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Zwart, maar niet gallig

Op de Burgemeester de Vlugtschool in Slotermeer heeft alleen de juf blond haar. Hoe reilt 
en zeilt het op een school waar sommige kinderen aan de start geen woord Nederlands 
spreken? Journalist Annemiek Verbeek stond een paar weken voor de klas.

To-maat
Ba-naan
Sl-ak
Yildiz (6), een stevig grietje met grijsgroene ogen, een paardenstaart en een blauw joggingpak, zit 
voorovergebogen over haar papiertje, het potlood stevig tussen haar vingers geklemd. Juf Imelda, 
al ruim twintig jaar docent in het basisonderwijs, kijkt haar bemoedigend aan. “Welke letters hoor 
je? Schrijf maar op.” Yildiz krabbelt de b, aarzelt bij de a. “Klaar,” zegt ze resoluut. “Goed gedaan 
meisje,” zegt de juf, formulerend als een hoedster van broos zelfvertrouwen. Ook in de taaltoetsjes 
die volgen, sneuvelen klinkers. Dat de a in tomaat anders klinkt als ik slak, blijkt een breinbreker 
voor een kind met een taalachterstand. 
De Turkse Yildiz zit dan ook in de 'schakelklas' van openbare basisschool Burgemeester de 
Vlugtschool, pal achter plein 40-45, hartje Slotermeer. Het groepje van twaalf zes- en zevenjarigen 
had dit schooljaar eigenlijk in groep drie moeten beginnen, maar zou daar vanwege hun grote 
taalachterstand onherroepelijk vastlopen. Waar mijn eigen zesjarige al hele boeken wegwerkt en 
fantasierijke epossen vastlegt over prinsessen en eenhoorns, is hier een simpele strip verzinnen al 
ambitieus en schrijven ze met moeite hun eigen naam. Daarom krijgen ze een extra jaar waarin 
het taal, taal, en nog eens taal is dat de klok slaat. Elke activiteit, elk werkje en elke conversatie 
staat in het teken van het vergroten van de woordenschat. “Tot je er zelf knotsknetter gek van 
wordt”, zegt juf Imelda met een knipoog.

Ik wil wel eens weten hoe dat is, werken op een honderd procent zwarte school. Bij de eerste 
kennismaking, een paar maanden eerder, had directeur Rutger Slok (34) me verteld dat er al een 
aantal jaar geen enkel wit kind op school zat. Nu ben zelf opgegroeid in West, ik ken de buurt. Ook 
dertig jaar terug was er armoede en achterstand, alleen heeft het nu een ander kleurtje. Het enige 
blond op het schoolplein is dat van een paar juffen. Ik heb geen lesbevoegdheid en mag dus alleen 
hand- en spandiensten in de klas verlenen. In twee weken tijd draai ik zowel in de schakelklas van 
juf Imelda, als in groep 5 van juf Anna mee en praat ik met directeur Rutger Slok, intern begeleider 
Susanne Pedersen en andere docenten en medewerkers. 

Schooltje spelen
Susanne Pedersen (37) is degene die waakt over de kwaliteit van het kleuteronderwijs op de 
school, waaronder dat van de schakelklas. “De speciale aanpak in die klas werkt. Kinderen gaan 
na dat extra jaar met meer zelfvertrouwen naar groep drie, waardoor hun schoolloopbaan soepeler 
verloopt en ze beter meekomen. De meeste van deze kinderen zijn wel in Amsterdam geboren, 
maar toch spreken sommige nog geen woord Nederlands als ze hier op vierjarige leeftijd 
beginnen. De voorschool zit hiernaast, maar lang niet alle ouders brengen hun kind daar naartoe. 
Dat betekent dat we de eerste jaren alleen maar bezig zijn met het wegwerken van een 
taalachterstand.” 
Toen Pedersen twee jaar geleden op de school begon, werd er bij de kleuters 'schooltje gespeeld': 
er was weinig ruimte voor spel, de kinderen zaten te lang achter elkaar in een kring naar de juf te 
luisteren. Het kleuteronderwijs werd honderdtachtig graden omgegooid, al was dat voor sommige 
ouders even lastig. “Ouders willen het beste van hun kind, willen vooral dat hun kind het straks 
béter heeft dan zij. De nadruk ligt soms te veel op cognitieve kennis, het snel leren rekenen en 
schrijven. Over het belang van sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we ze veel moeten 
vertellen.”



