieel moet je als 
leerkracht de eerste drie 
jaar van je carrière in 
het binnenland lesgeven’

Men is heel hard bezig met kwali-

teitsverbeteringen via methodes en  

de deskundigheid van leerkrachten. 

Eigenlijk zijn ze voortdurend bezig 

de leerkrachten te professionaliseren. 

Er is een aparte afdeling die zich 

bezighoudt met trainingen op het 

Ik mis het erf 
     bij ons huis heel erg
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gebied van gedragsproblemen en 

actieve didactiek. Ook is er een 

ontwikkeling gaande van docent- 

naar leerlinggestuurd onderwijs. 

LEERKRACHT KOMT NAAR JE TOE

Marvellous vergelijkt zijn Surinaamse 

school met De Schakel. “Juf Jeldau 

schreeuwt minder dan juf Trees.  

En hier krijg je meer persoonlijke 

aandacht, in Suriname deden we het 

meeste met de hele klas. We zaten 

daar met 40 leerlingen in rijtjes. En 

wij gingen naar het bureau van de 

leerkracht, hier komt de leerkracht 

naar jou toe.” Hij moet erg wennen 

aan alle technologie. Daar was hij 

niet op voorbereid, hij had nog nooit 

met een tablet gewerkt in de klas en 

niet eerder een digibord aangeraakt. 

Hij begrijpt het steeds beter. Klasge-

noten en de juf hebben hem goed 

geholpen. “Het gaat heel goed, ik heb 

al een aantal vrienden, een ervan komt 

ook uit Suriname.” Hier is veel meer 

uitdaging dan in Suriname, hij vindt 

het leuk om nieuwe dingen te ont- 

dekken. 

‘In Nederland is er 
antwoord op de  
individuele behoeften 
van elk kind’

AANDACHT VOOR ELK KIND

Monique ziet dat het Nederlandse 

onderwijs goed inspeelt op de 

verschillen tussen kinderen. “In 

Nederland is er antwoord op de 

individuele behoeften van kinderen, 

elk kind heeft mogelijkheden. In 

Suriname gaat het vooral om de 

middenmoot. Zowel de ‘snelle 

jongens’ als de ‘zwakkere leerlingen’ 

vallen buiten de boot.” Marvellous  

is het daarmee eens, hier krijgt hij 

van zijn juf de ruimte om te tekenen. 

Wat hij het meest mist? “Het erf bij 

ons huis mis ik heel erg. Nu wonen 

we op de vierde verdieping en het 

sneeuwt en hagelt. Dus we kunnen 

bijna niet buitenspelen, we mogen 

wel gamen. In Suriname deden we 

tikkertje en voetbalden we. Hier  

is het buitenspelen op school wel 

leuker. In Suriname mag je niet 

rennen op het schoolerf en er is geen 

buitenspeelgoed.” Ook mist hij zijn 

familie in Suriname, vooral zijn neef 

en nicht waar hij veel mee speelde.

Monique Piet en 

Marvellous Watson, 

moeder en zoon,  

OBS De Schakel

Ik mis het erf 
     bij ons huis heel erg
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Ghana
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Met het
vliegtuig

naar 
mijn tante
op Curaçao 

Jael Hatma (10)

Groep 6,  

SBO Van Houteschool

Jael zit op de Van Houteschool, een school 
voor speciaal basisonderwijs. Hij heeft ADHD 
waardoor hij zich vaak moeilijker kan con- 
centreren en snel afgeleid is. Hij woont in 
Kraaiennest met zijn ouders, zusje Senam en 
hond Blacky. Jaels vader komt uit Ghana en 
zijn moeder is van Curaçao. “We wonen in een 
eengezinswoning met een mooie keuken en 
een grote koelkast. Op mijn kamer staat een 
beker van judo. Ik had de gele band en won 
de eerste prijs. Er hangt ook een poster met 
de tafels, zodat ik kan oefenen. Ik ben fan van 
Ajax en een tijd geleden ben ik nog naar een 
wedstrijd gaan kijken. Ze speelden toen tegen 
mijn oom Gillian Justiana, verdediger bij PEC 
Zwolle.” 
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Respect voor iedereen

Het is hier leuk op de Van Houte, de 

juffen en meesters zijn aardig en helpen 

je goed. Ze hebben veel respect voor 

de kinderen. Ze luisteren naar iedereen 

en zijn niet alleen zelf aan het woord. 

Trefballen in de gymles bij meester 

Yurik is het allerleukst. Juf Odiri kan 

heel goed uitleggen hoe ik iets moet 

doen als ik het niet snap. Daarna kan  

ik het alleen. Spelling en woordenschat 

vind ik lastig, dus daar heb ik vooral 

hulp bij nodig.

‘Alles wat je tegen juf 

Caroline zegt, blijft bij 

haar. Ze vertelt het niet 

aan andere kinderen.’

Er is ook een praatjuf op school, juf 

Caroline. Als je ergens mee zit, kun  

je naar haar toe gaan. Wat je tegen 

haar zegt, blijft bij haar. Ze vertelt het 

niet aan andere kinderen. Er zijn kin- 

deren die zich soms niet veilig voelen  

of buitengesloten, ze mogen dan niet 

meespelen en voelen zich daar ver- 

drietig over. Zelf voel ik me hier fijn  

en heb ik veel vrienden, waar ik mee  

voetbal op het plein. Je maakt snel 

vrienden hier. Eerst zat ik op een 

andere school voor speciaal onderwijs 

en moest ik met het busje. Nu brengt 

mama mij, dat is fijn.

Vijf minuten eerder vrij?

Ik zit in de leerlingenraad. We kijken 

wat we op school kunnen verbeteren 

en hoe we het veiliger kunnen maken. 

Voor en na school gaan er twee 

kinderen van de leerlingenraad bij het 

fietsenrek staan om te voorkomen  

dat kinderen gaan vechten of banden 

lek steken. We lossen ruzies snel op. 

We adviseren kinderen rustig te blijven 

en zelfstandig naar de juf te gaan, in 

plaats van te vechten. Ze begrijpen  

dan dat je het ook zo kunt oplossen.  

Ik heb nog het idee, dat we misschien 

vijf minuten eerder vrij mogen zijn.  

Dan kunnen ik en de andere kinderen 

van de leerlingenraad eerder op het 

plein staan en ruzies met de andere 

school voorkomen. Als ik geld kreeg 

van juf Desiree, zou ik veiliger speel- 

materiaal kopen, een klein voetbalveld 

en een klimrek maken.

‘Ghana is een mooi 

land, maar ik weet nog 

niet of ik er zou willen 

wonen’

Familie in Ghana en Curaçao

Mijn oma en opa wonen in de hoofd-

stad van Ghana, Accra. Daar ben ik 

weleens geweest, het is er warm en  

de huizen zijn anders. Wij verbleven in 

de villa van mijn opa, maar je hebt er 

ook hutjes. Er lopen buffels op straat 

en op afgelegen plekken heb ik zelfs 

antilopen zien rennen. In Cape Coast 

hebben we geslapen in een krokodil- 

lenpark en we zijn op een plek geweest 

waar je olifanten kon zien vanuit boom- 

bruggen. Zwemmen in de zee is jammer 

genoeg te gevaarlijk, de stroming is te 

sterk. 

Maar samen met de hele familie 

zwemmen in het zwembad met bar, 

was ook heel leuk. Ghana is een mooi 

land, maar ik weet nog niet of ik er zou 

willen wonen. Gelukkig komen opa en 

oma vaker naar Nederland. Toen ik  

pas drie maanden was, ging ik al met 

het vliegtuig naar Curaçao. Je hebt er 

een hele mooie zee en kunt er met 

dolfijnen zwemmen. Het allerliefst zou 

ik nu met het vliegtuig naar mijn familie 

gaan op Curaçao. Ik mis mijn tante. Ik 

zie haar maar één keer in de twee jaar.”
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Voordat Urma Martin naar Nederland kwam, werkte ze  

in Suriname 10 jaar als leerkracht op een basisschool.  

Ze heeft twee zonen van 27 en 16 jaar en kwam naar  

Nederland voor de liefde. “In het begin vergeleek ik het 

onderwijs hier heel erg met hoe het in Suriname ging.  

Het was erg wennen dat kinderen hier zo mondig zijn  

en hun mening durven geven. 

 

‘Jongens in Suriname doen niets in het  
 huishouden, mijn jongens pakken wel aan’

Mijn kinderen heb ik vanuit mijn cultuur opgevoed, 

maar ze krijgen natuurlijk ook dingen mee vanuit hun 

omgeving. Ik leerde ze bijvoorbeeld om volwassenen 

respectvol met ‘u’ aan te spreken. Maar ik heb ze ook 

geleerd om aan te pakken in het huishouden. In Suriname 

hoeven jongens niks te doen thuis. Mijn broer hoefde 

vroeger ook niet te helpen en ik wel. Toen nam ik me  

al voor: als ik jongens krijg, ga ik ze laten meehelpen.  

Ik was altijd al een beetje opstandig.

Het is een nieuwe dag
Ik denk dat ik kinderen laat voelen dat je mag zijn wie  

je bent en ik verlang van ze dat ze zich inzetten voor hun 

eigen ontwikkeling. Bij veel kinderen hier op de Van 

Houte zit het gedragsprobleem hun leren in de weg. Een 

goede relatie opbouwen is erg belangrijk voor zo’n kind. 

Dat betekent goed kijken, voelen, zoeken: wat heeft dit 

kind nodig, welke benadering past het best bij dit kind? 

Vertrouwen geven, veiligheid bieden en in gesprek blijven. 

Kinderen kunnen hoog in hun emotie zitten en ik probeer 

dat voor te zijn. Natuurlijk gaat het ook weleens mis. 

Dat kan. Maar dat was gisteren. Vandaag is een nieuwe 

dag met nieuwe kansen. 

                       Urma Martin (51), leerkracht groep 3, SBO Van Houteschool

Kinderen in Suriname roepen mij nog steeds
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Vraag achter de vraag
De kern van onderwijs is de relatie met je leerlingen. 

Daar start het leren. Mijn jongste klaagde vroeger bij- 

voorbeeld een hele tijd over een bepaalde leerkracht. 

Daar deed ik als moeder toen niets mee. Tot zijn motivatie 

heel ver te zoeken was. Toen realiseerde ik me dat ik zijn 

vraag om mijn steun niet had gehoord. Hij voelde zich in 

de steek gelaten, niet gezien. Ik heb daarvan geleerd dat 

je altijd moet proberen de vraag achter de gestelde vraag 

te zien. De vraag achter de houding moet proberen te 

lezen. Die les neem ik mee naar m’n werk hier.

‘We geven elkaar in het lerarenteam  
 ook stevige feedback, daar groeien we van’

Driehoeksverhouding
We hebben een geweldig, hecht en professioneel team 

hier. We kennen elkaars kwaliteiten en vaardigheden  

en gebruiken die ook. Als het nodig is geven we ook 

stevige feedback. Dat mag, daar groeien we van. En  

als het iemand even niet lukt, vangen we elkaar op  

zodat we als team toch goed voor het kind zorgen.  

Op dit moment investeren we flink in ouderbetrokken-

heid. We hebben ouders nodig, het is eigenlijk een 

driehoeksverhouding. Kinderen vinden het fijn om  

te zien dat ik bijvoorbeeld een stukje van de koek  

proef, die moeder gebakken heeft. 

Trots Ghana
Toen ik hoorde dat we van Sirius de mogelijkheid  

kregen om naar Ghana te reizen, ben ik er meteen voor 

gegaan. De Ghanese kinderen in mijn klas waren super 

enthousiast. Ouders vonden het geweldig dat ik zelf fufu 

had bereid en gegeten. Het was een geweldige reis en ik 

had niets willen missen. James Town heeft veel indruk op 

me gemaakt. Mensen leefden samen en waren gelukkig.  

Ze spraken met trots over hun buurt, hun thuis. In mijn 

ogen was het een krottenwijk. Dat confronteerde me met 

mijn eigen perspectief. En heeft me doen beseffen hoe 

belangrijk het is om oordeelloos te kijken. 

Thuis voor de klas
Vooraf vond ik de scholenbezoeken in Ghana heel span- 

nend, maar het ging fantastisch, als vanzelf. Ik kreeg nog 

een compliment van een collega: ‘Urma, jij hebt het ijs 

gebroken.’ Ik weet nu, het maakt niet uit in welke klas ik 

terechtkom, ik zal me altijd thuisvoelen. Op een school 

zat een kind in een hoekje, een kind dat een bijzondere 

aanpak nodig had. Ik had meteen contact met hem. Ik 

denk dat hij wist: ‘zij begrijpt mij, want zij komt van de 

Van Houte. (lacht). Ik hoop van harte dat alle collega’s  

op Sirius Track gaan. Het is een persoonlijke verrijking 

en erg van waarde voor ons werk. Eigenlijk wens ik dat 

er tracks naar meer bestemmingen zullen gaan, dat zou 

recht doen aan onze superdiverse doelgroep.”

                       Urma Martin (51), leerkracht groep 3, SBO Van Houteschool

Kinderen in Suriname roepen mij nog steeds



LEERTEAMS ALS MOTOR VOOR ONTWIKKELING

Wat is een leerteam?
Een leerteam biedt onze leerkrachten een plek om het 

onderwijs verder te ontwikkelen. In het ene leerteam 

wordt vooral onderzoek gedaan, al dan niet in samen-

werking met onze partners van UvA, HvA en het 

Kohnstamm instituut. In het andere leerteam wordt het 

onderwijs ontworpen en/of verder ontwikkeld. Binnen  

elk leerteam staat een thema centraal, zoals het jonge 

kind, Wetenschap en Techniek of ouderbetrokkenheid.

Waarom leerteams?
Deelnemen aan een leerteam is vooral heel leerzaam.  

Je bent in dialoog met collega’s, verdiept je in literatuur, 

en je ontwerpt gezamenlijk het onderwijs van morgen. 

Het deelnemen aan een leerteam levert je waardevolle 

contacten en vooral een groter referentiekader op.  

We verhogen hiermee de kwaliteit van ons onderwijs. 

Leerteams zien wij als de motor van onze ontwikkeling. 

Het deelnemen aan of coördineren van een leerteam is 

een mooie kans om ook je eigen ontwikkeling op stoom 

te houden.

Welke leerteams zijn er?
VVE- het jonge kind Bewegingsonderwijs

Wetenschap en Techniek Omgaan met verschillen 

Methodiek LeerKRACHT Funds of Knowledge (WOA)

Ouderbetrokkenheid Diversiteit in de klas (WOA)

Kunst en Cultuur Intern begeleiders

LEERTEAMS EN STUDENTEN 

Jaarlijks stelt Sirius een onderzoeksagenda op. De 

onderzoeksvragen die hieruit komen, worden ook 

aangemeld bij de universitaire Pabo (UPvA). Studenten 

daar kunnen er vervolgens op solliciteren. Als student 

doe je zo binnen een leerteam relevant onderzoek  

naar een urgent onderwerp. Met de uitkomst van het 

onderzoek kan Sirius haar onderwijs weer verbeteren.

DE AMBITIE VAN DE SIRIUS ACADEMIE IS OM EEN ZO PASSEND EN LEERRIJK MOGELIJK AANBOD  

EN OMGEVING TE VERZORGEN VOOR ALLE LEERKRACHTEN. VAN STUDENT- TOT EXCELLENT.

