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REPORTAGE IMAGO VAN HET VMBO

‘Er gebeuren
hier op school
zo veel mooie
dingen, joh’
Het vmbo worstelt met z’n imago. Hoe gaan
leerlingen en docenten daar mee om? Een week
op bezoek bij Veurs in Voorburg.
Peter Groenendijk

MAANDAG
,,Drie’’, zegt Jasper Vos, nauwelijks
hoorbaar boven het gegil van klas
KB2. ,,Twee.’’ Het wordt iets rustiger,

sommige leerlingen gaan zitten.
,,Eén.’’ Iedereen zit. Er klinkt nog wat
geroezemoes. ,,En nu allemaal je waffel houden.’’ Het is stil. Amir (14)
draait zich om. Fluisterend: ,,Meester
Jasper is chill. Hij is streng, maar toch
chill. Snap je?’’
Klas KB2 krijgt rekenles. De eerste
som staat op het bord: 23 + 18 + 17 + 32.
Na een paar seconden schieten de
vingers de lucht in. ,,Negentig!’’ Jasper knikt. ,,Zie je wel. Jullie kunnen
het wel. En nou je boek pakken.’’
Eigenlijk, fluistert Vos (41) even later, zouden de kinderen deze sommen al op de lagere school moeten
kunnen. ,,Maar thuis is er te vaak niemand die zegt: hé, is je huiswerk al
af?’’
Klas KB2 is een pittige klas, zegt
Vos. Misschien wel de lastigste groep
van de school. Van de twintig leerlingen komen er zeven van een andere
middelbare school, waar ze het na
het eerste jaar niet bleken te redden.
Afstromers, heten ze in onderwijs-

Van ons
krijgen
kinderen
het gevoel
dat ze iets
waard zijn
—Peter-Anne Wissema

jargon, al hebben ze het hier liever
over zij-instromers. Vos: ,,Veel ouders willen hun kind niet op het
vmbo. Dat vinden ze te min. Dus die
gasten moeten het toch hogerop proberen, waar het vaak niet lukt. En dan
komen ze hier terecht. Met een flinke
deuk in hun zelfvertrouwen.’’
Ahmed (14) is één van die zij-instromers in KB2. ,,Ik dacht dat ik de
havo wel aankon’’, zegt hij. ,,Dus ik
deed niet zo veel aan m’n huiswerk.
Maar toen waren mijn cijfers zo
slecht dat ik van school moest.’’ Zijn
ouders waren boos. ,,Ze zeiden: ‘Je
verpest je toekomst’. Maar ik voel me
hier beter. De leraren snappen me. Ze
praten met me en worden niet zo
snel boos als ik afgeleid ben.’’ Ahmed
wil architect worden – en hij weet
zeker dat het gaat lukken. ,,Alleen doe
ik er wat langer over.’’

DINSDAG
Het tocht een beetje in de hal van
Veurs Voorburg, een vmbo met
360 leerlingen op de grens van
Voorburg en Den Haag. Geen won-

der: het bakstenen gebouw uit de jaren 50 is nooit fatsoenlijk geïsoleerd.
,,Eigenlijk is het een schande dat we
hier nog zitten’’, zegt docent Ton van

Lieshout (62). ,,Tijdens een koude
winter is het hier soms 12 graden, dan
zitten de kinderen met hun jas aan in
de klas.’’
Sinds 1995 is de school bezig met
nieuwbouwplannen. Maar die
strandden steeds op geld, onwillige
wethouders of een verdeelde gemeenteraad. Nu lijkt het eindelijk zover: vorige week gaf de gemeenteraad
groen licht voor een nieuw gebouw.
Julia (15), uit de vierde klas, sprak de
raad toe tijdens de vergadering. ,,Ik
heb gezegd: het lijkt wel of de gemeente liever in hoger onderwijs investeert dan in het vmbo. Best heftig
om te zeggen, maar zo voelden we
het wél.’’
Het imago van het vmbo: minister
Slob sloeg er gisteren alarm over in
deze krant. Er is niks mis met het
vmbo, zegt hij. ,,Het vmbo is geen
vergaarbak van kinderen die niet
naar havo of vwo kunnen.” Ook de