Om ouders meer te betrekken bij de school, is er elke dinsdag- en donderdagochtend koffie en 
thee. Vaak houdt een docent of deskundige een presentatie over een bepaald thema, zoals het 
belang van een goede woordenschat. Maar liefst drieduizend woorden staan er op de door de 
UvA, in opdracht van de gemeente, opgestelde Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters. Woorden 
van appel en haakje, tot plassen en zuchten; de Turkse Aysel (6) kende er twee jaar terug niet 
meer dan een paar. Zij is een van die kinderen met een vrijwel afwezige Nederlands vocabulaire 
aan de start van hun schoolcarrière. Ik ontmoet het rustige, ontwapenende meisje op mijn eerste 
dag in de klas. De schakelklas zit in het hoofdgebouw van het verouderde jarenvijftigpand, 
nieuwbouw staat voor later dit jaar op de planning, aan het Jan de Louterpad. De kinderen 
bespringen me nog net niet als ik binnen kom, al was ik een dood gewaande lievelingstante die na 
jaren weer op de stoep staat. Ik schuif op een kleuterstoeltje aan bij Aysel, Kaoutar, Viarella en 
Ziyad, die net beginnen aan een spelletje Ganzenbord. Voor het spel hebben ze snel geen 
interesse meer. Vragen hebben ze. Veel vragen. Waarom ik zulke lichte wenkbrauwen heb, en van 
dat korte haar, bijvoorbeeld. Ik probeer ze te antwoorden, maar de blik van de juf spreekt 
boekdelen: er moet gewerkt worden. Even later spelen de meiden vrij natuurgetrouw een bevalling 
in de poppenhoek na. Zeineb port hardhandig met een plastic injectienaald in de 'zwangere' buik 
van Kaoutar. Huistuinenkeuken-kleuterspel.

Kip of ei
Het is pauze, even uitwaaien. De kinderen rennen, schreeuwen, duwen en stoeien allemaal nét 
iets harder en ruwer dan op het Montessori-schooltje in de binnenstad waar ik mezelf iedere dag 
bevind. Ziyad heeft net zijn 'stoptraining' afgerond, zodat hij de grenzen van anderen hopelijk meer 
respecteert. Het was een poging zijn ongeremde en soms wat agressieve gedrag te sturen, maar 
de meisjes uit zijn klas weten precies op welke knoppen ze moeten drukken om hem te doen 
ontploffen. Om vervolgens met pruillip te komen klagen bij de juf. “Het is een kip-ei verhaal”, zegt 
Imelda. “Omdat ze verbaal zwak zijn, schreeuwen en knokken ze eerder. De jongens maskeren 
hun onzekerheid en frustratie in de klas, door haantjesgedrag daarbuiten. Het is heel lastig dat te 
doorbreken.”
Dat blijkt ook de volgende dag, als ik aan de andere kant van het schoolplein bij groep 5A van juf 
Anne (25) sta. In het kwartier dat ze een broodje in de lerarenkamer aan het eten was, is er mot 
ontstaan tussen een paar jongens uit verschillende klassen. Iets met een voetbal die over een hek 
geschopt werd en getrek en geduw dat daarvan het gevolg was. Terug in de klas brengt ze de 
kinderen tot rust. Waarom ze niet een 'held' (een achtstegroeper met een geel hesje) gevraagd 
hebben te bemiddelen in de ruzie, wil ze weten. “De held wilde zelf niet stoppen met voetballen!,” 
zegt Ishak (8) verontwaardigt. “ 'Tegenstander' Adem, een kortgeknipt jochie uit een andere klas, 
slikt zijn tranen in. “Je hoeft niet te huilen,” zegt Anna, “we willen alleen maar weten wat er gebeurd 
is. Dit is wat er gebeurt als jullie niet met elkaar communiceren. Praat en luister naar elkaar, zoek 
een oplossing. En als dat niet lukt, kom je naar mij toe.”
Ze rond af, er staat rekenen op het programma. Anna – blonde paardenstaart, spijkerbroek met 
Allstar-gympies eronder – werkt nu drie jaar op de school, blijven hangen na haar pabo-stage. Ze 
koos bewust voor een school met meer achterstand en een grote culture diversiteit, juist omdat je 
daar als docent van grote meerwaarde kunt zijn. Om aan de behoeften van ieder kind tegemoet te 
komen, is elke klas wordt opgedeeld in drie niveaugroepen: één die extra uitdaging nodig heeft, 
een die aan 'normale' instructie genoeg heeft en één met zwakkere leerlingen die juist behoefte 
hebben extra uitleg. 
Zelf hoop ik vooral niet direct door de mand te vallen als het rekentijd is – tafels uit mijn hoofd 
leren, heb ik nooit onder de knie gekregen – en loop rondjes in de klas terwijl iedereen zijn 
sommen maakt. Alle kinderen hebben een dobbelsteen: staat het vraagteken boven, dan hebben 
ze een vraag.  De forse Amin heeft moeite met de 'stille vinger' en wordt genegeerd door de juf. 
Later zal ze nog naar hem toegaan om rustig uit te leggen waarom ze niet kwam. De keer erop 
gaat het al beter. Het samen oefenen van woordenreeksen, het klassikaal bespreken van 
rekenwerk en maken van de opdrachten, vereisen zichtbaar veel van de korte spanningsboog van 
kinderen. Ze wiebelen op hun stoel, kijken bij hun buurman de antwoorden af, kletsen met elkaar. 
Zijn ze rustig aan het werk, of volgen ze netjes de instructies van de juf op, dan kunnen ze houten 
blokjes 'verdienen'. Het groepje met de meeste blokjes aan het eind van de week wint, en mag iets 
uit de stickerdoos pakken. 