De Sirius Academie richt dit in vanuit de volgend 3 pijlers:

• Opleiden: voltijd, deeltijd en zij-instroom studenten van de HvA, de UpvA, het MBO en de ALO

• Onderwijsonderzoek en ontwikkeling: leerteams als motor voor ontwikkeling

• Professionaliseren: door in te schrijven voor coaching, workshops en inspiratiebijeenkomsten

Sirius Academie
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Samantha del Prado omschrijft zichzelf 

als een BOSS, als in ‘be the owner of 

your own success story’. “Ik ben iemand 

die haar doelen najaagt, een echte 

ondernemer. Ik wil het verschil maken 

in het leven van jonge kinderen. Ik ga 

ervoor en investeer in mezelf en m’n 

omgeving.” Samantha Zandgrond vult 

aan: “Ze werkt vanuit haar passie. Ze 

durft kansen te grijpen. Ze wil anderen 

verder helpen en is een duizendpoot 

die vooruitdenkt.” Zandgrond vervolgt: 

“Ik werk nu ook vanuit passie. Tien jaar 

geleden was ik in dienst bij een bank.  

Ik verkocht producten en diensten waar 

ik geen binding mee had. Nu kan ik met 

mijn eigen bedrijf sturing en richting 

geven aan wat ik belangrijk vind.”

MOEDERBRIL

“Ik werk met hart en ziel voor de 

kinderen met mijn team”, aldus  

Zandgrond. “Ik kijk naar  

kinderen met een moeder- 

bril op en ga er vanuit  

dat wat ik belangrijk 

vind voor mijn eigen kinderen voor 

andere moeders ook belangrijk is.” 

Del Prado: “Zij denkt echt vanuit de 

ander, iedereen moet gehoord zijn.  

Ze is heel zorgzaam. In Ghana loopt  

zij langs de kinderopvang en hoort 

kinderen huilen. Doorlopen is geen optie 

meer. Ze gaat naar binnen, brengt het 

          kind tot rust en draagt het over. 

                   Dat is Sam ten voeten uit. 

                            Ze is er altijd voor

                                 anderen.” 

Samantha del Prado (links), ondernemer bij kinderopvang De Blokkenhut en Samantha Zandgrond-Wijngaarde, ondernemer bij  

kinderopvang Buddies. Samen hebben ze Sam & Kids en een trainings- en adviesbureau.

De Samantha’s, twee karakters met één passie
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‘In Ghana hoort zij kinderen 
huilen en doorlopen is geen 
optie meer’

Maar is ze er dan ook voor zichzelf? 

Zandgrond: “Dat is mijn valkuil inder-

daad. Ik probeer vaker ‘nee’ te zeggen. 

Mijn man en ik zijn een goed team.  

Hij brengt mij in balans en zorgt voor 

rust. En mijn moeder houdt me goed in 

de gaten. Ik lijk op haar, ze staat altijd 

klaar voor de hele familie. Ze paste 

altijd op de kleinkinderen en de liefde 

voor lekker koken heb ik zeker van 

haar. Als ik kook, kom ik tot rust. Privé 

vullen Samantha en ik elkaar aan. Zorg 

ik voor een lekkere maaltijd dan zorgt 

zij voor een mooi gedekte tafel, volledig 

met kaarsen en verse bloemen.” Dat is 

ook op zakelijk gebied zo. Del Prado: 

“We worden overal gezien als Sam & 

Sam. Bij de inspectie en gemeente 

Amsterdam zijn wij de Samantha’s. 

Door de buitenwereld worden we 

gezien als één, we versterken elkaar 

enorm en dagen elkaar continue uit om 

bezig te zijn met kwaliteitsverbetering.” 

GROOT COLBERT EN GROTE 

PLANNEN

“Op mijn 26ste startte ik in de Bijlmer-

horst”, zegt Del Prado. “Er was een 

aanbesteding en ik en mijn partner 

mochten ons plan presenteren. Ik was 

jong en droeg een veel te groot colbert. 

Maar wij werden gekozen door onze 

duidelijke visie: elk kind verdient een 

kans. Wat mij echt op scherp heeft 

gezet, is een voorval op mijn toen- 

malige werkplek. Na de moord op Theo 

van Gogh kwam mijn baas binnenvallen 

en riep: ‘Weet je wie het heeft gedaan? 

Een neger!’ Ook kreeg ik complimenten 

voor het simpele feit dat ik altijd op tijd 

was. Ik voelde me nooit gediscrimi-

neerd, maar dat raakte me diep. En  

het motiveerde me om het effect van 

stigma’s op kinderen aan te pakken. 

Ik wist dat ik niet alle kinderen in Zuid- 

oost kon redden, maar ik kon wel  

70 kinderen een veilige plek bieden. 

Donker of wit, van gezinnen met hoge 

of lage inkomens, iedereen dezelfde 

kansen en mogelijkheden.”

HELD MET RODE SNOR

Del Prado: “In Suriname zat ik op het 

Atheneum, mijn ouders hadden een 

groot huis en we waren rijk aan familie. 

En ineens was ik hier. Ik begreep er 

niets van. Iedereen was blond, ik 

woonde in een flat en kreeg weinig 

uitdaging op school. Eigenlijk was ik 

totaal ontheemd. Twee jaar heb ik 

gespijbeld en in een trappenhal 

gezeten met mijn boeken. Martin, 

mijn mentor met rood haar en snor,  

is achter mijn ouders aangegaan.  

Op zaterdag kwam hij me vervolgens 

bij ons thuis alsnog klaarstomen voor 

mijn HAVO-examen. Dat heb ik gehaald, 

alleen omdat hij in mij investeerde. Hij 

toonde me hoe belangrijk iemand kan 

zijn in het leven van een ander. Hij is 

mijn grote inspirator en ik zou hem ont- 

zettend graag nog een keer bedanken.

‘Twee jaar spijbelde ik en  
zat ik in een trappenhal.  
Martin kwam me op zater-
dag bijscholen.’

Ik wil ‘een Martin’ zijn voor alle kinderen 

die wij opvangen. Er is een speciale 

jongen. Hij was hier altijd van zeven tot 

zeven uur, zelfs in het weekend ging hij 

soms mee naar feestjes. Zijn ouders 

konden er niet altijd voor hem zijn. Hij is 

nu 17 en komt nog steeds hier, hij loopt 

zelfs stage bij Sam & Kids. Ik weet dat 

ik voor hem verschil heb gemaakt.”

BEYONCÉ OF MAMA?

“Na 10 jaar bij de ING heb ik de moed 

verzameld en het roer drastisch om- 

gegooid”, aldus Zandgrond. “Tijdens 

mijn studie commerciële economie 

schreef ik ooit een businessplan wat  

ik nieuw leven in heb geblazen. Bij 

De Samantha’s, twee karakters met één passie
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stichting Suikeroom ontmoette ik Jaap, 

hij zag iets in mij. Hij adviseerde mij en 

heeft het mogelijk gemaakt mijn droom 

te realiseren. Die begintijd was heftig.  

Ik kwam erachter dat niet iedereen te 

vertrouwen is en verloor mijn zaken-

partner, ik werkte nog fulltime bij de 

bank en beviel van ons eerste kind. 

Sollicitatiegesprekken voerde ik thuis 

aan de keukentafel met mijn kind op 

schoot. Jaap is een enorme supporter 

geweest en hij is dat nog steeds. 

Iedereen heeft zo een of meer inspira-

toren nodig in z’n leven. Ik doe mijn 

best een inspirator te zijn voor mijn 

omgeving: kinderen van de opvang,  

uit de buurt, mijn nichtjes en neefjes  

en bovenal mijn eigen kinderen. Mijn 

dochter moest laatst voor school een 

foto meenemen van een rolmodel,  

een voorbeeld. Ze vroeg een foto van 

mij en niet van een popartiest zoals 

Beyoncé. (lacht) Dan weet ik dat ik 

goed bezig ben. Dat is toch het 

mooiste compliment ooit.”

ELK TALENT IS NODIG

“Zelf heb ik ervaren dat ik als vrouw 

met een donkere huidskleur een beetje 

harder moest vechten. Deuren gingen 

wat moeilijker voor mij open.”, zegt 

Zandgrond. “Dat zal voor de kinderen 

hier in Zuidoost waarschijnlijk ook zo 

zijn. Ik doe er alles aan om ervoor  

te zorgen dat een kind stevig in z’n 

schoenen staat, trots is en zichzelf 

mooi vindt. Een tijd geleden hadden  

we een jongetje dat graag prinses- 

senjurken droeg en haar vlocht. Dat 

vonden andere kinderen niet altijd  

oké en ouders vonden het ook lastig. 

Maar bij ons mag het, hier mag hij zijn 

zoals hij is.” Del Prado: “Die jongen 

wordt gewoon de next Jean Paul 

Gaultier. Elke persoon heeft een talent 

en elk talent is nodig.” 

HOREN BIJ SIRIUS

“Ondanks dat we veel kleiner zijn dan 

Sirius, laten ze ons steeds weer weten: 

jullie zijn een gelijkwaardige partner.”, 

zegt Del Prado. “We worden betrokken 

en hebben een stem. We bouwen 

samen, aan kleine en grote dingen.  

We zorgen voor elkaar. Het bestuur 

heeft ons de kans geboden om mee te 

gaan op de Sirius Track naar Ghana. 

Iemand die officieel geen onderdeel 

uitmaakt van je team, maak je zo onder- 

deel van je team. Prachtig.” Zandgrond: 

“De Sirius Track heeft me inzicht 

gegeven in gewoontes van ouders en 

hun leefsituatie. Mijn relatie met ouders 

uit Ghana is verdiept, de reis heeft ons 

dichterbij elkaar gebracht. De samen-

werking met collega’s is versterkt. Ook 

omdat ik meer heb leren loslaten,  

ik moest wel volgen in Ghana. Ik wil 

meer en vaker, ben zo nieuwsgierig 

naar andere culturen nu.” 

‘Als je al die spullen niet 
meer hebt, wie ben je dan 
nog?’ 

Del Prado: “Ik ben voor mijn gevoel 

echt teruggegaan naar mijn passie. 

Heb mezelf weer opnieuw uitgevonden. 

Op persoonlijk vlak heeft de reis de 

vraag opgeroepen: ‘Wie ben ik en waar 

kom ik vandaan?’ En sommige reflectie- 

opdrachten heb ik hier ook met mijn 

team gedaan. We hebben ons verhaal 

en drive gedeeld, dat heeft onze relatie 

verstevigd en onze gezamenlijke 

opdracht heel scherp gemaakt. Een 

opdracht die we ons nu als team 

hebben gesteld is: ‘Wat zouden we 

doen vandaag, als we geen materialen 

hadden?’ In Ghana zag ik ineens heel 

duidelijk hoe vanzelfsprekend wij het 

vinden dat we al die spullen hebben. 

Als je die niet meer hebt, wie ben je 

dan nog?”



 

Relativeren en loslaten
In mijn middelbareschooltijd was ik 

lui. Ik wilde na mijn MAVO-diploma 

weg daar. De keuze voor de opleiding 

onderwijsassistente is meer ‘best of 

the rest’, dan een bewuste keuze. 

Zestien is jong om al precies te weten 

wat je wil. Op mijn basisschool heb 

ik nog veel meesters getroffen, dus 

misschien heeft me dat onbewust ook 

wel beïnvloed. Ik geniet van mijn 

studententijd. Ik woon samen met 

mijn vriendin in Amsterdam. We 

leerden elkaar hier op de Pabo 

kennen en zijn een enorme steun 

voor elkaar. Als de een geen zin meer 

heeft, is er altijd nog de ander om je 

te motiveren. We lopen nu samen 

stage op Wereldwijs, Anne Claire is 

veel nuchterder dan ik en leert mij te 

relativeren. 

Soms neem ik dingen mee naar huis, 

die ik moet leren los te laten. Laatst 

ging ik bij mijn stage weg en kwam 

ik een leerling tegen met een zak eten 

in de hand. Zijn moeder had de 

pinpas op het aanrecht gelegd, omdat 

hij de rest van de dag alleen zou zijn. 

Dat vind ik verdrietig, op 11-jarige 

leeftijd verdien je een knuffel als je 

thuiskomt. In ieder geval is dit niet 

mijn idee van zelfstandig worden. 

Dan realiseer ik me dat ik in Blari-

cum heel beschermd ben opgegroeid.

Intuïtie of theorie
Ik doe dingen heel erg op mijn gevoel. 

Ook onderwijzen. Als ik aan de hand 

van theorie moet beschrijven welke 

bewuste keuzes ik maak, vind ik dat 

lastig. Ik doe intuïtief dingen goed. 

Natuurlijk neem ik dingen mee uit 

theorie en methodes, maar lesgeven 

volgens de handleiding lijkt me niet 

oké. Als leerkracht ben ik ook streng, 

dat heb ik geleerd in het Surinaamse 

regime van Hannah Gooding op 

De Bijlmerdrie. Dat bedoel ik in zeer 

positieve zin. Wanneer je begint  

aan de opleiding ben je geneigd te 

denken: als leerlingen me maar 

Timi Ditzel (24), student Pabo HvA, stagiair bij OBS De Bijlmerdrie en Wereldwijs

Er mogen nog wel wat meer mannen het onderwijs in
Timi komt uit Blaricum en heeft eerst de opleiding tot onderwijsassistent gedaan. Daarna begon hij met de  

Pabo. Hij is daar helemaal op z’n plek. “Je hebt persoonlijk contact met docenten. Je bent geen nummer in  

een enorme collegezaal, iedereen kent je. De keerzijde daarvan is dat ik soms betutteling ervaar: als man  

van 24 hoef ik niet persé te zingen of dansen op kleuterliedjes in een klas vol medestudenten. Af en toe ga  

je even na of je nog met genoeg testosteron naar huis gaat. Het is natuurlijk een erg feminiene omgeving, er  

mogen nog wel wat meer mannen het onderwijs in. 

‘Op 11-jarige leeftijd verdien 
          je een knuffel als je thuiskomt’
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Timi Ditzel (24), student Pabo HvA, stagiair bij OBS De Bijlmerdrie en Wereldwijs

Er mogen nog wel wat meer mannen het onderwijs in

‘In Zuidoost doe ik 
 wat ik wil en kan, 
 en niet wat ik denk te
 moeten van anderen’ 



 

aardig vinden. Maar dat gaat niet 

goed, dan lopen ze al snel over je 

heen. Hannah is hierin heel erg een 

inspiratiebron voor me geweest. 

‘Ouders mikten  
al op het VWO, 
terwijl hun kind 
pas in groep 1 zat’

Bakfietsouders missen vertrouwen 
Eerder liep ik stage in Oud-Zuid, 

daar vertelden kleuters me al wat ik 

wel en niet goed deed. Ik had daar 

gesprekken met ouders die al mikten 

op het VWO, terwijl het kind nog  

in groep 1 zat. Dan denk ik: waar 

zijn we mee bezig? Daarvoor dacht  

ik eigenlijk dat ik daar meer op  

mijn plek zou zijn. Maar ik ben 

geschrokken van het gebrek aan 

waardering en ben wel een beetje 

afgeknapt op die bakfietsscholen.  

In Zuidoost is dat echt anders.  

Daar zeggen ze: jij bent de meester,  

je hebt ervoor gestudeerd en zal het 

wel weten. De dankbaarheid van 

kinderen in Zuidoost, heeft mij 

geraakt. Ik denk oprecht dat we daar 

in Nederland naar terug moeten.  

De essentie van de relatie zou moeten 

zijn: ik vertrouw erop dat de leer-

kracht het beste met mijn kind voor- 

heeft en dat hij z’n vak verstaat. Ik 

eis nu meer respect van kinderen en 

ouders.

