
COLUMN VOSABB 
 
(Ik heb de laatste jaren met veel Nederlandse onderwijsdelegaties scholen bezocht in de VS. 
Tijdens deze conferentie wil ik de balans opmaken aan de hand van twee totaal verschillende 
voorbeeldscholen.) 
     
Ik was afgelopen maand met Nederlandse rectoren in de beruchte wijk Watts in Los Angeles 
waar 100.000 jongeren lid van bendes zijn. We bezochten een middelbare school. Voor de 
school wemelde het van de politiewagens. Veiligheidsmensen patrouilleerden op het 
schoolplein. Een onheilspellend sfeertje. In de school was een heus politiebureau gevestigd. 
Ondanks zero-tolerance waren er regelmatig schietpartijen. In de klassen zaten minstens 40 
kinderen. De gemiddelde docent blijft slechts drie jaar.  
   Het imago van docent is daar gedaald tot het nulpunt. In het rijke Californië heeft men in 
een vlaag van conservatieve verstandsverbijstering besloten de belastingen met 30% te 
verlagen. Van de ene op de andere dag kregen scholen 30% minder budget. Het resterende 
geïnvesteerde belastinggeld moet natuurlijk verantwoord worden besteed en daarom worden 
kinderen voortdurend aan staatstoetsen blootgesteld. Een school die een paar jaar slecht 
presteert wordt gesloten. Einde verhaal. 
    Maar, Amerika is een land van contrasten. In een kale woestijn groeien de mooiste 
bloemen.. Neem achterstandswijk Harlem in New York waar jaren achter elkaar ‘public 
schools’ slecht functioneerden. Een aantal docenten en ouders pikten het niet meer en richtten 
een zogenaamde charterschool op. Dag mag van de Amerikaanse ove rheid. Charterschools 
rukken overal op in Amerika. Het zijn publiek-private scholen met een charter, een grondwet, 
waarin de onderwijsdoelen vanuit de nieuwe identiteit worden beschreven. Gedurende 5 jaar 
krijgt de charterschool van overheidswege zo’n 80 % van het normale budget voor een public 
school. Daarna volgt verlenging of sluiting. Een charterschool mag op alle mogelijke 
manieren private fondsen werven.  
    Welnu, dat kun je aan de financiële- en onderwijsdirecteur van de Harlem Children Zone, 
Geoffrey Canada, wel overlaten. Een paar weken geleden zat hij bij Ophra Winfrey om z’n 
verhaal te vertellen. De lange Canada lijkt op een knappe Amerikaanse basketballer van de 
televisie. Met zijn grote charisma dringt Canada met gemak door tot in de boardroom van 
grote bedrijven. Ook Microsoft en de Bill Gates-stichting steunen inmiddels de school. 
Canada heeft de Wallstreetbankiers zo gek gekregen om iedere maand een lesje economie te 
geven. Voortdurend haalt de Harlem Children Zone de krant. Goed voor het eigen imago. 
Laatst nog heeft Canada het predikaat ‘meest gezonde schoolvoeding’ gekregen. De 
Amerikaanse Jamie Olivier heeft voor weinig geld drie-gangen lunches van gezonde en 
calorie-arme landbouwprodukten samengesteld. 
    De docenten zijn super-enthousiast. Ze krijgen meer betaald dan op de public school. Ze 
werken avonden vrijwillig over. Zoals veel charterscholen heeft ook deze school een scherp 
profiel. De school wil in Central Harlem een sociale ‘wave’ tot stand brengen. Niet 
kleinschalig maar grootschalig. Ieder kind in de buurt moet zien, voelen dat er iets gaande is. 
De school heeft een baby-college op zaterdag. Kinderen moeten ononderbroken van 2 tot 18 
jaar worden begeleid. Het managementbureau van de Harlem Children Zone is het middelpunt 
in een sociale ketting van kerken, gezondheidscentra, bedrijven, bewonersorganisaties en de 
gemeente. Tien jaar geleden was Harlem een oorlogsgebied vol drugs en bendes. Nu spreekt 
iedereen van de Harlem-Renaissance. De Harlem Children’s Zone is een van de grootste 
sociaal-economische en onderwijskundige successtories in de VS.  Geoffrey Canada zegt: 
‘Als uw kind bij ons komt, garandeer ik succes. U MOET mij daar op afrekenen. We sluiten 
de tent als we die belofte niet nakomen.’ 
   Welke lessen kunnen we nu in bredere zin leren van dat Amerika? Ik noem er een viertal. 



 
1. Kies voor een zeer herkenbare identiteit. Vandaaruit voor een scherp onderwijskundig 

profiel en wervende, enthousiasmerende benamingen. Steeds meer rukken 
bijvoorbeeld ‘Academies’, zoals voor Science and Technology’, op. Dat zijn gewone 
middelbare scholen die extra aandacht besteden aan die vakken. Universiteiten en het 
bedrijfsleven zijn dol op dit soort scholen. Vrijwel iedere school in een 
achterstandsgebied werkt samen met een topuniversiteit zoals Harvard. Ook de 
Harlem Children Zone. 

2. Op een charter school zijn er allerlei verschillende salarissen. Om onze twintigers naar 
het onderwijs te lokken, moet een meer op het zakenleven gelijkend carrièrepatroon 
worden ontwikkeld. Je begint als assistent- leraar, daarna word je leraar en vervolgens 
kun je ook superleraar worden. Als we werkelijk vinden dat het geven van onderwijs 
de hoeksteen is van de school moet een enkele topdocent hetzelfde salaris kunnen 
verdienen als een manager-conrector. 

3. Een school is geen hobby-club van louter idealisten. Een school moet meer kenmerken 
van een bedrijf hebben. Een eigen business-plan. Trek als school een financieel-
directeur of business-consultant aan. Deze functionaris kan zichzelf mooi terug 
verdienen via fondsenwerving bij stichtingen en het bedrijfsleven. 

 
Ik rond af. Op de charter-scholen word ik overrompeld door de inzet van de onderwijsteams. 
Hun enthousiasme. Hun onwankelbare geloof in het eigen onderwijsconcept.  Dat werkt voor 
iedereen aanstekelijk. Ik pleit absoluut niet voor charterscholen in Nederland. Leve het door 
de overheid gesubsidieerde openbare en bijzondere onderwijs. Dat is een basisvoorziening in 
een beschaafd land. Nooit Wattstoestanden in Rotterdam-Zuid of Amsterdam-West! 
   Maar ik pleit er ook voor dat de overheid zich inhoudelijk zo weinig mogelijk bemoeit met 
scholen. Werk en vertrouw vanuit de eigen professionaliteit. Weg met de knellende banden. 
Het aloude idealisme en enthousiasme maar ook professionaliteit, ondernemerszin, 
imagebuilding en dus ook marketing van het eigen onderwijsprodukt zijn de kernwoorden 
voor de moderne school in de eenentwintigste eeuw. Weg met het typische onderwijs-
doemdenken in Nederland. Weg met de grauwsluier. Ga met de tijd mee. Maak bijvoorbeeld 
een televisie-commercial met premier Balkenende. Professor Balkende was ooit het knapste 
jongetje van de klas. Lag aan hemzelf. Maar zonder goede docenten had hij nooit bereikt wat 
hij nu bereikt heeft. Een Amerikaanse lerares vertelde me eens: ‘Ik ben opgevoed met het 
beeld dat na God en onze president de leraar de meest belangrijke functie in de maatschappij 
bekleedt.’ Overdreven? Ik vind dat ze gelijk heeft. Op naar een nieuw imago en een nieuwe 
dynamiek! 
 
Dank u. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


