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Directeur H. Clemens van basisschool
OBS De Muze in Nijmegen vindt dat
makkelijker gezegd dan gedaan. 
‘We hebben ook Somalische kinderen
gehad, die waren op een dag gewoon
zomaar weg. Er blijven dan wel 25 an-
dere kindertjes achter die je zo goed
en zo kwaad mogelijk iets uit
moet vertellen. Maar je kunt
het eigenlijk niet uitleggen.
Het is onbegrijpelijk. Bij kin-
deren van 4 of 5 is het echt 
onmogelijk. We hebben ook
wel eens gehad dat een 
Somalisch gezin een tijd 
lang in een auto leefde. Die
kinderen kwamen dan ’s ochtends
weer naar school. Tja... wat vertel je
dan wel en niet aan een groep, je wilt
zo’n gezin ook niet zieliger maken.’

Actie
In het onderwijs is veel verzet tegen
de uitzettingen. Ook op De Muze zijn
een paar ouders een actie begonnen
om een paar gezinnen in Nederland te
kunnen houden. Clemens: ‘Hun brief
hebben we op onze website geplaatst.

Er is ook geprobeerd de aandacht van
de pers trekken, het leek er even op
dat ze naar Paul de Leeuw zouden
gaan. Uiteindelijk wilde de familie
waar het om ging dat zelf niet meer.’

Savelkouls kan de brede media-
aandacht voor een asielzoeker op een

school niet zo goed plaatsen. ‘Het
maakt natuurlijk wel verschil of je een
kind hebt of 70, we hebben er ook wel
eens 140 gehad. Voor wie voer je dan
actie? Voor kind A of kind Z? We willen
alle kinderen gelijk behandelen. Op
een elitaire school in de buurt hebben
ze een asielzoeker, die gaat nu met
handtekeningen naar Den Haag. Ik
heb daar zo mijn twijfels bij, 12 jaar
geleden wilde niemand zijn deur voor
dat soort kinderen open maken.’

‘Een keer is een aantal leerlingen 
een handtekeningenactie begonnen.
De minister stuurde daarop een brief
terug dat ze om privacyredenen geen
nadere toelichtingen konden geven. 
Zo beantwoorden ze dan een hand-
tekeningenactie die door kinderen is

georganiseerd… Zo’n brief
lezen we gewoon voor en
leggen de kinderen uit dat er
een verschil is tussen de
wereld waar de brief van-
daan komt en hun wereld.
We zeggen ze dan ‘zorgen
jullie er maar voor dat zo’n
kind een warme plek heeft

hier zolang het hier is’.

Dreiging
De ophef rond de maatregelen van
Verdonk en de dreigende uitzettingen
hebben weinig impact op zijn school,
stelt Savelkouls. ‘Dit soort dingen spe-
len hier al 12 jaar. We zijn vertrouwd
met het gegeven dat leerlingen er van-
daag zijn, maar morgen misschien
niet meer. Dat heeft geen invloed op
de manier waarop het onderwijs hier
reilt en zeilt. In groep 8 zijn er kinde-
ren met de Cito-toets bezig, dan ga je
hier geen discussie over openen. Leer-
krachten hebben de taak de rust te 
bewaren, elke dag dat leerlingen hier
in deze mooie omgeving vertoeven.
We zijn meer op het kind gericht.
Spannend is het natuurlijk wel. 
We hebben hier momenteel 11 asiel-
zoekerskinderen, op de andere locatie
zijn dat er 50, dat zijn er nogal wat. 
Ik heb er niet zo’n zicht op om hoe-
veel kinderen het precies gaat. Het is
ook zo dat ouders daar niet zoveel met
de kinderen over praten.’

Op De Wissel is het debat niet on-
opgemerkt gebleven. ‘De commotie in
de media van de afgelopen tijd merk
je wel op school, de kinderen praten
erover. We hadden onlangs een heuse
ouderraad, die ging voor een belang-
rijk deel daarover. ‘Hoelang ben jij
hier al? Kun je uitgezet worden?’ 
Als school ga je daar niet over, maar 
je wordt er ook niet vrolijk van.’

