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Ochtend: De Loopplank



De eerste honderd dagen gebruikt het 
kabinet om in gesprek te gaan met 
mensen in het land. In dit kader staat op 
woensdag 25 april bij staatssecretaris 
Sharon Dijksma een bezoek aan 
basisschool De Loopplank in Zaandam 
op de agenda. Deze christelijke 
‘ontmoetingschool’ in de wijk Poelenburg 
telt rond de 230 leerlingen. Ruim 80% 
hiervan is allochtoon. Vlaggetjes, die op 
een grote landkaart in de aula zijn geprikt, 
laten zien dat de school eigenlijk alleen 
Australië nog mist als land van herkomst. 
En was eerst het merendeel van de 
leerlingen nog afkomstig uit Turkije, 
langzaamaan verschuift het zwaartepunt 
naar Afrikaanse landen als Somalië. In 
een school waar vele culturen en religies 
elkaar ontmoeten, zijn goede contacten 
tussen school en ouders noodzakelijk. 
Dat is dan ook een speerpunt van De 
Loopplank. Het 25-jaar oude pand 
wordt gedeeld met ’t Touwladdertje, een 
Peuterspeelzaal Plus voor kleintjes met 
een taalachterstand.

Laagdrempelig voor ouders
Het bezoek begint met een rondleiding 
door de school. Eerst naar de speelzaal 
waar de peuters zich niet laten verstoren 
door de gasten en opgaan in hun spel. 
Om de taalachterstand te bestrijden wordt 
gewerkt met het programma Startblokken, 
wat goed aansluit bij de belevingswereld 
van de kinderen. De ouders worden en 
zijn in hoge mate bij de ontwikkeling 
van de peuters betrokken. Tijdens de 
rondgang door de school blijkt uit nog 
veel meer dingen hoe hard er gewerkt 
wordt aan de relatie met de ouders. Zitjes 
en de leestafel met bijvoorbeeld ook 
Turkse bladen, nodigen de ouders uit om 
in de school te komen. Tot slot woont de 
staatssecretaris kort een les bij van groep 
4/5. De leerlingen zien hun kans schoon: 
“Waar was u vroeger goed in op school?”. 
Het antwoord: “Lezen en praten!”. 

VVE
In de ouderkamer spreekt Sharon Dijksma 
over de voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) met de directeur van De Loopplank 
Marja Eekhof, beleidsmedewerker VVE 
Alida Joachim en coördinator VVE 
Bregitta Savoy. “Bij de start in 1990 

hadden we te maken met kleuters die 
pas op de basisschool voor het eerst in 
aanraking kwamen met de Nederlandse 
taal”, stelt Alida Joachim. “De peuters 
op ‘t Touwladdertje doen het dankzij 
het Ontwikkelingsgericht Onderwijs nu 
zoveel beter. Een lijn die we doortrekken 
in de basisschool.” Helaas kunnen 
veel ouders in het sociaal-economisch 
zwakke Poelenburg de ouderbijdrage 
voor de VVE nauwelijks betalen. De 
staatssecretaris geeft aan dat de politiek 
hard werkt aan harmonisering van de 

kinderopvang zouden ook van toepassing 
moeten zijn op peuterspeelzalen, zodat 
ouders dezelfde tegemoetkoming krijgen 
als in de kinderopvang het geval is. 

Ouderbetrokkenheid
Op De Loopplank hebben de ouders een 
eigen plek (de ouderkamer) om elkaar te 
ontmoeten en om te praten over allerlei 
zaken die te maken hebben met de 
ontwikkelingskansen van hun kinderen. 
Een groep van ongeveer veertig ouders 
komt elke maandagochtend in wisselende 
samenstellingen bij elkaar voor een 
thema-ochtend of een doe-activiteit. 