Belang van het kind, niet de ouders
In Zuidoost ervaar ik meer profes- 

sionele ruimte. Het is veiliger. Ik 

ontvang meer waardering en kom 

beter tot mijn recht. Ik doe wat ik 

wil en kan, en niet wat ik denk te 

moeten van anderen. Ik werk in  

het belang van het kind en niet in  

het belang van veeleisende ouders. 

Zeker de Bijlmerdrie heb ik in mijn 

hart gesloten. Kinderen hebben je 

hard nodig. Ze hebben vaak al zo- 

veel meegemaakt en je kunt er als 

leerkracht echt voor ze zijn. Als je 

dat kan, doet en durft misschien  

wel, dan krijg je daar enorm veel 

waardering voor terug. Met iets heel 

kleins, een glimlach of complimentje, 

maak je heel veel verschil. Het is  

heel dankbaar. Ik ging met pijn weg 

bij de Bijlmerdrie, ik heb het er nog 

steeds moeilijk mee als ik erover 

praat. De chemie was ongekend.  

Het klikte op alles. Volgend jaar 

hoop ik weer te kunnen samenwer-

ken met Hannah en met de kinderen 

te starten in groep 5/6. Dat zou 

waanzinnig zijn!

Kwetsbaar zijn, zorgt voor respect 
Op dit moment loop ik stage in 

groep 7/8 bij Wereldwijs. Drie 

jongens vergen de nodige aandacht. 

Ik weet, tegen een van hen hoef ik 

niet te schreeuwen, want dan bereik 

ik het tegengestelde. Die machts- 

uiting, daar kan hij niet tegen. Maar 

op een dag deed hij iets en ik schoot 

uit mijn slof. Ik zat niet lekker in 

mijn vel en schreeuwde te hard. Hij 

liep meteen de klas uit en ik gaf hem 

groot gelijk, want ik zat fout. Ik ben 

naast hem gaan zitten op de gang  

en heb mijn excuses aangeboden.  

Hij begon te huilen en ik kreeg het 

zelf ook moeilijk. Hij was het niet 

gewend, dat een volwassene sorry 

zegt: hij deed het toch altijd fout?  

Hij keek me aan, zei ook sorry en gaf 

me een hand. Er was gelijk wederzijds 

respect. Dat was zo bijzonder. Met 

zijn toestemming ben ik in de klas 

het gesprek aangegaan. Ik wilde ze 

laten weten dat ik als leerkracht ook 

mens ben en fouten maak. Kinderen 

worden meteen heel zorgzaam als je 

je kwetsbaar opstelt. Het heeft me 

respect opgeleverd, in plaats van dat 

ik heb ingeboet aan respect.”
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 Suriname, 23 november 2017
 
 Beste Leerling van Sirius, 

 Ik wil jullie een aantal dingen vertellen die me zijn op-
gevallen tijdens een bezoek aan drie scholen in Suriname: 
eentje in een wijk in Paramaribo (Livorno), eentje in een 
voormalige plantage Johan Margaretha en eentje in een 
dorp Dan in “het bos” (ofwel de jungle): 

- kinderen zijn overal hetzelfde: vrolijk en leergierig; 
- je hebt net als in de Bijlmer strenge en minder strenge 

leerkrachten, je hebt drukke en minder drukke klassen; 
- je zit in scholen bijna altijd “buiten” omdat scholen geen 

ramen hebben (omdat het altijd warm is). In plaats van 
glas hangt er gaas in de ramen. Je hoort het dus altijd 
als de buurklas muziek heeft of als beesten geluid maken 
(zoals kippen, hanen en geiten); 

- veel kinderen buiten Paramaribo komen met de boot naar 
school (over de rivier) omdat er geen wegen zijn; 

- je hoeft buiten Paramaribo minder op het verkeer te letten 
omdat dat er bijna niet is, alleen voor wilde beesten moet 
je opletten; 

- soms heeft een klas maar weinig kinderen omdat het dorp 
klein is; 

- je moet je boeken mee naar huis nemen; 
- er zijn weinig computers in de scholen en geen digi- 

borden. De meesters en juffen schrijven met krijt op  
zwarte borden; 

- kinderen spelen veel slagbal en kunnen daarom heel goed 
gooien en vangen; 

36



- kinderen dragen allemaal een schooluniform. Als er  
een feestdag is zoals de onafhankelijkheidsdag, mogen  
de leerlingen in hun feestkleren naar school komen; 

- in Suriname spreken ze naast Nederlands heel veel talen, 
bijvoorbeeld Sranangtongo, Sarnami Hindoestani, Javaans 
en Saramacaans. In het binnenland wordt er thuis vaak 
geen Nederlands gesproken waardoor het op school  
moeilijk is om Nederlands te leren; 

- de school begint om 8.00 en duurt tot 12.00. In sommige 
scholen is de eindtijd variabel omdat het water stijgt en 
daalt. Als het water laag staat is de school eerder uit  
omdat ze anders niet op de boot kunnen stappen (omdat 
de boot niet bij de steiger kan komen); 

- kinderen hijsen in de meeste scholen ’s ochtends de  
Surinaamse vlag op het schoolplein en zingen het volks-
lied voordat de les begint; 

- voordat de leerlingen de klas ingaan maken ze twee rijen: 
een jongens- en een meisjesrij; 

- meestal ga je naar de Mulo (Mavo of VMBO) na de basis-
school. Daarna kun je naar de Havo of VWO; 

- kinderen eten vaak rijst, bami of nasi in de pauze.  
De scholen die ik gezien heb zijn gezond: er wordt water 
gedronken en fruit gegeten; 

- meestal zitten de leerlingen in rijen in de klas; als ze 
mogen samenwerken, schuiven ze hun tafels in groepjes; 

- veel kinderen hebben familie in Nederland en kennen  
de namen van Nederlandse steden (soms zijn ze ook in 
Nederland geweest). 

 Groetjes van meester Stefan
37
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Bodil Belderok (38) 

Ouder in Driemond, kind van Zuidoost

Bodil is geboren en getogen in Amster-

dam Zuidoost en moeder van Bente (8) 

en Vince (4). Beide kinderen gaan naar 

basisschool Cornelis Jetses. Haar 

partner Stefan en zijzelf zijn opgegroeid 

in Holendrecht en hebben allebei op  

de Brink gezeten. Stefan is daarna naar 

de Scholengemeenschap Reijgersbos 

(SGR) gegaan en Bodil naar de Open- 

bare Scholengemeenschap Bijlmer 

(OSB). “Dat waren vroeger rivalen van 

elkaar. SGR werd ‘staatsgevangenis 

Reijgersbos’ genoemd, vanwege het 

hek om de school. De OSB noemden 

we ‘openbare speeltuin Bijlmer’.  

Er was veel aandacht voor creativiteit 

en talentontwikkeling.  

In mijn klas zaten kinderen uit veel 

verschillende culturen: Japans, 

Chinees, Antilliaans. Mijn vriendinnen-

groep was toen ook een redelijke mix 

van culturen. Ik heb altijd Surinaamse 

en Antilliaanse vriendinnen gehad.  

Dat is nu anders, ik heb wel een 

Japanse vriendin, maar verder is  

er weinig diversiteit meer in onze 

vriendinnenkring.”

 Bij de Cornelis Jetses  
kijken ze echt naar  
wat een kind wél kan
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HET EILAND DRIEMOND

Wij wonen nu met ons gezin in Drie-

mond. Er zijn mensen in Zuidoost die 

Driemond niet kennen. Het is echt een 

plek op zichzelf in Amsterdam. Ook  

ik kende het niet, totdat vrienden hier 

gingen wonen. Ik voel me hier vanaf het 

begin onwijs thuis. Het is pure rijkdom 

dat ik op mijn fiets naar Amsterdam  

kan om met vrienden af te spreken en 

daarna weer lekker terug naar het 

landelijke en de rust hier.

‘Er zijn mensen
 in Zuidoost
 die Driemond
 niet kennen’

CORNELIS JETSES

De Cornelis Jetses vind ik een fijne 

school voor mijn kinderen. Het is er 

veilig en gezellig. De sfeer is er goed, 

net als op de Brink vroeger eigenlijk.  

De ouderbetrokkenheid is groot op  

de Jetses. Je krijgt veel verzoeken om 

aan activiteiten deel te nemen. Dat  

vind ik ook belangrijk en mijn kinderen 

vinden het leuk als ik er ben. Morgen 

ga ik bijvoorbeeld mee met de kinderen 

van groep 1-3 naar het teddyberen 

hospital.

Het talent van het kind staat centraal 

bij de Cornelis Jetses. Ze kijken echt 

naar wat jouw kind uniek maakt, naar 

wat een kind wel kan in plaats van  

wat het eventueel niet kan. Als een  

kind ergens moeite mee heeft, kijken  

ze zorgvuldig naar passende onder-

steuning. Alles is bespreekbaar en ik 

heb echt het gevoel dat leerkrachten 

mijn kind zien. Bovendien helpen ze  

mij als ouder om inzicht te krijgen in 

bepaald gedrag en de ontwikkeling  

van mijn kind.

ZUIDOOST, VEILIG EN GROEN

Opgroeien in Zuidoost heeft mij zeker 

gevormd. Ik heb zeer dierbare herin- 

neringen aan mijn schooltijd. In de 

buurt speelden we altijd buiten, het 

was veilig en groen. Maar aan de 

andere kant heeft het me ook veel laten 

zien, geconfronteerd met het echte 

leven. Bij vrienden ging het er wel 

anders aan toe dan bij mij thuis. Toen  

ik acht was had ik bijvoorbeeld een 

vriendinnetje Jennifer, zij werd door 

haar moeder met de bus naar Kraaien-

nest gestuurd om boodschappen te 

doen. Ik kan me niet voorstellen dat ik 

nu mijn dochter van acht op eenzelfde 

missie zou sturen. Een ander verschil 

was de manier van feestvieren bij 

Surinaamse gezinnen. Er was altijd  

heel veel eten, drukte en gezelligheid. 

Kosten noch moeite werden gespaard.

JUF ELLEN GING NAAR  

SURINAME EN NAM MEE…

Ik vind het heel mooi om te zien dat 

leerkrachten ook voortdurend investe-

ren in hun eigen ontwikkeling. Bente 

zat bij juf Ellen in de klas toen zij met 

een Sirius Track naar Suriname ging.  

Zij heeft de kinderen echt meegegeven 

wat zij daar hebben gezien en mee- 

gemaakt. Door souvenirs en foto’s  

mee te nemen en daarover te vertellen. 

De school heeft er ook uitgebreid 

aandacht aan besteed in de nieuws-

brief aan ouders. Ik vind het fantastisch 

dat leerkrachten deze mogelijkheid 

krijgen van Sirius. Het lijkt me een 

enorme verrijking om te zien hoe in 

Suriname onderwijs wordt gegeven en 

hoe mensen daar leven. Ik geloof zeker 

dat wanneer je daar als leerkracht bent 

geweest, dat je relatie met Surinaamse 

ouders sterker wordt.”
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• Suriname bestaat voor 80% uit jungle.

• In Suriname wonen veel verschillende etnische groepen. De Hindoestanen zijn met 37%  

de grootste groep. De vier andere grootste etnische groepen zijn: Inheemsen, Marrons,  

Creolen en Javanen.

• De helft van de totale bevolking van Suriname woont in Paramaribo. Deze stad staat ook  

op de UNESCO werelderfgoed lijst.

• In 1975 is Suriname onafhankelijk geworden. Elk jaar op 25 november is het groot feest. 

• In 1674 droegen de Nederlanders het toenmalige Nieuw-Nederland over aan de Engelsen,  

die het New York noemden. Nederland kreeg in ruil voor New York het land Suriname in bezit.

• Surinamers hebben geen postcode. Sommige gebieden kennen ook nog geen straatnamen.

Weetjes Suriname



 

Fragmenten uit het dagboek van 

Stefan Koytek,  
een Sirius-leerkracht  
in Suriname

maandag, 20 november 2017 

Naar school in Livorno 
We gaan vandaag op bezoek bij een school in Livorno  

in Paramaribo-Zuid. Ik moet meteen aan de stad in de 

Italiaanse Toscane denken. En naar blijkt heeft een  

Italiaan uit Livorno hier ooit een suikerplantage aan- 

gelegd. 

Kinderen lopen opgewonden op en neer als we het pleintje 

tussen de twee schoolgebouwen opgereden komen. De 

leerlingen dragen allemaal een uniform. Ze onderscheiden 

zich door de meest ingewikkelde kapsels. Wat meteen 

opvalt is dat de klaslokalen open zijn op raamhoogte  

met gaas ervoor (tegen vogels en inbraak zoals een juf  

me later vertelt). 

Na een kort welkom door de schoolleider gaan we ieder 

naar een groep. De juf van groep 5 (onze groep 7) heet  

me welkom en begint de geschiedenisles. Het wordt een 

leuke ochtend waarin ik mag meekijken hoe: 

• er een fijn pedagogisch klimaat hangt waarbij leerlingen 

rustig samenwerken; 

• de juf uitlegt dat de opdracht die ze krijgen meetelt voor 

het rapport (om leerlingen te motiveren); 

• de leerlingen artikelen zoeken over politiek in Suriname’s 

ochtendblad 'De Ware Tijd';

• de leerlingen hun benodigde spullen (inclusief boeken) 

iedere les uit hun tas pakken en weer terug stoppen en aan 

het eind van de schooldag weer mee naar huis nemen; 

• leerlingen verbaasd zijn als ze foto’s zien van de leer- 

lingen op De Blauwe Lijn in hun eigen kleren (en geen 

schooluniform); 

• een jongen, Jaret, uitlegt dat hij van voetbal houdt en 

voor Feyenoord is; 

• leerlingen het gewoon vinden (net als in Nederland)  

als er een andere meester in de klas komt kijken; 

• de juf vertelt dat de leerlingen geen huiswerk krijgen, 

omdat het ministerie van onderwijs daar niet achter staat. 

Eigenlijk is het ministerie de bestuurder van alle scholen. 

Als je wilt werken als leerkracht in Suriname, solliciteer  

je bij het ministerie. Daar wordt vervolgens bepaald op 

welke school je terechtkomt. In je eerste jaren na de Pabo 

is dat doorgaans ergens in het binnenland. Voor ons school- 

bezoek heeft de schoolleider toestemming moeten vragen 

aan het ministerie. Op basis van de aanvraag mogen wij 

tot 10.00 uur blijven.

dinsdag, 21 november 2017

Slavernij
Als ik nadenk over het slavernijverleden van Nederland  

en de context waarbinnen dit verleden zich afspeelde,  

dan bekruipen me gevoelens van boosheid, schaamte en 

alertheid. Ik heb veel geleerd over de Gouden Eeuw (en  

de nasleep daarvan) tijdens de geschiedenislessen in mijn 

basis- en middelbare schoolperiode. Maar ik realiseer me 

dat de geschiedschrijving en overdracht daarvan altijd zeer 

gekleurd zijn geweest. Het was een eeuw van grote 

welvaart waarin Nederland een bepalende rol speelde op 

het wereldtoneel en waarin onze schilders een indrukwek-

kend oeuvre hebben nagelaten. 