Geen eilandjes meer
“Ik weet niet of mijn vader dood of levend is, hij woont in Marokko.” Ogenschijnlijk uit het niets 
begint Aicha te vertellen. “En mijn moeder kan niet voor ons zorgen, dus woon ik bij mijn broer bij 
oma.” Even ben ik uit het veld geslagen. Hoe te reageren op zoveel pijnlijke openheid? “Goh, wat 
een verhaal, “ zegt ik. “Fijn, wel, dat je bij je oma kunt wonen dan.” Aicha trekt haar schouders op. 
De juf geeft een seintje. Ze pakt haar tas en jas en gaat in de rij staan. Het is kwart over twee, tijd 
om naar huis te gaan.
Leerkrachten op de Burgemeester de Vlugtschool onderwijzen niet alleen kinderen én hun ouders, 
ze zijn ook diëtist (bruin brood verplicht, flesjes water in plaats van pakjes sap, om tien uur fruit), 
maatschappelijk werker (de kinderen komen bovengemiddeld vaak in aanraking met armoede, 
verwaarlozing en criminaliteit) en af en toe – het is niet anders – politieagent. Er lopen drie 
vakdocenten rond op school, voor muziek, drama en handarbeid, voor Amsterdamse begrippen 
een luxe. “Ook die vakken draaien om taal,” zegt directeur Slok op zijn kantoor met uitzicht op een 
deel van het schoolplein. “Ze leren er al hun zintuigen te gebruiken en tegelijkertijd hun 
woordenschat te vergroten.” Op mijn vraag naar de Cito-scores op zijn school (zie kader), zegt 
Slok dat hij die cijfers op zichzelf weinig interessant vindt. “Het gaat om het leerrendement. Hoe 
krijg je kinderen hier als vierjarige binnen en wat voor bagage hebben ze als ze met twaalf 
doorstromen? Met andere woorden: wat is de meerwaarde van ons als school?” Slok loopt naar 
het whiteboard aan de muur. Er hangen grafieken met lijnen in diverse kleuren. “De inspectie wil 
meetbare resultaten per niveaugroep. Die lijnen zie je hier. Ik praat met de interne begeleiders over 
het rendement, die praten op hun beurt met alle docenten. Voor elk kind maken we een plan dat bij 
dat kind past.”
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CPB) noemt de conservatieve houding van het bestaande 
lerarenkorps als mogelijke oorzaken voor de relatief teleurstellende Cito-scores op zwakke 
basisscholen in de stad. Rutger Slok noemt zijn school een warm nest voor het personeel, het 
verloop is laag en het team is hecht. “Ik wil een professionele cultuur op school, een waar 
docenten bij elkaar meekijken, feedback en opbouwende kritiek op elkaar kunnen geven. Toen ik 
hier vier jaar terug begon, was dat lastig. Er waren te veel eilandjes, waarop iedere docent koning 
in eigen klas was. Het was een uitdaging om ze aan te spreken op de kwaliteit van hun lessen, 
maar mijn insteek is altijd geweest dat de kinderen niet de dupe mogen worden van een mantel 
der liefde. Ik stel mezelf altijd de vraag of ik mijn eigen kind aan die klas zou toevertrouwen. Het 
antwoord móet ja zijn.”