Ochtend: werkbezoek aan De Loopplank 
Een tiental moeders wil vandaag het 
belang van de ouderkamer bij Dijksma 
onderstrepen. “Wij zijn allemaal moeders. 
Al het andere – afkomst of inkomen – valt 
weg. We hebben met betrekking tot onze 
kinderen dezelfde zorgen en idealen. 
Dan zeg ik: investeer in de relatie tussen 
ouders onderling en tussen ouders en 
school, want we willen hetzelfde. Laten 
we dan ook samenwerken.”

Ideale brede school
Na een feestelijk intermezzo in de aula 
waarbij een overzichts-dvd van het 
project Logeren om te Leren (LOL) wordt 
uitgereikt aan de staatssecretaris, volgt 
een gesprek met mensen die betrokken 
zijn bij de brede school in Zaanstad. Zij 
dromen van een onderwijsboulevard met 
kinderopvang en sportfaciliteiten. Eén 
punt in de wijk waar aan alle zorgen rond 
kinderen tegemoet gekomen kan worden. 
Waar oud en jong nader bij elkaar kunnen 
komen. Dat vergt een andere aanpak, 
want dan moet je denken vanuit de wijk. 
De rol van de school wordt heel anders. 
De discussie die hieruit voortvloeit, sluit 
het bezoek van de staatssecretaris aan 
De Loopplank af.















Middag: 
verdiepingsbijeenkomst ‘Integratie’



Een hartelijk welkom aan alle ouders, 
leerkrachten, peuterleidsters, bestuurders, 
en alle andere deskundigen die op een of 
andere manier betrokken zijn bij school. 
Zoals u weet zitten we nu in de eerste 
dagen van het kabinet en praten we 
zoveel mogelijk met mensen in het land. 
Het is iedere keer weer heel leerzaam 
en het is ook iets wat ik graag na de 
honderd dagen zou willen blijven doen. 
Vandaag zijn we bijeen om van gedachten 
te wisselen over integratie en over de 
ontwikkelingskansen van kinderen 
tussen de 0 en de 12 jaar. Ik ben erg 
nieuwsgierig naar uw eigen ervaringen op 
dit gebied. 

De focus van deze discussie ligt op het 
inventariseren wat er goed gaat en wat 
er beter kan. Hoe zet je met betrekking 
tot de ontwikkelingskansen van kinderen 
een extra stap? Doet de school dat of 

een buitenschoolse organisatie? Zit de kracht in 
het goede voorbeeld van geslaagde allochtonen 
of ligt het aan de situatie thuis? En wat kan de 
overheid eraan bijdragen? Want u geeft ons 
vandaag wel uw mening, maar u verwacht 
natuurlijk ook wat van ons terug. Het mooie is 
dat we niet langer óver de leraar of óver ouders 
praten, maar dat we hier nu met elkaar in 
gesprek kunnen gaan. Ik wil ook wel wat zeggen 
over mijn ambitie: ik wil dat ieder kind zich 
optimaal kan ontwikkelen en daar alle kansen 
voor krijgt. Om mijn ambitie te verwezenlijken, 
moet er op bepaalde punten nog wel het een en 
ander gebeuren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de 
integratie, of het tegengaan van segregatie? 

We werken vandaag met een agenda die 
van positieve krachten uitgaat en we kijken 
naar taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid, 
de functie van de brede school en allochtone 
rolmodellen. Om maar met de taalachterstanden 
te beginnen: we denken daar nu met de voor- en 
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vroegschoolse educatie op tijd bij te zijn.  
Of dat zo is, gaan we de komende weken 
verder beoordelen. Ouderbetrokkenheid 
vind ik een heel belangrijk punt. Hoe kunnen 
ouders hun kinderen stimuleren om te leren? 
Het is mijn overtuiging dat alle ouders het 
beste willen voor hun kind. Niet iedereen lukt 
dat. Hoe komt dat? De brede school is het 
bindmiddel van de wijk. Een plek waar iedereen 
samenkomt en allerlei activiteiten plaatsvinden. 
Hoe pak je dat nou aan? Tot slot allochtone 
rolmodellen. In deze veelkleurige samenleving 
lopen heel wat geslaagde mensen rond die als 
voorbeeld kunnen dienen voor kinderen in een 
achterstandswijk. Die deze kinderen kunnen 
stimuleren om te leren. 
Genoeg stof om over te praten! Ik zie uit 
naar de discussie en geef het woord aan de 
discussieleiders Alma Boender-Feenstra en  
Frits Lintmeijer.