 

Dit batige saldo kent echter ook een kostenplaatje. De 

West-Indische Compagnie (ik laat hier de Oost-Indische 

buiten beschouwing) verscheepte vanaf medio 17e Eeuw 

tussen 550.000 en 850.000 tot-slaaf-gemaakten uit 

West-Afrika naar Zuid-Amerika. De misdaden begaan 

tegen deze bevolkingsgroep is een zeer zwarte bladzijde in 

onze geschiedenis die nog steeds onderbelicht is wat mij 

betreft. Het werk in de Bijlmer en als gevolg daarvan ook 

deze studiereis heeft bij mij de ogen geopend voor deze 

geschiedenis. Nadat Nederland Suriname had geruild voor 

New York werden met hulp van Portugese joden suiker-

plantages aangelegd en ontstond een plantagesysteem met 

een grote behoefte aan goedkope arbeidskrachten. De dun-

bevolkte lokale Indianen-bevolking was niet geschikt door 

hun vatbaarheid voor ziektes en daarom werd de drie-

hoeksreis (Nederland – Ghana – Suriname – Nederland) 

opgezet om slaven via Afrika aan te voeren en koffie, 

suiker en cacao mee terug te nemen naar Nederland. 

De voormalige plantage Frederiksdorp ligt in een rij 

plantages aan de Commewijnerivier. Op oude plattegron-

den is te zien hoe het gebied ten oosten van Paramaribo 

lijkt op een Nederlands polderlandschap. We horen op 

deze plantage in een rondleiding hoe de planters verdeel  

en heerspolitiek toepasten. Slaven mochten nauwelijks  

met elkaar praten waardoor ze zich moeilijk konden 

organiseren tot een serieuze opstand. 

Na de afschaffing van de slavernij in 1863 (in Engeland 

was de slavernij al in 1800 verboden!), ontstond er een 

nieuwe behoefte aan goedkope arbeidskrachten. In eerste 

instantie werden er contractarbeiders geronseld uit China 

en India. Later werden Javanen uit onze eigen oosterse 

koloniën gecontracteerd. Dit verklaart waarom er hoofd-

zakelijk Javanen wonen in de dorpen langs de rivier.

We maken zelf roti bij mevrouw Depay. Van haar en 

andere lokale mensen die we spreken horen we logischer-

wijs weinig van de slavernijgeschiedenis. 

Slaven die wegliepen werden Marrons genoemd. In de 

jungle ontmoeten we later op onze reis hun nazaten in  

het Marrondorp Dan. Op onze afscheidsavond is er een 



 

dansvoorstelling van een aantal vrouwen uit het dorp.  

Ze dansen traditionele slavendansen die zijn overgeleverd 

van generatie op generatie. Gebukt klappen de vrouwen  

in hun handen om het ritme aan te geven en zingen ze een 

voorzangster na. Gezien het hele verhaal bekeek ik deze 

dans met gemengde gevoelens...

zaterdag, 25 november 2017

Mi i kong na oso
Hoe vertel je iets wat je moeilijk kunt uitleggen? Hoe geef 

je woorden aan iets wat je geleerd hebt maar waarvan je 

niet precies weet wat je geleerd hebt?

Ik wou dat ik dichter was. Ik zou een gedicht schrijven 

over de muziek die klinkt in het Sranang of in het Sara-

maccaans. Fa waka? Wikinoa...Ik zou dichten over de 

gebaren die voor mij onzichtbaar zijn. En ik zou schrijven 

over de betekenis van de taal die pas duidelijk wordt in  

de nuance en in de omgang tussen de mensen. 

Ik sprak thuis Limburgs met mijn moeder en Duits met 

mijn vader. Op school leerde ik Nederlands. Hoewel mijn 

moeder- en vadertaal dichtbij het Nederlands liggen 

realiseer ik me dat ik me anders voel als ik Nederlands 

praat. De moeder- en vadertalen in Suriname liggen ver 

van het Nederlands. Kinderen gaan iedere dag op taalreis 

als ze naar school gaan. 

Het verschil is het grootst in de jungledorpen. De jungle 

brengt je dichtbij de natuurlijke elementen. De kinderen 

van het bos weten de jungle te gebruiken als supermarkt, 

apotheek, bouwmarkt en recreatieplek. Op school leren  

ze zaken die ver weg staan van hun dagelijkse gang van 

zaken. 

Wat hebben ze dan aan school? Mijn veronderstelling is 

altijd geweest dat je een beter mens wordt als je veel leert 

op school. En veel leren betekent dan aan verwachtingen 

voldoen van wat geleerd moet worden. Deze omgeving 

bevestigt mijn idee dat dit een misvatting is. Ik denk dat 

het niet uitmaakt wat je doet of leert. Het is veel belang- 

rijker hoe je dingen doet of leert namelijk met plezier  

en vanuit een intrinsieke motivatie. Het leven in deze 

natuurlijke omgeving maakt je intrinsieke motivatie 

vanzelfsprekender omdat er geen afleiding is. De Suri-

naamse administratie wil begrijpelijkerwijs een nationaal 

leerprogramma afdwingen door een stringent(e uitvoering 

van het curriculum. Maar houdt zij daarbij voldoende 

rekening met de enorme verschillen tussen verschillende 

culturen en leefwijzen? 

Na jaren leren op school en op het werk begin ik iets te 

begrijpen wat ik een dieper leren noem. Daarmee bedoel ik 

alle beelden die ik van mezelf heb opgebouwd loslaten en 

daarmee de wereld betrachten met een beginnersmind. 

Suriname nodigt heel erg uit tot een beginnersmind en tot 

een leren zonder doel. 

Lee andi i ta lee? Wat leer je? I ta lee wa sun. Je leert iets. 

Dat voelt voor mij als mi i kong na oso: Ik kom thuis. ■ 
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“Mijn hele leven woon ik al in Zuidoost. Ik heb op de Brink gezeten. Een thuishaven, daar heb ik warme herinne- 

ringen aan. In groep 4 trad ik veel op, dansjes, playbacken, verhalen schrijven en voorlezen. Ik hield ervan, was van 

nature heel expressief. Maar ergens ben ik dat op een gegeven moment verloren en ging ik heel erg in de pas lopen. 

Vooral doen wat er van je verwacht wordt! Dat heb ik heel lang volgehouden. Nu pas ben ik op het punt waar ik 

denk: ‘Nee, wat is mijn speciale ingrediënt en hoe kan ik dat tot uitdrukking brengen?’ 

‘Waar houdt jouw weten op en begint het niet weten… en daar ben ik’

Grenzeloze expressie 
Op mijn zeventiende liep ik al stage in groep 8 op de Bijlmerdrie. Leerlingen waren net zo groot als ik. Als 21-jarige 

begon ik als juf op de Cornelis Jetses, daar kon ik mijn expressiviteit inzetten. Werken rondom thema’s in samen-

spraak met de kinderen. Dat vond ik geweldig. De afstemming vond ik essentieel. Het moest over hen gaan en niet 

over mij. Waar houdt jouw weten op en begint het niet weten en daar ben ik. Dat was mijn plek als leerkracht. Oh, 

Marit van Gaalen (39)
Leerkrachtcoach en coördinator 

van de Sirius Academie

Als je je verhaal
helder hebt, 
is de inspectie 
niet eng
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dat vond ik echt een gouden tijd. Rekenen, taal en schrijven stonden altijd in het teken van een thema. Rondom het 

thema kapper heb ik bijvoorbeeld ooit ouders uitgenodigd om hun haren te laten wassen. Ze zaten met hun hoofd  

in de gootsteen. Het was een grenzeloze manier van je onderwijs inrichten. Fantastisch.

‘Als jij weet waar je voor staat, heb je ook ruimte voor de ander’

Kracht en kwetsbaarheid
Ik ben bijzonder trots op de relatie die ik met ouders had op de Cornelis Jetses, ook als directeur. Het was team- 

werk, echt contact en samen ontwerpen. Ik leerde daar om ouders echt toe te laten, het hoefde niet te gaan over hoe 

wij dachten dat het moest gaan. We durfden te zeggen: 'Wij weten het even niet, vertellen jullie eens.' Dan ontstond  

de echte verbinding, het echte contact. Prachtig vond ik dat. 

Als jij weet waar je voor staat, heb je ook ruimte voor de ander. Maar als dat een grenzeloos gebiedje is, dan heb  

je ook vaak het idee dat de ander daar overheen gaat. Scholen schieten in een kramp als ze het woord inspectie  

horen. Ik heb als schoolleider ervaren dat als je je verhaal helder hebt, de inspectie helemaal niet eng is. Dan ben je  

in gesprek en kun je kracht én kwetsbaarheid tonen. Die twee horen eigenlijk heel erg bij elkaar. 

Eigenaarschap en gezonde scholen 
Werken voor de norm en leren voor de toets. Daar gaat onderwijs nog vaak over. Maar doen wat van je verlangd 

wordt, is niet van jezelf. Mensen zitten soms zo vast, dat ziekte en uitval het gevolg zijn. Als coach van directeuren  

en teams wil ik dat keurslijf uittrekken en ontspanning inbrengen. We gaan terug naar droom en verlangen. Alles  

mag en kan, niks is te groot of te gek. Daarna combineren we dat met kaders, plannen en middelen. Ik wil ze nieuwe 

speelruimte bieden om in zelfexpressie uiting te kunnen geven aan hun eigen school en onderwijs. 

‘Echt ervoor gaan en genieten van de weg, 
                         kan pas als je uitkijkt naar de bestemming’
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Mijn onderwijsdroom gaat over eigenaarschap en gezonde scholen, heel veel plezier en waarachtig ontmoeten, 

verschillen verrijken en diversiteit, samen gericht op weg gaan en doen wat jij bij te dragen hebt. Echt gaan, ervoor 

gaan, kan pas als je uitkijkt naar de bestemming. Pas dan kun je genieten van de weg, je nieuwsgierig tonen en  

durf je te onderzoeken en soms een zijpad te kiezen. Want wie weet wat daar nog allemaal voor moois is! Er is een 

parallel met mijn jeugd. Een soort van rode draad zie ik nu. 

Zuidoost swingt
Opgegroeid in Zuidoost voel ik me heel erg thuis tussen al die culturen binnen Sirius. Zuidoost swingt. De diversiteit 

aan mensen vind ik inspirerend. De een zit heel erg in z’n hoofd en daarmee heb ik een diepgaand gesprek en de 

ander heeft goed contact met zijn lijf en daar kan ik lekker mee dansen in de disco boven de World of Food. Vaak 

ervaar ik dat dat primair ingegeven is door cultuur. Het leert mij hoe dan ook dat het niet altijd met het hoofd hoeft.  

Ghana is om te delen
In Ghana leerde ik dat vreemd maar 5 minuten duurt. Je kent Ghana en haar geschiedenis met je hoofd en niet met  

je hart. Als je er dan echt hebt gelopen, is dat zo’n verrijking voor je beeld van het land en de mensen. Er zit nu een 

stukje Ghana in mezelf. ‘Community’ is een woord dat ik mee terug heb genomen. Al heb je maar één visje, dan nog 

deel je dat met iedereen. Het is niet jouw kind, het zijn onze kinderen. En de Nederlandse hekjes om al die tuintjes 

vallen me ineens zo op. 

‘Sirius mag gezien, daar mogen we nog meer podium voor pakken’

Toen ik terugkwam uit Ghana wilde ik van iedereen weten: waar heb jij gewoond en op school gezeten? Er is meer 

contact van mens tot mens, los van rollen. Ook collega’s leer je kennen als persoon, met alles erop en eraan. Mensen 

zoeken elkaar meer op, gaan bij elkaar kijken in de klas. Siriusscholen kunnen nog veel meer samen doen, leren en 

vieren. Er zit een hele fijne motor in Sirius, we zijn altijd in beweging en heel erg op de kinderen gericht. Soms nog 

wat bescheiden wel. Sirius mag gezien en daar mogen we nog meer podium voor pakken.”



Zelf groeide hij op in Holendrecht. 

Achter het viaduct, waar de Bijlmer 

begon, mocht hij als kind niet komen. 

“Ik herinner me dat ik altijd buiten  

was en hoe fijn ik dat vond: in het 

park voetballen en basketballen.  

Ik heb hier een hele fijne jeugd  

gehad. Totdat ik ging studeren ben  

ik nauwelijks in de stad geweest. Je 

had hier alles. In de Amsterdamse 

Poort haalde je je kleding en in 

Abcoude ging ik voetballen. Toen ik 

een OV-kaart kreeg en gratis met de 

metro kon, ben ik pas daarbuiten 

gaan verkennen. Dit was mijn wereld. 

Dit was Amsterdam voor mij. 

HET MAG IN KLEINE STAPPEN

Hier ben ik thuis, kinderen weten dat 

ik het ken. Als ik vertel dat ik begon 

met VMBO-t, dan weten ze meteen 

dat zij ook juf of meester kunnen 

worden. En dat dat niet in een keer 

hoeft, maar in kleine stappen mag. 

Het maakt me blij als kinderen zich ’s 

morgens al verheugen op de gymles 

en nieuwsgierig zijn naar wat we  

gaan doen. Ik beloon de keren dat  

je probeert over die kast te komen.  

En als het dan eindelijk lukt, bezorgt 

me dat kippenvel. Dan is mijn missie 

geslaagd.  

‘Schoolcultuur verschilt 
van de straat- en thuis-
cultuur als het gaat om 
fysiek geweld’

Leerlingen mogen van mij heel veel.  

Ik geef veel ruimte voor initiatief. 

Dingen uitproberen moedig ik altijd 

aan. Maar fysiek geweld accepteer ik 

nooit en dat vinden ze nog weleens 

lastig. Daar verschilt de schoolcul- 

tuur ook wel van de straatcultuur en 

soms thuiscultuur. Op school leren  

ze: 'Hou op dat wil ik niet!' Op straat 

geldt: 'Je bent toch geen watje, dus 

sla erop.' En thuis wordt vaak gezegd: 

'Je laat je niet slaan.'

RENNEN IN ONTWIKKELING

De laatste vier jaar van mijn lagere 

school zat ik op de Brink, daar werk  

ik nu drie dagen in de week. Het  

team op de Brink rent in ontwikke- 

ling. Er zijn veel jonge mensen die 

vernieuwingen introduceren. Veel 

mensen werken ook nog elders en 

brengen die perspectieven, kennis  

en ervaring mee. Dat is verfrissend. 

Men is zelfkritisch. Dat is wel ken- 

merkend voor Sirius. De populatie  

zet daar ook wel toe aan denk ik. 

‘Mijn favoriete leraar 
oordeelde nooit’

Ik heb nog samengewerkt met mijn 

favoriete leerkracht van destijds, 

Ronald Smit. Ronald hield van een 

lolletje, hij kon leuk vertellen en  

er hing een ontspannen sfeer in  

zijn klas. Hij voetbalde met ons en  

als kind nam ik het sportkatern  

voor hem mee uit het Parool. Hij 
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oordeelde nooit. Ik had een achter-

stand in taal en hij zette geen rode 

strepen door mijn d’s en t’s. 

DE LES IS LOSLATEN 

Mijn track naar Suriname was echt 

een cadeautje. Ik was altijd zo van:  

er ligt een tegel scheef, hier kunnen 

we dus niet meer spelen. In Suriname 

zetten ze er gewoon een tafeltje 

overheen. Als we hier een sportveld 

willen op het plein, komt er een 

werkgroep. In Suriname trekken 

leerlingen zelf twee stoelen door het 

zand en er is een sportveld. In Dan 

(Suriname) liet de juf de kinderen zelf 

partijen maken en materiaal regelen 

om te gaan slagballen. Dat probeer  

ik nu ook vaker te doen, loslaten.  

Dan realiseer ik me: Patrick, dat 

kunnen ze zelf.

HOE WARM IS HET WATER?

Het was heel mooi om te zien dat  

ook Surinaamse collega’s verrast 

waren over hun eigen land. Mijn  

beeld van Suriname is compleet  

door de track. Verhalen uit mijn  

jeugd, van ouders en kinderen zijn 

aangevuld met echte ervaringen:  

ik heb nu gevoeld hoe warm het  

water daar is, heb de geuren en 

kleuren van Suriname nu echt 

geroken en gezien. Ik kan niet 

wachten tot collega’s terug zijn  

van hun Sirius Track. Heerlijk om 

berichten van ze te krijgen uit Ghana 

of Suriname, ik geniet dan mee.  

