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WILLEM SONNEVELD IS SOCIOLOOG EN DOCENT MAATSCHAPPIJLEER BIJ

Grafisch Lyceum hun eindwerk. ROM nam een kijkje en sprak een
aantal supertrotse jongeren.

DE GSR. HIJ NAM DEEL AAN BROEDPLAATS010. VOOR ROM ZET HIJ ZIJN

CREATIEVE GLR-STUDENTEN SHOWEN WERK
TIJDENS EXPO Begin januari presenteerden leerlingen van het

GEDACHTEN OVER HET ROTTERDAMSE ONDERWIJS OP PAPIER.

Op weg naar de leerlingen vallen er twee deuren keihard achter mij
dicht. Die van de school en die van het klaslokaal. Vaak is dat maar
goed ook. Van veel collega’s hoor ik het eveneens: ‘Ik concentreer me
op mijn klassen en verder zal het allemaal wel.’
Daar is iets voor te zeggen. In de school is er allerlei gedoe met collega’s denkbaar. Niet zelden is de teamgedachte en de bijbehorende
geest op de vloer ver te zoeken. Het is ieder voor zich en het gesprek
over het onderwijs komt maar al te vaak niet op gang. De tijd en mogelijkheid ontbreekt.
Buiten de school zijn er allerlei mensen en actoren die iets van het onderwijs willen of eisen. De overheid die via divers samengestelde netwerken van talloze organisaties op allerlei manieren probeert invloed
uit te oefenen op het onderwijs. Sla de onderzoeken van Edith Hooge
er maar op na. Om het maar niet te hebben over de verwachtingen die
ouders op de school projecteren.
Om moedeloos van te worden? Nou, nee. Twee dingen probeer ik uit
alle macht te voorkomen. Ik wil niet meer wegduiken en mezelf verstoppen en denken: ‘Het zal mijn tijd wel duren. Het gaat om de klas.’
Nee, ik wil me bemoeien en me verbinden aan iets dat groter is dan
mijn eigen klaslokaal. De school en het onderwijs in Rotterdam.
En nee, waar ik ook geen zin meer heb is de aanval kiezen: ‘Er deugt
helemaal niks van. Bij het ministerie hebben ze er geen kaas van gegeten. Die besturen? Onzichtbaar. Er moet een miljard bij.’ Ik laat deze
gedachten niet meer toe omdat ze leiden tot meer gedoe en getrek.
Ik kan al die partijen en hun plannen niet veranderen.
Blijft over? Diep ademhalen. Stug volhouden. Klein beginnen. Verandering zichtbaar maken. Altijd bij mezelf beginnen.

‘Ik wil me bemoeien en me
verbinden aan iets dat groter is
dan mijn eigen klaslokaal’
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SVEN DE LANGEN WIL NAAST LERAREN STAAN
Het ROM sprak Sven de Langen in het stadhuis en vroeg hem naar zijn
plannen tot en na de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Als we niets doen,
loopt de werkdruk op. Dan komen we straks nog meer mensen tekort.’