Formuleren van samenlevings- en opvoedingsidealen





Formuleren van gemeenschappelijke doelen en belangen
De deelnemers worden verdeeld over 
zes tafels. De openingsvraag van 
deze discussiemiddag is ‘Wat is ons 
opvoedingsideaal? Wat bindt ons in de 
opvoeding?’. De gegeven antwoorden 
zijn een mix van idealen, acties en 
maatregelen. De gespreksleider brengt er 
de volgende rode draad in aan.
De drie belangrijkste dingen voor een kind 
zijn veiligheid, geborgenheid en uniciteit. 
In een omgeving waarin het kind gelukkig 
is, normen en waarden leert en respect 
voor anderen, en waar het maximale uit 

het kind gehaald kan worden. Dat vergt 
investeringen met het kind als basis in 
de driehoek kind-school-ouders. Omdat 
er steeds meer open gezinnen komen, 
wordt opvoeden ook meer en meer 
een partnerschip tussen ouders en de 
omgeving. Het onderwijs heeft in deze 
een ontwikkelingsplicht. 
De staatssecretaris zet een kanttekening 
bij het woord ontwikkelingsplicht: 
“Ontwikkeling is vanuit de samenleving 
een plicht, maar gezien vanuit het kind 
zeker een recht!”



Tafeloverleg over het opvoedingsnetwerk





Carrousel ronde: de keten
De opdracht luidt als volgt: ‘Breng 
de keten rondom opvoeding in beeld 
en gebruik de volgende vier thema’s 
daarbij als leidraad: VVE (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie), de brede 
school, ouderbetrokkenheid en 
rolmodellen. Focus op wat er goed gaat.’ 
Per tafel wordt gedurende dertig minuten 
bepaald hoe de keten eruit ziet en welke 
verantwoordelijkheden de verschillende 
partijen in die keten hebben. 

Regierol
De eerste tafel met deelnemers vindt 
dat de driehoek kind-school-ouders 
in de keten centraal staat. De school 
vormt het web samen met de ouders. 
De organisatie moet in hun ogen bij de 
gemeente liggen. Benadrukt wordt dat 
de regierol bij iemand buiten school moet 
liggen. De staatssecretaris put uit haar 
eigen ervaring met de vensterschool in 
Groningen en komt met de volgende 
stelling: “De gemeente kan best de regie 
op de inhoud hebben. Regie in de zin 
van knopen doorhakken en eindjes aan 
elkaar knopen. Maar in de praktijk heb je 
ook iemand als uitvoerder nodig die het 
vertrouwen van de wijk heeft.” 

Bezuinigingen VVE
De VVE werkt, daar zijn de deelnemers 
het over eens. De taalachterstand van 
peuters worden op de Peuterspeelzalen 
Plus aangepakt met als resultaat een paar 
maanden winst in de taalontwikkeling. 
Toch wordt er volgens vele aanwezigen 
op de VVE bezuinigd. “Er wordt juist 
extra geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van 0 tot 4-jarigen, waar de basisscholen 
veel baat bij zullen hebben”, reageert 
Dijksma. “Maar er is tegelijkertijd ook met 
de gewichtenregeling geschoven met als 
doel niet alleen aandacht te besteden aan 
de achterstanden in de vier grote steden, 
maar ook elders in het land. Voor de 
overgang naar de nieuwe regeling wordt 
compensatie gegeven. De vraag blijft: is 
er genoeg focus in de regeling? Komt het 
geld op de juiste plaats?’. Naar die zaken 
zijn we nu goed aan het kijken.”