Eerst was ik bij een nieuwjaarsborrel 

vrij snel weg. Maar nu ken ik van elke 

school iemand en krijg van iedereen  

drie zoenen. Ik werk al zo lang bij 

Sirius, maar nu pas zie ik mijn 

collega’s van andere scholen. Het 

geeft echt een andere manier van 

samenwerken, het is makkelijker  

en gezelliger: Patrick, jij moet het  

eten regelen.”

Patrick Herlé (44),  

gymleerkracht bij OBS  

De Brink en Cornelis Jetses

Met het OV naar het binnenland van Amsterdam



GOEDEMORGEN 

Volgens Evi is meester Abderrahman een lieve en grappige 

meester. “Als iemand iets doet wat niet mag, dan zegt hij 

met een lach: ‘Niet doen, anders krijg je een kopstoot.’ 

En als ik iets niet begrijp, legt hij het goed uit.” Abderrah-

man noemt Evi:"Een spontane, hardwerkende meid die 

erg behulpzaam is. Ze zit goed in haar vel en dat straalt 

ze ook uit naar haar klasgenoten.” 

‘Pas als kinderen zich gezien  
 en veilig voelen, kunnen ze zich  
 openstellen voor leren’

Abderrahman vertelt over het begin van een schooldag: 

“Als de kinderen binnenkomen, sta ik bij de deur en geef 

iedereen een hand. Even dat persoonlijk contact, die 

persoonlijke aandacht vind ik essentieel.” Evi vult aan: 

“Ik voel me heel welkom als de meester mij ’s morgens 

een hand geeft.” Abderrahman schiet vol: “Dat doet me 

Evi Sabajo (8) en Abderrahman Ben Jeddi (60), groep 4, OBS Nellestein

De meester
zorgt dat ik me welkom voel

Evi rijdt paard, draven is leuk.  

Ze zou er wel beroemd mee willen worden.  

Ook probeert ze verschillende instrumenten 

tijdens de muziekles, maar de piano is  

het leukst. Theatermix is een buitenschoolse 

activiteit, daar gaat Evi een keer in de week 

naartoe. In het verhaal waar ze nu aan  

werken speelt Evi een zwierende boom.  

Meester Abderrahman heeft drie kinderen, 

waarvan de jongste nog thuis woont.  

Hij woont in Almere Buiten, daar wandelt  

hij in het weekend uren langs de 

Oostvaardersplassen.

50



51

echt iets, want dat is precies wat ik haar wil vertellen.  

Ik wil dat zij en alle andere 22 in mijn klas zich gezien en 

veilig voelen, want pas dan kunnen ze zich openstellen 

voor leren.” 

OPENHEID WERKT TWEE KANTEN OP

“Het is belangrijk dat ik mezelf ook laat zien, als mens.”, 

vertelt Abderrahman. “Een paar jaar geleden is mijn 

schoonvader overleden. Ik heb dat met de kinderen 

gedeeld met tranen in mijn ogen. De kinderen kwamen 

met eigen verhalen over oma of opa en andere dingen  

die ze hadden meegemaakt. Dat vond ik hartverwarmend 

en heeft mijn relatie met de klas enorm versterkt. Sinds-

dien vertel ik vaker iets over mezelf, al is het maar wat  

ik in het weekend heb gedaan.”

INGERICHT OP KINDEREN

Evi weet niet waar meester Abderrahman is opgegroeid, 

maar wel dat sommige klasgenoten uit Suriname en 

Ghana komen. De meester is pas nog in Suriname geweest 

en heeft daar veel foto’s van laten zien. Dat was leuk. 

Abderrahman vertelt haar dat hij in Marokko woonde 

toen hij acht was, daar naar school ging en is opgegroeid.

“Ik kwam hier studeren aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen toen ik 24 was. Eerst was ik docent Arabisch 

en daarna koos ik voor de Pabo, ik wilde werken met 

kinderen. In mijn familie staat onderwijs centraal, mijn 

vrouw zit in het onderwijs, mijn schoonmoeder was 

schoolleider en ook twee van mijn kinderen werken met 

kinderen. 

‘Kinderen hebben op zijn 
 minst een potlood in huis nodig. 
 Gewoon om te krassen.’ 

Ik kan me slecht inleven in gezinnen met schoolgaande 

kinderen waar nog geen potlood in huis is. Gewoon om 

te krassen. Dat doet me zeer. Een tijd terug werkte ik  

op een school waar ze het hele meubilair gingen vervan-

gen en het was nog zo nieuw. Ik had een groep van  

26 kinderen en veel van die kinderen hadden thuis niks. 

Toen heb ik voorgesteld om elk kind een tafel en stoel 

mee naar huis te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Kinderen 

kregen thuis een eigen plekje en maakten ineens wel hun 

huiswerk of een tekening. Dat vond ik fantastisch.

De meester
zorgt dat ik me welkom voel
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VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

Evi kan prima alleen naar school lopen, maar het is toch 

het allerleukst als mama haar brengt. Samenwerken is het 

fijnst. Dat doen ze in de klas ook vaak. Op de Nellestein 

leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun 

werk, hun materialen en de (sociale) omgeving. “We 

geloven in de kracht van elk kind.", zegt Aderrahman. 

"We vormen kinderen tot volwassenen die zelfstandig 

kunnen meedenken en handelen. Omdat ieder kind anders 

is, kiezen we naast samenwerken ook voor zelfstandig 

werken. En ik ben begeleider en coach van elk kind. 

‘Kinderen vragen mij hoe je iets 
 schrijft, ik ben goed in spelling. 
 Maar iedereen weet wel iets.’

Leerlingen plannen hun taak, zorgen dat het op tijd af  

is, pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf op. Ze 

beslissen zelf of ze klasgenoten, de leerkracht, naslagwerk 

of ander materiaal raadplegen. Pas als je genoeg vrijheid 

en verantwoordelijkheid krijgt, kun je zelfstandigheid 

ontwikkelen.” Evi: “Als ons werk af is, bespreken we  

het samen. We praten over hoe het ging en hoe het is 

geworden. We helpen elkaar. Kinderen vragen mij hoe ze 

iets op moeten schrijven. Ik ben goed in spelling. Maar 

iedereen weet wel iets.” 

LEREN VAN ELKAAR

Ook het team zoekt elkaar regelmatig op en kent elkaars 

kwaliteit. Abderrahman: “Ik heb het meest geleerd van 

een collega bij wie ik stageliep. Zij leerde me hoe belang-

rijk duidelijkheid en structuur voor kinderen is. Haar 

manier van werken heeft indruk op me gemaakt en dat 

draag ik nog steeds bij me. In het schoolteam maken we 

graag gebruik van elkaars kwaliteiten. In groep 5 had  

ik een jongen in de klas, die mij in groep 6, 7 en 8 nog 

steeds opzocht als hij het moeilijk had. Ik luisterde naar 

hem en hij naar mij. Ik spiegelde rust, dat maakte hem 

rustig. Collega’s wisten dat. Moeder stuurde mij later  

een kaartje: wat hij nu bereikt heeft, heeft hij aan jou te 

danken.” 

RUIMTE VOOR IEDEREEN

Verbinding op professioneel niveau is belangrijk binnen 

Sirius. Abderrahman: “Ik ging afgelopen oktober met 

collega’s van andere scholen naar Suriname. Daar heb  

ik de geschiedenis aan den lijve ervaren. De verhalen uit 

de overlevering vond ik fantastisch en wat is het binnen-

land bijzonder mooi. Mensen leven er hun leven, puur  

en basic, dichtbij de bron. Als er nu een leerling uit het 

binnenland hier binnenkomt met weinig scholing, dan 

begrijp ik dat en heb ik beelden bij zijn afkomst. Het was 

een intensieve week, maar elke activiteit had zijn waarde. 

Er hing een hele mooie, open sfeer, met ruimte voor 

ieders mening en observaties. Een enorme verrijking voor 

iedereen. Binnenkort ga ik zeker terug met mijn vrouw  

en dochter.”



“Bij binnenkomst, tijdens pauzes,  

op het schoolplein en na school heb  

ik direct en intensief contact met 

leerlingen en ouders. Mijn sociale en 

communicatieve vaardigheden en 

pedagogisch inzicht zijn heel belang-

rijk. Wat beweegt de kinderen, hoe 

kan ik ze motiveren, welke problemen 

en emoties spelen en op welke 

manier kan ik hun gedrag sturen?  

Ik ben eigenlijk het gezicht van de 

school. 

ALS ALLES VREEMD IS

Ik krijg nog steeds zo’n drie keer per 

week bezoek van een Surinaamse 

jongen die vanuit de binnenlanden  

op de Blauwe Lijn kwam. Hij had al 

een tijdje geen onderwijs gehad en 

alles was nieuw voor hem. Hij kon  

in het begin zijn draai niet vinden. 

Door naar hem te luisteren en steunen 

heb ik hem weer vertrouwen gegeven. 

Langzaamaan ging hij zich op zijn 

gemak voelen hier. Hij zit nu op de 

Van Houteschool, omdat hij veel heeft 

in te halen. Daar komt hij beter tot zijn 

recht, hij zit lekker in zijn vel. Binnen-

kort ga ik bij hem op schoolbezoek. 

WEER KIND

Het bedrijfsleven heeft me gevormd, 

daar ben ik Fred van geworden, maar 

elke dag nog ben ik blij met mijn 

overstap. Dit werk geeft me weer 

voldoening, dat was ik helemaal kwijt. 

Aan het einde van de dag ben ik  

wel lichamelijk moe, maar ik heb ook 

nog zoveel energie voor andere 

dingen. Ik ben zelf weer een beetje 

kind geworden. 

‘Nou ja straf, fruit rondbrengen 

of papier prikken vinden ze vaak 

leuker dan rekenen’

Ik had nooit gedacht dat ik werken 

met kinderen zo leuk zou vinden.  

Elke dag is anders, nooit saai. Er zijn 

natuurlijk de facilitaire dingen zoals 

absenties, lunch, onderhoud van het 

gebouw en bestellingen. Maar het 

meest geniet ik van het contact met 

de kinderen: Ik heet de kinderen 

welkom bij de deur, heb gesprekjes 

op de gang en voetbal met ze in de 

pauze. Ik heb veel lol met ze. Recht-

vaardig ben ik wel, straf is straf. Nou 

ja straf, fruit rondbrengen of papier 

prikken vinden ze vaak leuker dan 

rekenen. (lacht)

Fred de Ruiter (49), pedagogisch conciërge bij OBS De Blauwe Lijn

Ik ben van je land 
gaan houden
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Fred is de jongste uit een warm gezin met acht kinderen uit Elspeet.  

Een vrolijk mannetje dat altijd buiten speelde. Sinds zes jaar woont hij 

samen met zijn partner in Amsterdam Zuidoost, dichtbij de Amsterdamse 

Poort. Hij sport veel, gaat elke dag hardlopen. Hij werkte 14 jaar als 

accountmanager in het bedrijfsleven en maakte vorig jaar de switch naar 

het onderwijs. Hij is de eerste pedagogisch conciërge binnen Sirius. 



ORDE, RUST EN REINHEID

Afspraak is afspraak en het werk 

moet gedaan worden. Ik hou van 

regels. Ik vraag van collega’s dat ze 

hun absenties goed bijhouden in het 

systeem. Ik ben verantwoordelijk voor 

het magazijn en de verdeling van 

materialen, anders is het binnen de 

kortste keren een puinhoop. Je vuile 

koffiekop ruim je op en laat je niet 

slingeren voor Fred. Vorige week was 

ik op Sirius Track naar Suriname en  

ze hebben me wel gemist. Ik had een 

dagschema gemaakt, met taken 

geordend op naam. Eerlijk is eerlijk, 

ze hebben het perfect opgepakt, ik 

ben trots op ze. Er worden natuurlijk 

grappen over gemaakt: ‘Oh, we 

moeten het opruimen, straks komt 

Fred terug en dan moet het schoon 

zijn.’ Maar iedereen weet, het is in  

het belang van de kinderen dat alles 

goed draait. 

‘Ik wil meer buitenspeelruimte, 

daarover ben ik in gesprek met 

de gemeente’

ALTIJD TE VINDEN

Ouders doen heel veel voor de school. 

Daar heb ik groot respect voor. Soms 

koken ze voor wel 300 personen. De 

Blauwe Lijn is een erg open school. 

Het kantoor van Els, de directeur, 

staat altijd open voor iedereen. 

Kinderen kloppen aan en drinken iets 

bij haar. Ook als conciërge zit ik 

centraal in de school, daar heb ik zelf 

voor gekozen. Kinderen komen de 

hele dag bij me. Iedereen is betrokken 

en kan lekker zichzelf zijn. Het team  

is er altijd, we hebben weinig ziekte-

verzuim. Wel wil ik meer buitenspeel-

ruimte voor de kinderen. Daarover ben 

ik nu in gesprek met de gemeente.

SURINAME IS MEER DAN 

PARAMARIBO

De Sirius Track naar Suriname vond  

ik in één woord geweldig. Ik kende 

Suriname alleen van Paramaribo.  

Mijn partner is geboren in Moengo, 

een dorp er niet ver vandaan. Toen  

we elkaar leerden kennen, werd ik 

meteen meegenomen naar de familie. 

Paramaribo vond ik toen chaotisch  

en erg druk, niet leuk eigenlijk. Daar 

hield mijn beeld van Suriname op.  

Nu kreeg ik de kans om meer te zien. 

Zelfs Paramaribo heeft me verrast. 

Het was zondag en ik vond het 

gezellig op alle markten. 

‘Het orkest van dieren bij het 

opstaan in de jungle was 

fantastisch’

‘Wat beweegt kinderen, 

hoe kan ik ze motiveren 

en welke problemen en 

emoties spelen?’
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Frederiksdorp en het binnenland vond 

ik geweldig. De wind in mijn gezicht 

op de rivier maakte me blij. Het orkest 

van dieren bij het opstaan in de jungle 

was fantastisch. 

ZO MOOI

De reis heeft me veel gebracht, zowel 

voor school als in mijn relatie. Ik heb 

meer begrip gekregen voor de afkomst 

en cultuur van mijn familie in Suriname.  

Ik heb het land beter leren kennen. 

Op school kan ik me nu nog beter 

inleven in de kinderen die vanuit het 

binnenland van Suriname komen.  

