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TEKST EN BEELD: MARIEKE BUIJS

SCHOOLCONCEPTEN

Amsterdam zoekt  

schoolmakers
De gemeente Amsterdam voorziet een tekort aan leerplekken en schrijft een prijsvraag uit 

voor vernieuwende schoolconcepten. Er zijn ideeën genoeg. ‘Op mijn filosofische school 

word je levenskunstenaar.’ 

O
p een winderig stukje nie-

mandsland achter het bedrij-

vige Tolhuisterrein druppelen 

op een maandagavond een 

kleine twintig Amsterdammers de open 

hal van het openbare Hyperion College 

binnen. Ze komen samen om plannen te 

smeden voor nieuwe basis- en middel-

bare scholen in de stad.

‘Als ik op een feestje vertel dat ik me met 

onderwijs bezighoud, blijkt de persoon 

tegenover mij daar steevast iets van te 

weten, via een schoolgaand zusje of een 

vader die voor de klas staat.’ Onderwijs-

specialist Willemijn de Jong van maat-

schappelijke denktank Kennisland ver-

telt waarom zij enthousiast is over de 

challenge Onze Nieuwe School, waarin de 

gemeente Amsterdam mensen oproept 

‘schoolmaker’ te worden. ‘Iedereen is be-

trokken bij onderwijs en iedereen heeft 

er een mening over. ‘Het moet echt an-

ders’, hoor je dan vaak. Voor het eerst kan 

ik nu zeggen: ‘Anders? Oké, vertel me dan 

maar hoe het moet. Dien een plan in!’’

Amsterdam voorziet tot 2020 een leer-

lingengroei van 10 procent en nodigt 

daarom iedereen uit niet alleen ideeën 

voor een droomschool te delen, maar die 

school misschien zelfs te realiseren. De 

gemeente streeft naar meer diversiteit 

in het onderwijsaanbod, zodat ieder kind 

een plek kan vinden op een school die bij 

hem of haar past. ‘We willen daarbij ge-

bruikmaken van het kapitaal aan kennis 

en ideeën dat bestaat bij alle belangheb-

benden en niet alleen de usual suspects 

laten meedenken. Daarom kwamen we 

uit op deze challenge,’ aldus Jos van Kuik 

die namens Kennisland mede vormgeeft 

aan het initiatief. 

Ideeën
Ideeën zijn er inderdaad. Hoewel mensen 

tot 15 augustus de tijd hebben hun plan-

nen in te dienen, staan er al 29 op de web-

site. ‘Op mijn filosofische school word je 

levenskunstenaar’ of ‘Mijn nieuwe school 

is LIFE! Je eigen leerweg ontwikkelen in 

een natuurlijke, inspirerende omgeving’, 

luiden de koppen. Het ‘Ontwerpcafé’ in 

het Hyperion College dient om plannen-

makers met elkaar in contact te brengen, 

ideeën uit te wisselen en waar dat past de 

krachten te bundelen. Want, zo zegt erva-

ren scholenmaakster Frum van Egmond 

die als inspirator en ervaringsdeskundige 

de bijeenkomst bijwoont: ‘Schoolmaken’ 

kun je niet alleen. ‘Je kunt je niet voorstel-

len hoeveel werk het is, wat er allemaal 

bij komt kijken! Zelfs met een team is het 

bijna niet te doen.’ Maar ze wil de verza-

melde geïnteresseerden niet ontmoedi-

gen. ‘De Noordwijkse school oprichten is 

het leukste en meest bijzondere dat ik ooit 

heb gedaan.’ 

In de hal zitten zowel vastberaden plan-

indieners als mensen die als docent, 

Onze Nieuwe 
School, kraamkamer 
voor nieuw onderwijs
Uit leerlingenprognoses van de ge-

meente Amsterdam blijkt dat het leer-

lingenaantal in zowel het basisonder-

wijs als het voortgezet onderwijs de 

komende jaren blijft toenemen. In het 

basisonderwijs zal het in de komende 

vijf jaar stijgen met 4000 leerlingen, 

in het voortgezet onderwijs gaat het 

om een stijging van 2600 leerlingen. 

Enthousiastelingen uit het hele land 

kunnen via onzenieuweschool.nl tot 

15 augustus plannen aandragen voor 

een nieuwe basis- of middelbare 

school in Amsterdam. Op 31 janu-

ari 2016 bepaalt een jury van de ge-

meente welke drie of vier plannen de 

‘kraamkamer’ in gaan en daadwerke-

lijk worden uitgewerkt tot een nieuwe 

door het Rijk bekostigde school.