leerlingen zijn zich bewust van het
slechte imago. ,,Mensen denken dat
hier elke dag gevochten wordt’’, zegt
Jady (16), die later bij de marechaussee wil. ,,Maar er gebeurt bijna nooit
wat.’’ Retek (16), die ICT-beheerder
wil worden: ,,Ik doe mijn huiswerk
meestal in de hindoetempel. Als
mensen me dan vragen wat ik doe,
en ik zeg dat ik op het vmbo zit, kijken ze soms zo teleurgesteld.’’
Ton van Lieshout, docent sinds wel
eens 1979, wordt er verdrietig van.
,,Wij leiden hier de helft van de Nederlandse jeugd op. En toch wordt er
op neergekeken. Dit zijn de verpleegsters en de administratief medewerkers van morgen. En volgens mij zijn
die net zo hard nodig als advocaten
en piloten.’’

WOENSDAG
Er is een probleem met het schoolfeest. De afspraak is dat kinderen
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We leiden hier de helft van de jeugd op,
en toch wordt er op neergekeken
—Ton van Lieshout, docent

als ze naar jongens keek, dacht ze: zo
wil ik ook zijn. ,,Maar ik begreep niet
wat er aan de hand was.’’
Deborah is nu 15, en heet inmiddels al een tijdje Danny. En daar doet
op school eigenlijk niemand moeilijk
over. Gymdocent Floris Holsvoogd
(52) was de eerste volwassene die het
doorhad. ,,Ik hoorde dat één van die
meiden haar Danny noemde. Toen
dacht ik: volgens mij moeten wij praten.’’
Dat gesprek ging goed, zegt Danny
– een stuk beter dan met zijn eigen
ouders. ,,Die begrepen het niet. Ze
waren boos.’’
Maar het spannendste moment
moest nog komen: Deborah moest
haar klas vertellen dat ze voortaan
Danny zou heten. Holsvoogd, ook
mentor van Danny en zijn klasgenoten, vond het óók spannend. ,,Er zitten kinderen in de klas van wie de
moeder mij geen hand geeft, omdat
ik een man ben. Hoe gaan kinderen
met zo’n achtergrond om met een
transgender in de klas?’’
Danny besloot een spreekbeurt te
houden, waarin hij zijn coming-out
zou beleven. ,,Ik vertelde over transgenders. En aan het eind zei ik: zo
ben ik ook. Ik was bang voor haat, of
voor grappen. Maar er gebeurde niks.
Een paar jongens vroegen iets, en
toen was het: oké, prima. Heel chill.
We hebben taart gegeten.’’
van wie de ouders de jaarlijkse ouderbijdrage nog niet betaald hebben,
niet mogen komen. ,,Maar als ik zie
hoeveel dat er zijn, vraag ik me af
waarom we nog een feest organiseren’’, zegt teamleider Corinne IJpelaar (52). ,,Moeten we die kinderen
hier nou voor laten boeten? Ze mochten ook al niet naar Walibi.’’
In een kantoortje achterin het
schoolgebouw vergadert locatiedirecteur Korneel van den Bulck (45)
met vijf teamleiders. Samen vormen
ze het managementteam. Het gaat
over roosters, budgetten en de naderende open dag, maar het schoolfeest
zorgt voor de meeste discussie. De
ouderbijdrage – jaarlijks honderd
euro – is een halfjaar na de deadline
door tientallen ouders niet overgemaakt, zegt Van den Bulck. ,,Terwijl
er allerlei regelingen voor zijn.’’ Toch
besluit hij dat de kinderen er niet
voor mogen worden gestraft. Ieder-

een mag naar het schoolfeest komen.
De betrokkenheid van ouders is
soms wel erg beperkt, zeggen de leraren. ,,Er zijn ouders die we na de inschrijving nooit meer hebben gezien’’, vertelt biologiedocent PeterAnne Wissema (51). Hij denkt dat
sommige leerlingen meer met hem
praten dan met hun ouders. Dat
vindt hij ‘hartstikke triest’. ,,Maar tegelijk maakt dat het werk mooi. Ik
heb een paar jaar op een havo en vwo
lesgegeven: daar ben je toch vooral
een doorgeefluik van kennis. Hier
zitten zo veel kinderen met problemen. Van ons krijgen ze het gevoel
dat ze iets waard zijn. Als ik zie hoe
de kinderen het hier redden terwijl
ze van huis heel weinig meekrijgen,
dan denk ik: ja, hier ben ik voor.’’