Die Surinaamse jongen zou ik nu nog 

veel beter kunnen steunen. Nu ik met 

eigen ogen zag hoe hij geleefd heeft 

in het binnenland: een enorm hechte 

gemeenschap in een zelfvoorzienend 

dorp. Ik heb een beeld van hoe zijn 

school eruit moet hebben gezien en 

welk onderwijs hij heeft gehad: 

kinderen beheersen de Nederlandse 

taal vaak niet en materialen zijn zeer 

beperkt. Het betekent veel voor hem 

dat ik in zijn land ben geweest, want 

hij is trots op Suriname. Maandag 

was hij meteen hier en ik heb hem 

verteld hoe ontzettend mooi ik het 

vond. Tegen hem en mijn partner heb 

ik gezegd: ik ben echt van je land 

gaan houden.”
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Wat deelnemers 
zeggen
(bron: evaluatieformulieren na Sirius tracks Suriname en Ghana)

“Deze reis heeft veel met me gedaan, 
voel me ontzettend verrijkt. Dit gaat 
me veel opleveren op professioneel 
gebied. Met name in de relatie met 
Surinaamse leerlingen, ouders en 
collega’s.”  
Maartje Kat

“Samen het avontuur aangaan.  
Jezelf in een hele andere omgeving 
leren kennen. Je professionele  
kennis en vaardigheden vergroten. 
Collega’s leren kennen en gedachten 
uitwisselen. Grensverleggend.”  
Suzanne Molenaar

“Door het goede contact met  
collega’s tijdens de reis is het  
voortaan eenvoudig om elkaar in 
Zuidoost op te zoeken en mee te 
kijken in elkaars klas.”                  
Els Wiggers

“We hebben elkaar ontmoet in onze 
kwetsbare momenten. Zo krachtig.” 
Marleen Dikkers

“Sirius Tracks is een adembenemend 
avontuur en een fantastische ont-
moeting. Met jezelf, je collega’s, de 
Surinaamse bevolking, cultuur en 
natuur.”  
Jeldau Veenstra

“Bij Sirius is leren reizen naar je 
toekomst. Door de Sirius Tracks, leer 
je over de achtergronden van de 
kinderen. Indien je de ‘beginsituatie’ 
van het kind kent, help je als  
leerkracht hem/haar het beste uit 
zichzelf te halen. De leerkracht doet 
er in deze erg toe. Ik heb erg van  
de reis genoten en ondanks dat ik 
in Suriname geboren ben, heb ik veel 
geleerd.”  
Madzy Audhoe

“Sirius Tracks was voor mij een  
geweldige ervaring. Het is een track 
van uitersten: door de diversiteit 
van het land en de uitdagingen  
op persoonlijk vlak. Ik had het  
niet willen missen. Ik ben sterker 
teruggekomen.”  
Sandra Brandt

“Sirius Tracks is reizen en leren 
in het nu!” 
Cynthia Kok
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“Een geweldige reis, waarbij we in 
korte tijd zeer veel hebben gezien. 
We zijn ondergedompeld in Gha-
nese cultuur door school- en huis-
bezoek. Ook hebben we de pijn van 
het slavernijverleden diep kunnen 
doorvoelen.”
Soumaya de Rosa

“Ik neem me voor meer vragen te 
gaan stellen en minder antwoor-
den te geven in het gesprek met 
ouders.”  
Raymonde Roebana 

Ik heb veel meer kennis van de 
Ghanese cultuur. Hierdoor ben ik 
beter in staat om met Ghanese 
ouders en kinderen om te gaan. 
Ik heb enorm genoten van de goe-
de gesprekken: het heeft me ver-
rast hoe makkelijk we in korte tijd 
tot de kern kwamen in een veilige 
setting. Al mijn zintuigen zijn ge-
prikkeld.” 
Lotte Leijdekkers 

“Het is mij nu duidelijk dat 
kinderen in twee culturen worden 
opgevoed; de Ghanese en 
Nederlandse. Dit maakt het niet 
makkelijk voor het kind.” 
Mervil Olijfveld

“Sirius Tracks is het leren kennen 
van een land en haar cultuur, maar 
ook het leren kennen van collega’s 
en vooral jezelf. Je bent niet 
aan het kijken, maar vooral aan 
het doen. Je wordt echt onder-
gedompeld waardoor de leer-
opbrengst groter is. Het is buiten 
je comfortzone gaan en daaraan 
toegeven. Loslaten, ontdekken 
en vooral genieten.” 
Manon Spitzen

Een veelheid aan indrukken, die 
niemand onberoerd lieten. Veel 
stof tot nadenken en waarachtige 
ontmoetingen met collega’s en de 
Ghanese bevolking: openheid en 
oprechte interesse. Het was een 
enorm verrijkende ervaring.” 
Martine Nieuwstad

“Sirius Track heeft ervoor gezorgd 
dat ik mezelf nog beter heb leren 
kennen. Ik heb nieuwe collega’s om 
me heen en het heeft me verrijkt in 
de cultuur van de kinderen op 
onze school. Ik heb een super reis 
gehad, die ik de rest van mijn 
leven bij me zal dragen.” 
Bertine Kes
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   Het is wel echt 
ANDERE KOEK 
               hier...

Hij is geboren en getogen op Aruba, maar woont nu alweer 20 jaar in Nederland. 

“Ik had al ervaring hier. Ik heb mijn HAVO afgemaakt op het Augustinus College, 

wat nu het Bindermeer College is in de Bijlmer. Met mijn diploma op zak ben ik 

teruggegaan naar Aruba, om later terug te komen voor een opleiding psychologie. 

Al snel wist ik ‘dit is me te theoretisch, ik wil iets met mijn handen doen’. Toen 

ben ik aan de slag gegaan als onderwijsassistent en heb intussen de deeltijd 

Pabo gevolgd.

Dwayne Albus (43), leerkracht groep 8, OBS De Schakel
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Nu werk ik alweer tien jaar op de 

Schakel, op een steenworp afstand 

van waar ik zelf op school heb 

gezeten en in de pauzes rondhing.  

Ik was weer thuis. Een populatie  

met mijn achtergrond. Je hebt hier 

veel Antillianen, Surinamers,  

Dominicanen. Het voelde als een 

warm bad. Ik zag ook meteen dat 

deze kinderen extra hulp nodig heb- 

ben. Het is wel echt andere koek hier.

RESPECT VOOR LEERLINGEN
Een groot percentage van de popu- 

latie leeft onder de armoedegrens,  

is analfabeet of mindergeletterd. 

Kinderen groeien vaker op met één 

ouder en komen meer dan elders  

in aanraking met criminaliteit.  

Onze kinderen starten vaak al met 

een achterstand. We hebben veel te 

maken met NT2 leerlingen, thuis 

spreken ze een andere taal. Ik heb 

groot respect voor onze leerlingen. 

Voor hen is het vaak een ‘up hill 

battle’ en ze doen het voortreffelijk 

naar mijn mening. Met hun enthou- 

siasme, doorzettingsvermogen en  

kijk op de wereld. Ik bewonder hun 

‘joie de vivre’ en het plezier waarmee 

ze naar school komen. 

JIJ BENT EIGENAAR VAN JE LEVEN
School biedt ze een veilige haven, 

hier kunnen ze zichzelf zijn. Ik geef 

les in het leven, daar hoort rekenen 

en taal bij, maar het is meer. Hoe ga 

je met elkaar om, hoe kun je je eigen 

weg creëren? Jij bent de eigenaar van 

je leven. Ik geloof dat dit hier extra 

belangrijk is, want het is niet weinig 

wat leerlingen meemaken. Pas is 

rapper Bolle op vijftig meter afstand 

van de school doodgeschoten. Dan 

ga ik niet door met lesgeven, de groep 

deelt in de kring hun ervaringen en 

emoties. Ze luisteren naar elkaar, 

steunen en adviseren elkaar. Kinderen 

zeggen: ‘Daarom is het belangrijk dat 

je de mensen om je heen laat weten 

dat je ze liefhebt. Je moet niet boos 

blijven, want dat gaat je niet helpen 

op school.’ Dat is onderwijs en dat  

is leven. Dat is wat ik wil doen. De 

inspectie ziet dat niet, maar kinderen 

wel.

ELKE DAG EEN NIEUWE KANS
Twee van de levenslessen die ik mijn 

kinderen meegeef: ‘wie goed doet, 

goed ontmoet’ en ‘een voor allen, 

allen voor een’. Ik realiseer me dat ik 

daar rolmodel in ben. Daarom zal ik 

altijd eerlijk en oprecht naar kinderen 

proberen te zijn. Positief en negatief. 

Ik spreek je aan op je acties en niet 

op je persoon. Je actie deugt mis-

schien niet, maar jij bent een gewel-

dig mens. Elke dag is een kans om 

opnieuw te beginnen. Als ik een fout 

maak, bied ik ook mijn verontschul-

digingen aan. Kinderen weten dat ik 

van mijn werk houd en dat ik met 

plezier kom. Ik zeg wel eens lachend: 

‘Jullie hebben pech hè met meneer 

Dwayne, die is nooit ziek.' 

LIEFDESWERK
Mijn moeder is mijn inspiratiebron. 

Zij was leerkracht en gaf kinderen 

bijles thuis in de patio. Als wij thuis- 

kwamen van school, maakten we eerst 

snel ons eigen huiswerk en dan gingen 

we achter bij de kinderen zitten. We 

hielpen ze dan mee, zodat we daarna 

snel samen konden spelen op straat. 

Vroeger zei ik altijd: ‘Onderwijs is 

niks voor mij.’ Maar uiteindelijk kun 

je er niet omheen en leidt het leven  

je naar je roeping. Want dat is het: ik 

ben meester. Ik doe liefdeswerk, net 

als mijn moeder. Liefde geven zonder 

er iets voor terug te verwachten.  

Ik kan er jaren op teren als ik zie  

dat kinderen het goed maken. Hun 

intrinsieke motivatie hebben 

gevonden en hun talent inzetten 

voor een mooiere wereld.”
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Leerteam 
Funds of Knowledge

In samenwerking met de Universiteit van  

Amsterdam en andere Amsterdamse school- 

besturen onderzoekt Stichting Sirius hoe  

leerkrachten beter gebruik kunnen maken  

van kennis en vaardigheden die leerlingen  

opdoen buiten school. En welk effect dat  

heeft op de sociale en persoonlijke ontwik- 

keling van kinderen. Wij geloven namelijk  

dat alle leerlingen over meerdere talenten/ 

kennisbronnen beschikken. Wij kijken  

naar de aanwezige kennis, ervaringen en  

kwaliteiten/talenten en passen die toe binnen  

de kaders van school om zo inclusief mogelijk 

onderwijs te kunnen geven. Met als gevolg  

groei voor het kind en ook leerkracht.

   “De cultuur van de student  
                  kan pas het klaslokaal  
betreden als het de geest 
     van de leraar is binnengegaan.”
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Margo voelt zich nog 36 al is ze 63. 

Ze is optimistisch en gaat lachend 

door het leven. “Toen ik 22 jaar was 

kwam ik naar mijn zussen in Neder-

land. Ik heb wel heimwee gehad naar 

de warmte en het gezinsleven in 

Suriname, maar na een jaar begon ik 

te aarden en ben ik gebleven. De 

eerste 21 jaar werkte ik hier in het 

bedrijfsleven, daarna ging ik op 

advies van mijn vriendin weer voor 

mijn roeping, het onderwijs. Ze zei: 

‘Doe waar je hart ligt en waar je 

goed in bent.’

EIGENWIJS IS ZEKER WIJS 
Thuis was het streng en veilig, we 

waren een christelijk gezin met negen 

kinderen. En ik was het meest rebels 

van allemaal. Na mijn opleiding was 

er weinig werk voor een juf in 

Paramaribo, maar veel werk in de 

binnenlanden. Mijn ouders wilden 

niet dat ik daar als 19-jarige ging 

werken, er waren veel vooroordelen. 

Een man uit het dorp zou je aan de 

haak slaan en je zou niet meer 

terugkomen. Maar ik dacht: ik heb 

die opleiding toch niet voor niets 

gedaan. Toen heb ik alles geregeld 

met een vriendin, zonder hun 

medeweten. We tekenden voor twee 

jaar, onder voorwaarde dat we bij 

elkaar zouden blijven. Mijn moeder 

was niet te troosten toen ik het thuis 

vertelde. Ze heeft veel gehuild, maar 

mij ook geholpen met inpakken. 

‘AL WAREN WE IN ONS  
EIGEN LAND, WE KWAMEN  
IN EEN TOTAAL NIEUWE WE-
RELD TERECHT’

   Margo Dubois (63), leerkracht op OBS De Rozemarn

   Mijn moeder  
        maakte van al
 haar dochters
     sterke vrouwen
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De dag dat ik vertrok herinner ik  

me nog als de dag van gisteren. Het 

was mijn eerste keer in een vliegtuig, 

een groot avontuur. Toen ik uitstapte 

in Botopassi dacht ik: waar ben ik?  

De mensen waren schaars gekleed en 

spraken een andere taal. Al waren  

we in ons eigen land, we kwamen  

in een totaal nieuwe wereld terecht. 

Het kostte tijd om ons aan te passen 

en ons thuis te voelen. Zelf besloten 

we na school het dorp in te gaan en 

een praatje te maken met de mensen. 

Zo opende het dorp en de bewoners 

zich voor ons. 

BAUXIET IN DE OREN
Beetje bij beetje leerden we het 

Saramaccaans. Het dorp was blij  

met ons, de school had een stevig 

compleet team na lange tijd. Dat  

is niet vanzelfsprekend in het 

binnenland. Na een jaar werden  

we overgeplaatst naar Marshall 

Kreek, dichter bij de stad. In het 

weekend konden we naar Para- 

maribo! Openbaar vervoer was er 

niet, dus ik heb leren liften hoor. 

Vrijdags om 12u stonden we in de 

startblokken en liepen we 10 km 

over de bauxietweg naar de hoofd-

weg om te liften. Thuisgekomen kon 

je het bauxiet uit onze oren pulken. 

Het is mijn mooiste en waarde- 

volste ervaring ooit. Je stond met 

lege handen en je moest het doen  

met de middelen die je niet had.  

Ik heb er geleerd dat je met heel 

weinig rijk kan zijn. 

RIJK ONDERWIJS
Na drie jaar ervaring in de binnen-

landen, ben ik naar Nederland ver- 

trokken. Weer een nieuw avontuur. 

Het was hartje winter en ik zag voor 

het eerst sneeuw. Toen ik na jaren  

op kantoor weer voor het onderwijs 

ging, moest ik wennen. Hier was  

het rijk, alles was voorhanden, alle 

materialen waren er. Je hoefde niet 

na te denken. Kinderen mogen zich 

hier meer uiten en meedoen in het 

proces. Het onderwijs is interactief. 

In Suriname is de leerkracht alleen 

aan het woord, is de baas. 

‘IK HEB TIEN VINGERS EN 
NATUURLIJK ZIJN ZE NIET 
ALLEMAAL EVEN LANG’

GEVOEL VOOR EIGENWAARDE
Mijn grootste supporter was mijn 

moeder. Ze heeft van al haar  

dochters sterke vrouwen gemaakt. 

Zij is de motor geweest. Een van 

haar levenslessen was: zorg dat je 

voor jezelf kan zorgen. Wees blij 

dat je vrouw bent. Sta voor jezelf  

en weet waarvoor je staat. Ze zei 

altijd: ‘ik heb tien vingers en natuur-

lijk zijn ze niet allemaal even lang.’ 

Daarmee bedoelde ze dat fouten 

maken mag, als je maar je uiterste 

best hebt gedaan. Een groot gevoel 

voor eigenwaarde heeft ze ons 

meegegeven en dat wil ik mijn 

omgeving en de kinderen op school 

ook meegeven: liefde voor jezelf en  

de ander. Een meisje hier op school 

heeft het niet altijd makkelijk. Ik 

neem haar stap voor stap mee en  

laat haar geloven dat ze die berg kan 

beklimmen hoe dan ook. Ik omarm 

haar en laat haar met complimenten 

groeien. Ze bedacht in eerste instantie 

van alles om niet op school te hoeven 

zijn en nu komt ze met plezier. 

IN PLAATS VAN KLAPPEN  
EEN OMHELZING
Ik word bijna nooit boos, maar als 

het zover is, moet je me echt uit de 

weg gaan. Als iemand liegt of mij 

onrecht aandoet, doet dat pijn. Ik 

laat je in je waarde, laat mij dan ook 

in mijn waarde. Ooit was er een 

conflict met een vader, een boom  

van een kerel. In een gesprek met  
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de directeur en mij als leerkracht, 

werd hij steeds agressiever. Opeens 

kon ik de beschuldigingen en het 

schelden niet meer aanhoren. Ik 

stond op met mijn handen in mijn  

zij - als een echte Surinaamse - en  

zei: ‘Moet je eens goed luisteren,  

jij imponeert mij niet met je lijf.’  