‘Moet het anders?  
Vertel dan nu hoe het wel moet!’
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schoolmakers

len die kinderen opleiden tot wereldver-

beteraars, scholen waar kinderen zelf be-

palen wat ze willen leren en over scholen 

in de natuur. Open ruimtes, individuele 

aandacht, een flexibel curriculum en veel 

naar buiten. Het klinkt haast utopisch. 

‘Maar’, vraagt een van de deelnemers 

zich af, ‘Is het duidelijk waar de vraag 

naar leerplekken zit? Ik heb het idee dat 

dit soort onderwijsvernieuwing vaak 

ten goede komt aan kinderen uit een be-

voorrechte sociaal-economische klasse.’ 

De Noordwijkse school van Van Egmond 

vraagt ouders bijvoorbeeld om een vrij-

willige bijdrage van 1200 euro per jaar. 

Thomassen antwoordt dat de meeden-

kers zich niet specifiek hoeven te richten 

op een bepaalde sociaal-economische 

klasse, als ze maar kunnen aantonen dat 

er vraag is naar de school die ze voor ogen 

hebben. ‘Uiteindelijk komen de benodig-

de leerplekken er toch wel, dat weet ik 

zeker. Deze prijsvraag is er echt voor de 

kwaliteit en diversiteit van het aanbod.’ 

In het reglement van Onze Nieuwe 

School staat te lezen dat de jury mee-

weegt of het initiatief aansluit bij een on-

derwijsbehoefte. Mocht er bijvoorbeeld 

in het chique Amsterdam-Zuid behoefte 

zijn aan een kostbare school die een flin-

ke ouderbijdrage vraagt, dan voldoet 

het initiatief aan dat criterium. ‘Welke 

initiatieven uiteindelijk werkelijkheid 

worden, moet tijdens de incubatorfase 

en in de kraamkamer blijken’, stelt Van 

Kuik, ‘Juist in deze brainstormfase willen 

wij niet bepalen hoe de plannen er wel of 

niet uit zouden moeten zien.’ <

Brainstormen over een nieuw op te richten school in Amsterdam.

Minimumeisen aan toegankelijkheid

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB vinden het onbegrijpelijk dat 

er bij de zoektocht naar nieuwe scholen geen minimumeisen worden gesteld aan de 

toegankelijkheid van de scholen. Zo zouden scholen moeten streven naar een even-

wichtige samenstelling van de leerlingpopulatie (gemengde scholen), moeten zij on-

voorwaardelijk plaats bieden aan zowel kansrijke als kansarme leerlingen en moet 

de vrijwillige ouderbijdrage altijd binnen de perken blijven. Ten slotte voegt de VOO 

hieraan toe dat leerlingen meer kansen krijgen door weer meer brede brugklassen 

en brede scholengemeenschappen te creëren.

ouder of student onderwijskunde af-

finiteit hebben met het onderwijs en 

willen weten wat het nieuwe initiatief 

voorstelt. Gemene deler is de overtui-

ging dat het beter kan. Floris Koot, die al 

een plan voor een nieuwe school heeft 

ingediend, is de meest bevlogen pleit-

bezorger voor verandering. ‘Ik ben van 

jongs af aan al boos op het onderwijs,’ 

vat hij zijn beweegredenen samen. En 

ook Onze Nieuwe School bekijkt hij met 

argwaan. Maken bestaande schoolbe-

sturen niet meer kans om te winnen, 

omdat die gewoon een dependance 

kunnen aanbouwen en dus efficiënter 

tegemoet kunnen komen aan de vraag 

naar onderwijsplekken? Laura Thomas-

sen, beleidsadviseur bij de gemeente en 

medevormgever van de prijsvraag, stelt 

hem gerust. Hoewel ze benadrukt dat 

ook bestaande schoolbesturen een plan 

mogen indienen, stelt ze dat er niet voor 

niets voor een challenge is gekozen. ‘Als 

we het qua vernieuwing met de huidige 

besturen alleen af gekund hadden, dan 

zaten jullie hier niet.’ 

Utopisch
En dus dromen de aanwezigen volop. 

Over scholen waar kinderen de ruimte 

krijgen om te spelen, want ‘spelen is leren 

zoals de natuur het bedacht heeft’, scho-