Ouderbetrokkenheid
Ouders vervullen een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van hun kinderen. 
Kinderen presteren beter wanneer hun 
ouders betrokken zijn. Voor een school is 
het daarom raadzaam om te investeren 
in de relatie met de ouders. “Niet alle 
ouders zijn in staat om veel tijd te steken 
in school, omdat ze fulltime moeten 
werken”, meent een deelnemer. “Waarom 
beloon je de ouders niet die wel naar 
school komen?”, vraagt een ander zich 
af. De staatssecretaris is zeker niet tegen 
het in positie brengen van ouders, maar 
vindt wel dat de ouders een kans moeten 
krijgen om die rol op zich te nemen. De 
school moet zaken goed met ouders 
afstemmen en zoeken naar oplossingen.



Plenair delen van de opbrengsten





Opbrengsten







De discussie over ouderbetrokkenheid is een heel zinvolle, ik ga 
zeker verder denken over de relatie tussen school en ouders. De 
overheid moet zich daar op een afstand van houden, omdat we meer 
een ondersteunende rol hebben. We hebben wel heel duidelijk een 
stimulerende rol en willen graag samen met u kijken naar waar het goed 
gaat en waar we kunnen helpen met ondersteuning. We gaan natuurlijk 
niet aan u vertellen hoe u het moet rooien, maar we zitten wel op het 
vinkentouw om te kijken hoe we de kwaliteit van het onderwijs verder 
kunnen verbeteren in samenspraak met alle betrokkenen. Voor vandaag 
dank ik u hartelijk voor uw inbreng en uw openheid!

Gespreksleiders Alma Boender-Feenstra, Frits Lintmeijer [mvc.nl] 
Tekst Annelies Kant [kantekst.nl] 

 Rolf Resink [hetismooiwerk.nl]
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Deelnemers verdiepingsbijeenkomst
Ouders
- Feyaza Aziz
- Marieke van Soest
- Gül Dünbar
- Nuray Yaman

Leidsters speelzaal
- Keziban Akin
- Bregitta Savoy

Leerkrachten
- Els v.d. Pol 
- Jokelien Bennekers

Directeuren
- Marko Otten (bovenschools directeur a.i.) 
- Hubert de Waard (directeur Personeel en Onderwijs)
- Marja Eekhof (dir. De Loopplank)
- Petra Glandorff (adjunctdir. De Loopplank)

VVE / Agora
- Alida Joachim 

Stichting Islam en Dialoog
- Dhr. Izzet Ökan

Secretaris Sultan Ahmet Moskee en raadslid voor het CDA
- Dhr. Ahmet Altikulac

Gemeente
- Frieda Both (beleidsmedewerker Jeugd)
- Adriënne Frans (beleidsmedewerker Brede School)
- Robert Linnekamp (wethouder Onderwijs)
- Corrie Noom (wethouder Jeugd en Welzijn)

Ouderorganisaties 
- Jolanda Winkels (LOBO, voorzitter landelijke algemene ouderorganisaties in 2007)

Platform Allochtone Ouders en Onderwijs
- Mw. S. Gunes (platform Zaandam)
- Dhr. C. Delgado (platform Zaandam)
- Dhr. J. Hotie (landelijk platform)
- Zeki Arslan (FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling)
 
Project Eutonos (bevorderen aantal allochtone schoolbestuurders)
- Frank Niamut (schoolbestuurder VO in Amsterdam) 
- Liesbeth Bloeme (SectorBestuur Onderwijsarbeidsmarkt, SBO)

Deskundigen ouderbetrokkenheid
- Krishna Autar (directeur onderwijskundig adviesbureau, lid Bestuur Openbaar   
  Onderwijs Rotterdam, gemeenteraadslid voor de PvdA in Zoetermeer) 
- Cees de Wit (KPC)

Sardes (professionalisering peuterleidsters)
- Dr. IJsbrand Jepma (VVE, ouderbetrokkenheid)

PABO-platform (lerarenopleidingen basisonderwijs)
- Frank Rokebrand (voorzitter)

OCW
- Sharon Dijksma (staatssecretaris)
- Bert Brehm (woordvoerder)
- Ruben van Waardhuizen (beleidsmedewerker)