En ik ratelde en ratelde maar door, 

terwijl ik dacht: ik krijg straks echt 

klappen. Maar weet je wat ik kreeg? 

Een omhelzing. Hij zei: ‘Hier hou ik 

van, jij bent een vrouw naar mijn 

hart.’ 

GHANA IS OOK  
MIJN GESCHIEDENIS
Altijd is mij verteld dat mijn voor- 

ouders uit Afrika kwamen, maar  

ik heb me daar nooit mee kunnen 

identificeren. Ik was Surinaams en 

niet Afrikaans. In Ghana hoorde ik 

het echte verhaal en het is steeds 

meer ook mijn verhaal. Veel dingen 

waren er herkenbaar voor me. In 

eerste plaats het geloof en de doden-

herdenking. Bepaalde rituelen kende 

ik uit Botopassi. Op de scholen 

weten ze ook daar met niks iets van 

het onderwijs te maken. Ze maakten 

stappen en waren tevreden. Ik heb 

kettinkjes gemaakt met smileys,  

niks bijzonders, kraaltjes aan een 

draadje. De kinderen waren dolblij 

en erg beleefd. Het slavernijverleden 

heeft diepe indruk op me gemaakt. 

Om te zijn op de plek waar het 

begon, Slave River en fort Elmina. 

Het was een enerverende werkweek 

vol mooie dingen. Tegen iedereen die 

nog niet is mee geweest zou ik willen 

zeggen: ga!”



66



JOAN VENETIAAN  |  DIRECTEUR BIJ OBS DE ROZEMARN

Durf jezelf ook 
de vragen te stellen, 
die je kinderen stelt 
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“In deze wereld van diversiteit, ben ik 

ervaringsdeskundige. Ik sta in beide 

werelden en kan me ook met beide 

identificeren. De eerste jaren van mijn 

leven was ik bij mijn oma in Suriname. 

Mijn ouders waren al naar Nederland 

vertrokken om een huis en werk te 

zoeken. Dat was gebruikelijk in die tijd. 

Toen ik vijf was vond de gezinshereniging 

plaats en kwam ik met mijn broers hier. 

Ik had een emotionele band opgebouwd 

met mijn oma en zag mijn moeder in 

eerste instantie niet meer als moeder. 

Dat was best traumatisch. Ik groeide  

op in Eindhoven en was altijd het enige 

donkere kindje in de klas.

IK ZIE IETS IN JOU

Aan het eind van de basisschool kreeg ik MAVO-advies. Dat 

was wel onder mijn kunnen. Meer zou ik toch niet kunnen 

halen, werd letterlijk gezegd. Mijn afkomst en kleur waren 

daarbij de voorspellers. In de brugklas haalde ik negens en 

tienen waardoor ik in het tweede jaar kon overstappen naar 

HAVO/VWO. Iemand liet mij daarmee weten ‘ik zie iets in jou’. 

Dat was als brandstof voor mijn zelfvertrouwen en doorzet-

tingsvermogen en uiteindelijk heb ik het VWO afgemaakt en 

heb ik Rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. 

Deze ervaring maakt dat ik kinderen wil meegeven: ‘Jij hebt 

de kracht in jezelf om je droom na te leven. Tegenslagen zullen 

er altijd zijn – of dat nou met je achtergrond of kleur te maken 

heeft of niet – maar laat je door niemand tegenhouden. Zie 

obstakels als een uitdaging en een kans om persoonlijk te 

groeien.’ Die attitude moeten ze hebben. 

De opdracht van onderwijs is om alles uit een kind te halen 

wat erin zit. Hoge verwachtingen hebben. Continu zoeken 

naar ‘Wat laat jou groeien? Welke snaar moeten wij raken 

om jou verder te laten gaan en succes te laten ervaren?’ 

Daar slaag je pas in als je diezelfde vragen ook steeds aan 

jezelf durft te stellen als leerkracht. Zelfreflectie en een 

‘growth mindset’ is belangrijk. Wij moeten voorleven wat we 

vragen van kinderen. 

‘Welke snaar moeten wij raken 
      om jou succes te laten ervaren?’
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MEZELF ALS LEERKRACHT 

Elf jaar heb ik als jurist gewerkt bij Justitie. Toen zat mijn  

hart er niet meer in. Ik wilde iets zinvollers doen. Als kind 

was ik altijd heel creatief bezig, tekenen, schilderen, kleren 

maken, dat soort dingen. Toen ik op een kinderfeestje van 

een vriendin een echte klik had met de kinderen daar, 

bedacht ik me: misschien iets creatiefs en met kinderen? 

Ik ben op een school gaan kijken en merkte dat ik daar 

helemaal mezelf kon zijn. En besefte ook meteen dat ik 

mezelf bij justitie was kwijtgeraakt. Ik droeg een masker  

en speelde een rol. Als leerkracht moet dat masker af en 

moet je jezelf juist laten zien. Vol overtuiging heb ik toen 

gekozen voor het onderwijs, eerst als leerkracht en later  

als adjunct-directeur en nu directeur. In het onderwijs kun  

je het echte verschil maken. Een jongetje met PDD-NOS 

maakte ooit een gedichtje voor me, waarin hij liet weten dat  

hij het fijn vond bij mij, dat ik de tijd voor hem nam en zag 

wat hij nodig had. Dan weet je dat je van betekenis bent.

WERELD NAAR BINNEN, SCHOOL NAAR BUITEN

Burgerschapsvorming is een rode draad door ons onderwijs. 

Dat zit in elk vak, elke les en in hoe we met elkaar omgaan 

en praten. Het gaat over hoe we met elkaar willen leven.  

En dat zeggen we niet, dat doen we voor. We hebben een 

actieve leerlingenraad, die betrekken we bij beleid en belang- 

rijke projecten. Als het bestuur, de gemeente of de inspectie 

bijvoorbeeld op bezoek komen, gaat onze leerlingenraad 

met ze in gesprek. Dat doen ze goed. 

Ook hebben we twee kinderen in de kinderraad van de 

gemeente. Daar doen ze veel 21st century skills op als 

presenteren, plannen maken, adviseren, vragen stellen  

en zelfs budgetteren. De wereld naar binnen halen en 

de school naar buiten brengen, daar gaat het om. Onze 

uitdaging is nu om de talenten, kennis en ervaring van 

ouders nog veel meer in te zetten voor ons onderwijs.  

Daar liggen enorme kansen en ik heb zin om daarmee aan 

de slag te gaan.

‘Als leerkracht moet elk masker af,
                je moet jezelf juist laten zien’

‘ Burgerschapsvorming gaat over 
               hoe we met elkaar willen leven’
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Ze werkt als Intern Begeleider (IB)  

en ontmoet kinderen, ouders, leer-

krachten en mensen van betrokken 

instanties. Ineke leeft middenin 

Zuidoost. “De diversiteit vind ik fijn 

hier, het leeft hier altijd op straat. 

Natuurlijk kom je ook problemen 

tegen, maar op de gracht lag er ook 

altijd een junk op de trap. Als je op 

zaterdag over de markt loopt, zie je 

verschillen, maar ook overeenkom-

sten. Soms kan je zomaar even het 

gevoel hebben dat je in Afrika over  

de markt loopt. Ik vind dat zo leuk. 

VROLIJKHEID ZONDER BEHANG

Mijn dochter zat hier ook op school 

en dat vind ik echt een verrijking van 

haar opvoeding. Ze ging eens spelen 

bij een vriendinnetje en toen ik haar 

ging ophalen schrok ik in eerste 

instantie. De woning had geen vloer- 

bedekking en het behang kwam los 

van de muur. Maar ik zag wel hele 

vrolijke kinderen. Ze hadden spelletjes 

gespeeld en een cake gebakken. 

Toen ik vroeg of haar niets was op- 

gevallen, zei ze: ‘Er lag wel geen 

vloerbedekking, maar Mel had een 

heel mooi kleedje bij haar bed.’ Dat 

was een mooie les voor mezelf,  

het gaat niet altijd maar om spullen. 

Kinderen zijn flexibel. 

‘Er lag wel geen vloer-

 bedekking, maar Mel 

 had een heel mooi 

 kleedje bij haar bed’

WAT IS NODIG?

Mijn loopbaan begon ik als kleuterjuf/

leerkracht, maar tien jaar geleden 

kwam Interne Begeleiding op mijn 

pad. Soms mis ik wel het echte 

contact en interactie met de kinderen, 

maar ze kennen me nog steeds goed 

door klassenbezoeken, pleinwacht en 

de individuele gesprekjes. En met het 

paasontbijt loop ik verkleed door 

school, compleet met krulspelden en 

ochtendjas. Al mijn handelen is voor 

kinderen. Ik heb leerling- en  groeps-

besprekingen met mijn collega’s. Ook 

kan een collega mij vragen om mee  

te kijken bij een les of voor een obser- 

Eerst begrijpen
en dan begrepen 
worden
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vatie. Ons gesprek gaat altijd over de 

behoeftes van het kind en wat dat 

betekent voor het handelen van de 

leerkracht. 

HOOFD OP OVERLEVEN NIET  

OP SPELEN

Ik heb veel contact en overleg met 

GGD, schoolarts, logopediste, ouder- 

kind adviseur en  ambulant begeleider. 

In tien jaar zijn de vragen wel veran-

derd. De thuisproblematiek is groter 

geworden. Meer armoede, meer 

ouders en kinderen die de taal niet 

spreken. Het hoofd van ouders wordt 

vaak zo in beslag genomen door over- 

leven, dat de kinderen niet leren om 

te spelen. Ze hebben geen internet, 

terwijl school steeds digitaler gaat 

werken. Als huiswerk oefen je rekenen 

en taal via Oefenweb. Kinderen die 

thuis niet kunnen oefenen, mogen nu 

langer op school blijven om hun werk 

te maken. 

‘Ouders leven vaak  

 in hun eigen cultuur  

 in Nederland’

HET IS SIMPEL

We moeten veel meer echt ontmoeten 

met ouders. Ik vond het bijvoorbeeld 

onbegrijpelijk dat in het leerteam 

ouderbetrokkenheid, geen ouder zat. 

We maken het vaak ingewikkelder 

dan nodig. Hoe simpel is het om 

gewoon aan een ouder te vragen  

hoe het gaat? Zo liep ik eens binnen  

bij TopTaal, waar ouders Nederlands 

leren. Door gewoon te luisteren, kwam 

ik erachter dat ze weinig begrepen 

van ons onderwijs. Dat heeft geresul-

teerd in maandelijkse inlooplessen  

op school, waarbij ouders in de klas 

kunnen kijken. Eerst begrijpen en dan 

begrepen worden.

‘Door Sirius Tracks 

 delen we kennis en 

 ervaring steeds meer 

 met elkaar binnen 

 Sirius’

TRACK NAAR GHANA,  

REIS DOOR SIRIUS

De track naar Ghana heeft me verrijkt. 

In het contact met ouders heb ik  

meer herkenning. Ik laat weten: ‘Ik 

ben in jouw land geweest en daar  

wil ik met je over praten, ik wil delen 

wat ik heb gezien.’ Ouders lopen nu 

anders binnen, ik krijg vaak een 

knuffel. Aan onze kalender voegen  

we feestdagen toe uit de landen  

van ouders. Maar de belangrijkste 

opbrengst van de tracks is wel de 

olievlek. De groeiende bewustwording, 

doordat al veel collega’s zijn mee 

geweest. Je zoekt elkaar gemak- 

kelijker op. We delen meer kennis  

en ervaring en trekken thema’s nu 

breder door.”

Ineke Slebos (60)
Intern begeleider  

bij Wereldwijs
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Mijn droom gaat 
      over de toekomst
  van mijn kinderen
                Esther Wilson , ouder bij OBS Nellestein

Esther is een Ghanese moeder van  

drie kinderen (8, 7 en 3 jaar). De twee 

oudsten zitten op obs Nellestein en  

de jongste zal hen volgend jaar ver- 

gezellen. “Ik groeide op in Accra, mijn 

man is ook Ghanees, maar is opge-

groeid in Nederland. We hebben elkaar 

ontmoet tijdens zijn vakantie in Ghana. 

Toen we trouwden ben ik in Amsterdam 

Zuidoost komen wonen, mijn man had 

hier natuurlijk zijn familie en werk. 

Ondanks dat ik m’n land soms mis 

- vooral het weer en mijn familie - ben 

ik gelukkig hier. 

Mooi weer, weinig werk

In maart 2018 zag ik mijn ouders, vier 

broers en drie zussen voor het laatst 

tijdens een bezoek aan Accra. Mijn 

vader was erg ziek toen, gelukkig gaat 

het nu beter. Met Accra gaat het ook 

goed. Tenminste, er zijn veel huizen 

bijgebouwd en het vliegveld is splinter-

nieuw. Het is schoner en mooier 

geworden. Ghana is een mooi land, 

met aardige mensen. Het weer is goed 

en het eten is lekker. Vergeleken met 

hier is er wel weinig werk, dat ontbreekt 

er echt. Mijn ouders waren bijvoorbeeld 

werkloos  
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en aangezien we met veel waren,  

ben ik op een gegeven moment als 

enig kind bij mijn tante gaan wonen. 

Gelukkig mochten we elkaar, dus  

dat was oké. Mijn broers en zussen 

bleven bij mijn ouders.

Goed voorbeeld, geduld en 

vertrouwen

Na mijn basisschool in Accra, volgde  

ik een beroepsopleiding voor schoon-

heidsspecialiste, manicure en pedicure. 

Ik werkte ook een tijdje in een beauty-

salon, daar genoot ik echt van. Nu 

droom ik ervan om m’n vak hier op te 

pakken. Graag wil ik meer leren, mezelf 

laten bijscholen en misschien een eigen 

salon starten. Op dit moment maak ik 

kantoren schoon om mijn steentje bij  

te dragen, zodat ik iets extra’s kan 

doen voor m’n kinderen. Maar dat is 

natuurlijk niet wat ik het allerliefst doe. 

Dan denk ik: ‘mijn tijd komt wel!’ Nu  

wil ik er zijn voor mijn kinderen, dat zie 

ik als mijn hoofdbaan. 

Mijn dromen gaan over hun toekomst. 

Ik wil dat ze een betere start maken  

in het leven dan ik en iemand worden. 

Daar heb ik echt alles voor over. Ik 

geloof erin dat een goed voorbeeld 

doet volgen. Ik wil ze met veel geduld 

stapje voor stapje begeleiden op hun 

weg naar de toekomst. En ik vertrouw 

erop dat het dan goed komt. Voor 

elkaar zorgen, klaar staan voor de 

ander, respect voor jezelf en je om- 

geving. Dat wil ik ze meegeven als 

moeder, dat zijn belangrijke Afrikaanse 

waarden waar ik trots op ben. 

Leerkrachten geven steun

Ik ben zo blij met de Nellestein. De 

leerkrachten hier geven heel veel 

support, ze zien wat mijn kind nodig 

heeft en vertellen mij wat ik thuis kan 

doen. Dat neem ik heel serieus en zie 

het als mijn huiswerk om mijn kinderen 

te helpen. Daar waar ik kan. Eigenlijk 

lopen hier alleen maar goede leer- 

krachten rond, maar juf Sonja is wel 

heel speciaal. Ik mag haar erg graag  

en ik vind het zo leuk dat ze mijn land 

een beetje heeft leren kennen. Ik ben 

erg dankbaar voor het onderwijs dat 

mijn kinderen ontvangen.