Na twee weken 'juf' zijn, vraag ik me af waar deze kinderen beter af zouden zijn; een school waar 
het niveau (veel) hoger is, of een school waar de meeste kinderen met dezelfde problemen 
worstelen, de klassen kleiner (maximaal 25 per klas) en de docenten gepokt en gemazeld zijn in 
de omgang met dit soort kinderen. In een ideale wereld zou het leven van kinderen als Aicha, 
Redouan, Esraa, Nida, Amine, Kaoutar, Ishak, Ilham en Sumia, niet zó radicaal verschillend als dat 
van Roos, Isabel, Max, Wolf, Bowie, Maja, Kaat, Giel en Erik. Maar dat doet het wél, ook al zijn de 
voordeuren niet meer dan tien kilometer van elkaar verwijderd. Natuurlijk, kinderen zijn gewoon 
kinderen, of ze nou in het Centrum of in Slotermeer wonen. Alleen zijn veel dingen voor de meeste 
kinderen op de Burgemeester de Vlugtstraat minder vanzelfsprekend. Het rafelrandje is 
ongepolijst, de mores van de buurt is harder. Aan de andere kant van de A 10 komen ze zelden. 
De Egyptische Esraa vindt het trouwens allerminst benijdenswaardig dat ik daar woon. “De huizen 
staan daar zo dicht op elkaar juf.”

Om de privacy van de kinderen te beschermen, zijn sommige namen veranderd.

<kader>
Groep acht van de Burgemeester de Vlugtschool haalde vorig schooljaar op de Cito-toets een 
gemiddelde score van 527,7. Dat is lager dan het jaar daarvoor (529,7), en ook lager dan het 
landelijke gemiddelde van 535. Vijfenzestig procent van de leerlingen op deze school gaat naar het 
vmbo, 23 procent naar de havo en twaalf procent naar het vwo.
In 2008 introduceerde toenmalig onderwijswethouder Lodewijk Asscher de kwaliteitsaanpak voor 
het basisonderwijs. Onderdeel daarvan is een jaarlijks budget van 3,5 miljoen euro, bedoelt om de 
Cito-scores in de onderste regionen van het Amsterdamse basisschoolonderwijs omhoog te 
krikken. Uit berekeningen die het CPB onlangs publiceerde, bleek dat tussen 2008 en 2012 de 



gemiddelde Cito-score bij vergelijkbare scholen in Nederland van 530 naar 533 steeg, maar bij de 
zwakke scholen in Amsterdam op iets boven de 531 bleef steken.
Volgens directeur Rutger Slok is de 'braindrain' van kinderen uit gezinnen met hoog opgeleide 
ouders een groot probleem voor basisscholen in Nieuw-West. “Daardoor blijft het gemiddelde 
niveau van de kinderen laag, want het opleidingsniveau van de ouders is de belangrijkste 
voorspeller voor de schoolprestaties van een kind.” 
Waren het eerst vooral de witte buurtkinderen die elke ochtend achterop de fiets naar een 
basisschool aan de andere kant van de Ring (vooral Zuid en West), Halfweg of Badhoevendorp 
gebracht werden, nu zijn dat ook de kinderen van hoger opgeleide allochtonen. Uit cijfers van 
statistiekbureau O en S blijkt dat het al jarenlang om circa vijftien procent van de 
basisschoolkinderen gaat. Dit schooljaar gaan zo'n 820 kinderen niet in hun eigen stadsdeel naar 
school. Van Turkse en Marokkaanse kinderen uit Nieuw-West gaat ruim negentig procent naar een 
basisschool in de eigen buurt, bij Surinaamse kinderen is dit 82 procent.  
</kader>