Minister Verdonk liegt ook dat ze
barst’, vindt Giling. ‘Maandag zegt ze
dat er geen gezinnen uit elkaar ge-
haald worden en woensdag staat er
weer een vader voor de deur wiens
kinderen uitgezet worden. Zo diep is
de politiek inmiddels gezonken.’
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‘Toevallig kwam van de week een
vader vertellen dat hij een huis heeft
en een status, maar dat zijn vrouw en
kinderen terug moeten naar Syrië. Ze
zijn echter statenloos, Syrië zegt ze
niet te willen, dus moeten ze maar
naar Koerdisch vrienden in Turkije’,
vertelt T. Giling, directeur van OBS 
De Wissel in Alkmaar. 

Het gebeurt op De Wissel vaker 
dat een vader plotseling zijn kind komt
halen omdat het gezin terug moet
naar het land van herkomst. ‘Als er
zoiets plaatsvindt kun je wel rustig
stellen dat een klas van slag is. Wij 
als asielzoekersschool zijn dan nog
‘gewend’ dat op regelmatige basis een
kind verdwijnt. Maar laatst zat een
broertje van een jongetje dat van
school werd gehaald op een reguliere
basisschool. Die klas was de hele dag
onrustig. Zoiets kan heel heftig zijn.’

Toch is het niet helemaal te voor-
komen dat kinderen uit de klas worden
gehaald. ‘We hebben daar wel een
protocol voor: de IND komt er niet in.
Die blijft buiten staan, iemand van
ons of een ouder haalt een kind op.
We staan niet toe dat al dan niet 
geüniformeerde mensen in de klas
komen. We maken daar ook afspraken
over met het Centraal Orgaan Asiel-
zoekers (COA). Als er weer iets op 
stapel staat, laat het asielzoekers-
centrum (AZC) ons dat van tevoren
weten, uiteraard met geheimhouding
naar de ouders toe, zodat we voorbe-
reid zijn. Dat doen we ook bij andere

dingen waar de kinderen bij zijn be-
trokken. Zo is er een spoorlijn naast
het AZC, als daar iemand voor de trein
is gesprongen, krijgen we een waar-
schuwing dat daar kinderen getuige
van zijn geweest zodat we er adequaat
op kunnen inspelen. Net als bij steek-
partijen op het centrum, ook dat komt
regelmatig voor. Natuurlijk reageren
dit soort kinderen heftiger op gebeur-
tenissen. Door ervaring zijn we wijzer
geworden, als kinderen dit soort din-
gen ’s ochtends vertellen en je bent
niet voorbereid, begin je de dag niet
prettig.’

Verhuismodel
‘We hebben hier geen negatieve din-
gen meegemaakt’, stelt H. Savelkouls,
directeur van basisschool De Kruis-
straat in Rosmalen. ‘Ik heb geen erva-
ringen met kinderen die uit hun bed
zijn gehaald of iets dergelijks wat je
wel eens hoort. Ik heb een goed con-
tact met het COA. Als er een kind van
school gehaald wordt, horen we dat
op tijd. Dan kunnen we het vertrek
een beetje voorbereiden. Daar gebrui-
ken we het verhuismodel voor, soms
bemiddelen we zodat kinderen het
adres kunnen krijgen van een kind dat
overgeplaatst is. Het komt ook voor
dat kinderen naar het land van her-
komst terugmoeten. Na de zomer-
vakantie hebben we nog een kaart uit
Macedonië gekregen. Vaak verliezen
we echter het contact. Daar hebben
kinderen inderdaad vaak moeite mee.

Kinderen uit de klas missen een
vriendje. Dat is een lastige situatie.’

Beide scholen proberen met de
achterblijvende leerlingen te praten.
‘We proberen het verhaal te vertellen:
‘dit is er gebeurd, niemand van ons
vindt dat leuk, maar we moeten weer
verder’. En dan gaan we weer verder
met rekenen en taal’, vertelt Giling.
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Directeuren over het vertrek van asielzoekertjes 

‘Een ouder of wij zelf
halen de kinderen 
uit de klas’

Margreet van Beem

Het plan van minister Verdonk om 26000 uitgeprocedeerde 
asielzoekers uit te zetten, zal op een aantal basisscholen leiden 
tot lege stoeltjes. Hoe gaan basisscholen om met het gegeven 
dat er asielzoekerskinderen uit de klas zullen verdwijnen?

De IND of geüniformeerde

mensen komen er niet in