Nederland vs. Ghana

Al die extra activiteiten die mijn 

kinderen hier in Nederland krijgen 

aangeboden vind ik fantastisch.  

Uit ervaring weet ik dat dat niet van- 

zelfsprekend is. In Ghana is er vaak  

te weinig geld bij ouders om kinderen 

naar school te laten gaan. Het onder-

wijs beschikt bovendien over weinig 

materialen. Ja, ik prijs mezelf gelukkig. 

Het enige wat ik ze hier op school gun, 

is meer handen. Er is een groot tekort 

aan leerkrachten. Soms is er gewoon 

geen leerkracht voor een groep. Dat is 

niet leuk voor kinderen. Een soort van 

verloren schooldag. Als ik geld had, 

zou ik zorgen voor meer leerkrachten. 

Als ik leerkracht was en ik zocht een 

baan, zou ik geen moment hoeven 

twijfelen. Dit is een geweldige werk- 

plek. Het is een sterk team van goede 

professionals. Ze staan altijd klaar voor 

kinderen en ouders. Niks is ze te veel. 

Zelfs in deze tijd van tekort niet."

‘Ik ben trots op 
mijn Afrikaanse waarden’

‘Als ik geld had, zou ik zorgen  
voor meer leerkrachten’
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Ze groeide op in Amsterdam Oud-West, in de Spaarn-

dammerbuurt. Maar haar kinderen zijn geboren in 

Zuidoost waar ze in 1990 kwam wonen en haar kinderen 

alleen opvoedde. “Ik ben een echte Montessoriaan, ik 

werkte eerst als leerkracht op de 16e Montessori en  

later als adjunct-directeur. Ik geloof heel sterk dat je 

vanuit intrinsieke motivatie dingen moet doen. Dat wil  

ik kinderen ook het liefste meegeven, dat ze hun eigen 

drive en energie aanspreken. 

Vrijheid en grenzen
Mijn hele loopbaan woon en werk ik al in Zuidoost,  

de mix van culturen en invloeden hier vind ik geweldig. 

De sfeer is ongedwongen, ik voel me vrij. Het zou wel 

mooi zijn als we nog meer met elkaar zouden leven, in 

plaats van naast elkaar. In mijn opvoeding was het motto 

‘alles kan en alles mag’, ‘the sky is the limit’ zeg maar. 

Dan was het weleens lastig als mijn kinderen vaker in  

een huishouden kwamen met veel of andere regels. En  

in hoeverre hou je in je eigen huis rekening met andere 

gewoontes: kook ik ‘halal’ als mijn zoon een islamitisch 

vriendje meeneemt bijvoorbeeld? 

‘Nederlanders zitten vast in ritmes,  
daar probeer ik van los te komen’

Bij mijn goede vriendin uit de Malediven staat altijd  

eten klaar, met feestjes zijn er altijd veel mensen, familie-

banden zijn hecht. Heel bijzonder vind ik dat, gezellig- 

heid en gastvrijheid kennen geen tijd. Dat heeft me laten 

zien hoe vast Nederlanders zitten in ritmes. Daar probeer 

ik soms van los te komen. Want waarom kunnen we als 

het vroeg donker wordt, de deur niet meer uit ‘s avonds? 

Als je langs de evenaar woont, is het altijd om half zeven 

donker. 

Makelaar in talentontwikkeling
Het stadsdeel Zuidoost geeft subsidie voor naschoolse 

activiteiten rondom talentontwikkeling en empowerment 

van kinderen. Ik zorg ervoor dat zoveel mogelijk kinderen 

daar profijt van hebben. Eigenlijk ben ik een soort van 

makelaar van vraag en aanbod. Ik vraag aan de scholen 

wat ze willen en ontmoet aanbieders met plannen en 

ideeën rondom talentontwikkeling. Zo sporten kinderen 

op het plein, volgen theaterles of oefenen hun digitale 

vaardigheden. Ook organiseren we challenges en evene-

Trudie Bijlsma (60), medewerker projectbureau

Als je langs de evenaar woont, 
is het altijd om half zeven donker
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menten voor gezamenlijke scholen. Pas was er nog een 

catwalk met kleding die kinderen hadden gemaakt van 

afvalplastic en in het Bijlmer Parktheater hadden we  

een dance battle. Daar word ik echt blij van. Kinderen  

die stralen. Trots omdat mama, papa, oma, opa en de  

juf zitten te kijken. Daar doe ik het voor. 

‘Elk kind moet veel goeds mee- 
maken, dat heeft invloed op wie  
en wat je later bent’

Onze activiteiten beïnvloeden het onderwijs. Dat vind  

ik leuk. De juf ziet haar leerling op een andere manier 

tijdens de dance battle en de judotrainer van een een- 

malige clinic, geeft nu ook onder schooltijd les. Ik gun  

het elk kind veel goeds mee te maken, dat heeft invloed 

op wie en wat jij later bent. De wereld in de volle breedte 

kunnen ontdekken, dat is belangrijk en niet altijd vanzelf-

sprekend als je opgroeit in Zuidoost. 

Relativeren en oordeelloos zijn
Na mijn Sirius Track naar Suriname kijk ik anders naar 

de wijk. Ik verplaats me meer in mensen en vraag me af: 

Hoe is het om in een vreemde cultuur te leven? Dat heb  

je natuurlijk ook als je reist, je zit ineens in een andere 

context waar hele andere codes en regels gelden. Dat 

maakt je bewust van andere culturen, maar ook die van 

jezelf. Wat jij altijd vanzelfsprekend vond, blijkt dat 

helemaal niet te zijn. Je relativeert meer en leert oordeel-

loos te kijken. En precies dat is zo belangrijk als je leeft  

en werkt in een omgeving als deze. 

Leer je onveilig voelen
In Suriname heb ik geleerd hoe minder meer kan zijn, 

onderwijs gaat in de kern echt over wie de leerkracht is. 

Door de Sirius Track weet ik weer waar ik echt blij van 

word. Een kind is elke dag aan het leren, doet dagelijks 

iets nieuws. Dat gevoel ben je als leerkracht soms kwijt. 

Daarom is het zo belangrijk om jezelf uit te blijven  

dagen, bewust uit je comfortzone te gaan. Dan begrijp  

je ook waarom kinderen soms in de weerstand zitten.  

Ik vind het geweldig dat Sirius dat faciliteert. Leren om  

je onveilig te voelen, uit balans. Hoe vaker je dat doet, 

hoe beter je als individu weet wat jij nodig hebt om je 

weer goed te voelen. Het maakt je als leerkracht veer-

krachtig en je leert erop vertrouwen dat je het antwoord 

gaat vinden. Ik ben Sirius heel dankbaar voor deze reis  

en gun deze ervaring iedereen.”
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Suriname
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Suriname
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Berber van Dalfsen

Opleidingsdocent Pabo HvA,

schoolopleider en 

coach Stichting Sirius

Ik rekende nog op 
mijn vingers toen ik  
al op de middelbare 
school zat
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Ze woont in Amsterdam en werkt 

vier dagen in de week als docent  

op de Pabo van de Hogeschool  

van Amsterdam (HvA) en één dag 

op een basisschool in Zuidoost.  

“Ik ben opgegroeid in Genemuiden, 

een dorp bij Zwolle. Toen ik 18  

was, dacht ik: ik moet zo snel 

mogelijk dit dorp verlaten. Ik ben 

naar dezelfde Pabo gegaan als  

mijn moeder, oom, tante en opa.  

Na de Pabo wilde ik meer en ben ik 

Onderwijskunde gaan studeren. 

MET EEN BEEN IN DE PRAKTIJK

Na mijn afstuderen had ik nog geen 

zin om te gaan werken. Toen ben ik 

voor een jaar naar Azië vertrokken. 

Eerst werkte ik zes maanden op  

een kleuterschool op de Filipijnen  

en daarna ben ik gaan reizen. Thuis- 

gekomen heb ik gesolliciteerd. Op 

een gegeven moment werkte ik twee 

dagen op de Holendrechtschool, een 

dag op De Brink, een dag op Wereld-

wijs en een dag op de HvA als 

kerndocent. Inmiddels werk ik vier 

dagen op de HvA en werk ik nog een 

dag op Wereldwijs. Die ene dag in  

de praktijk wil ik graag vasthouden. 

Ik ben op school op de stagedag van 

de studenten. Dat is echt waardevol. 

Ik ken het team en weet hoe ze 

werken. Ik zie veel en kan de praktijk 

vertalen naar de opleiding. En de 

kennis en ervaring van de opleiding 

neem ik weer mee naar Wereldwijs. 

UITDAGENDE LEERKRACHT

Als kind had ik uitdaging nodig.  

Het was al snel saai en ik ging de 

boel verstoren en overal doorheen 

praten uit verveling. Mijn moeder 

adviseerde mijn leerkracht in groep  

3 toen om mij een tijdje te negeren. 

Dat werkte. Ook zette hij me eens 

voor straf op de gang en zei me dat 

ik om 10.15u terug mocht komen. 

Achteraf gezien best een uitdaging 

voor een kind uit groep 3. Zwervend 

door de school vond ik uiteindelijk 

een klok, maar het was al bijna half 

elf. Terug in mijn klas, lachte mijn 

leerkracht. Achteraf denk ik dat hij 

dat heel goed heeft aangepakt. 

‘Ik wil echt wel worden 
zoals mijn moeder’

LIEFDE, DIDACTIEK EN HUMOR

Mijn moeder was leerkracht en in 

mijn Pabo-tijd hebben we veel over 

onderwijs gesproken. Zij was mijn 

voorbeeld. Ik dacht: ik wil echt wel 

worden zoals zij. Ze had oog en oor 

voor alles. Ze zag wat leerlingen 

nodig hadden: een aai over de bol  

of juist veel structuur. Ze was 

rechtvaardig ook. Binnen grenzen 

konden kinderen zich veilig bewegen. 

Liefde, goede didactiek en humor,  

dat kenmerkte haar. Ik lijk eigenlijk 

wel op haar, denk ik. Humor is ook 

heel belangrijk voor mij. Je moet 

jezelf niet altijd zo serieus nemen. 

Fouten durven maken en daar om 

kunnen lachen met elkaar. Je kunt 

met humor dingen heel mooi door-

breken. 

LATEN ZIEN WIE JE BENT

Iemand anders die me recentelijk  

nog heeft geïnspireerd is sister Olivia 

van het Vocational Training Center 

in Kumasi, Ghana. Haar kracht, 

openheid, humor en relatie met de 

straatmeiden heeft me geraakt. 

Vooral toen ik die workshop gaf  

over kwaliteiten tijdens de Ghana- 

reis. Ze kent die meiden door en 

door. Eén voor één ging ze bij ze 

langs en somde ze een enorme lijst 

specifieke kwaliteiten op bij elk 

meisje. Stuk voor stuk veerden de 

meiden op, alsof iemand het licht 

had aangestoken, een glimlach van 

oor tot oor. Ze lieten zichzelf zien. 

Prachtig was dat.  
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REKENEN IS LEUK

Heel veel kinderen vinden rekenen 

eng en spannend en klappen dan 

helemaal dicht. Tegen mijn studenten 

zeg ik altijd: ‘Jullie gaan ervoor  

zorgen dat alle kinderen rekenen  

leuk gaan vinden. Maar eerst ga ik 

ervoor zorgen dat jij rekenen leuk 

gaat vinden.’ In het begin is er veel 

ongeloof. Maar een student zei me 

eens: ‘Berber, ik geloofde je niet toen 

je zei dat ik met plezier rekenlessen 

zou gaan geven. Maar het is gelukt.  

Ik vind rekenen leuk.’ Dan is mijn 

doel bereikt.

‘Ik kan met terug- 
werkende kracht boos 
worden op de leer- 
krachten van mijn  
studenten’

Ik vertel altijd mijn eigen verhaal:  

‘Ik ben een rekendocent en ik 

rekende nog op mijn vingers toen  

ik al op de middelbare school zat.  

In mijn groep 4 is onvoldoende 

aandacht geweest voor rekenen.  

Dus realiseer je hoe belangrijk je 

bent. Daarnaast kan jij ervoor zorgen, 

dat die ene leerling tijdens de reken- 

les zich openstelt om te leren of juist 

een scherm optrekt’. Ik vind het heel 

belangrijk dat ze dat pedagogische 

stuk niet vergeten. Ik kan met 

terugwerkende kracht boos worden 

op de leerkrachten van mijn studen-

ten, als ze me verhalen vertellen over 

‘jij kan het toch niet’ en ‘snap je het 

nou nog niet’. Ik probeer voor te 

leven dat pedagogiek en didactiek 

hand in hand gaan en je als leer-

kracht het verschil maakt. Dat weet 

ik uit ervaring.

STAGES IN GHANA 

Direct gevolg van mijn Ghanareis  

is dat studenten nu in Ghana stage 

kunnen lopen. Afgelopen week zijn 

er twee vertrokken. Ze gaan aan de 

slag met de inzet van leermiddelen 

op basisscholen om meer aan te 

sturen op ‘learning by doing’, een 

wens van de scholen daar. Dat vind 

ik echt heel gaaf. Dit is een mooie 

aanvulling op het aanbod stages in 

het buitenland specifiek voor pabo- 

studenten. En dat er nu een pabo- 

docent betrokken is bij de minor 

‘Werken in het buitenland’ helpt  

ook. Dat was eerder nog niet het 

geval. Ik ben blij dat ik in de positie 

ben studenten te inspireren om een 

levensverrijkende ervaring op te 

doen, die hen tevens professioneel 

vormt. Door mijn enthousiaste ver- 

halen over de Sirius Track naar  

Ghana is er nu meer interesse voor 

de minor, dat vind ik mooi. Eigenlijk 

vind ik dat elke student een keer naar 

het buitenland moet om van perspec-

tief te wisselen en kennis te maken 

met een ander mens- en wereldbeeld. 

Het hoeft niet persé Ghana te zijn,  

je mag ook naar België. Als je maar 

uit je comfortzone gaat, uit je eigen 

veilige bubbel. Dat is voor een leer- 

kracht misschien wel extra belang-

rijk. Leerkrachten zijn een rolmodel. 

Je wil dat leerlingen een wereldburger 

worden, leren over zichzelf in de 

wereld. Dat doe je door je te verdiepen 

in de ander. Hoe meer plekken ik 

bezoek en hoe meer verschillende 

mensen ik ontmoet, hoe mooier en 

breder mijn wereldbeeld ingekleurd 

zal zijn. Dat geeft je munitie om 

zelfverzekerd door het leven te gaan. 

De Ghanese veerkracht en saam- 

horigheid hebben me geraakt en die 

neem ik mee.”
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ZOMAAR EEN ONTMOETING

Soms kan zomaar een ontmoeting zo bijzonder zijn, 

dat je geen zin hebt om weer naar huis te gaan.

Ik ben door jou geraakt,

we hebben dingen meegemaakt,

waar ik hiervoor nooit stil bij had gestaan.

Soms zet zomaar een gebaar, zomaar een gesprek, 

me aan het denken over wie ik zelf ben.

Ik liep even met jou mee, 

maar nu ik ga heb ik het idee,

dat ik je eigenlijk al heel lang ken.

Dank je wel voor je verhalen en voor het vertrouwen,

ik zal alles onthouden.

Maar één ding staat wel vast,

op elke vraag zijn wel honderdduizend antwoorden te geven,

dus kies je in je leven,

wat het beste bij je past.

Lenette van Dongen
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