DONDERDAG
Toen Deborah 11 was, werd ze voor
het eerst verliefd op een meisje. En

 Op Veurs in Voorburg kennen de leerlingen het imago van
het vmbo wel. ,,Als ik
mensen vertel dat ik
vmbo doe, reageren
ze soms teleurgesteld”, vertelt Retek
(op de eerste foto
links, tweede van
rechts). Docent Ilyas
(derde foto van links):
,,Als we laten zien wat
voor mooie dingen
hier gebeuren, dan
komen de ouders
wel.” FOTO’S SANNE DONDERS

VRIJDAG
,,Noem mij maar de geschiedenis
van de school’’, zegt Petie. Ze is 60,

en geeft al 38 jaar lang kookles. Ze
heeft de school zien veranderen. ,,Ik
weet nog dat de eerste donkere jongen op school kwam. Dat was wat. Of
een leerling die nog nooit met mes
en vork had gegeten. Dat geldt nu
voor de helft.’’
Ze kijkt naar haar leerlingen, die
vandaag appelflappen maken. Een
Antilliaanse puber met een strak
truitje staat naast een gesluierd klasgenootje. ,,Vroeger had iedereen dezelfde normen en waarden. Nu hebben ze allemaal verschillende bagage.
En daardoor is het lastiger om afspraken te maken met de kinderen, over
petjes bijvoorbeeld, of oordopjes.’’
Maar schrijf dat nou alsjeblieft niet
te zwaar op, zegt ze. ,,Want ik geniet
verschrikkelijk van al die kinderen.

Nog steeds net zo veel als vroeger.”
Kom bij deze docenten niet aan
met verhalen over de jeugd van tegenwoordig. ,,Pubers zijn nog steeds
gewoon pubers’’, zegt ook geschiedenisdocent Peter (57). Als het over de
Jodenvervolging gaat, zegt hij, beginnen islamitische jongeren soms over
Palestina. ,,Maar daar hebben we dan
gewoon een gesprek over. Kwetsende
dingen heb ik nog nooit gehoord. Ik
vind het juist hartstikke boeiend, al
die verschillende achtergronden.’’
Toch is het niet altijd zo simpel,
zegt docent Ilyas (36). ,,Veel ouders
sturen hun kinderen liever naar een
grotendeels blanke school’’, zegt de
economieleraar, van Turkse afkomst.
,,Ik snap het: ik zat zelf op een blanke
school, dat was goed voor mijn integratie. Maar het mes snijdt aan twee
kanten: er zijn ook ouders die beter
moeten integreren in de multiculturele samenleving. Ik verwijt het die
ouders niet dat ze door onwetendheid schrikken van een multiculturele school. Maar hier gebeuren zulke
mooie dingen, joh. Dát moeten we
laten zien. Dan komen ouders wel.’’

ZATERDAG
,,Leuke school, pap!’’ Vader Pim
kijkt hoe zijn zoon door de gymzaal
rent. Samen zijn op de open dag, op

zoek naar een goede school. Het
vmbo-advies van de basisschool was
‘best even slikken’, geeft Pim toe.
,,Havo was beter geweest. Maar als hij
gelukkig is, ben ik het ook.’’
Het is druk. Dat is goed nieuws.
Want Veurs is financieel gezond,
maar kan best tien procent meer leerlingen gebruiken. De school staat
niet alleen: vmbo-scholen zien het
aantal leerlingen al jaren op rij dalen.
Havo is de norm, een vmbo-advies is
vooral voor hogeropgeleide ouders
vaak een teleurstelling. Schooldirecteur Hulsbergen: ,,Als ik zie hoe die
kinderen zich hier ontwikkelen, dan
begrijp ik daar níks van.’’
Hulsbergen heeft het ‘vmbo-dna’.
Wat dat is? ,,Dat ik me hier als een vis
in het water voel. Dat ik het een eer
vind om deze kinderen bij de hand
te nemen, en te zien hoe de meesten
opgroeien tot respectvolle, fatsoenlijke jongens en meiden. Vol tegen
alle vooroordelen in. Daar word ik
gelukkig van.’’

