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DE GSR. HIJ NAM DEEL AAN BROEDPLAATS010. VOOR ROM ZET HIJ ZIJN
GEDACHTEN OVER HET ROTTERDAMSE ONDERWIJS OP PAPIER.

Tot mijn grootste nederlagen reken ik het feit dat ik, wonend in het
multiculturele Rotterdam-west, mijn dochter toch naar een ‘witte’
school met dito ouderbijdrage heb gestuurd. We hebben het nog wel
geprobeerd op een ‘zwarte’ school, maar toen die van de inspectie
moest sluiten, was de keuze snel gemaakt. Vader en moeder wilden
het beste voor de dochters van vijf en drie. Op ‘zwarte’ scholen voelden we ons bovendien toch niet zo thuis.
Het is meer dan een jaar geleden, maar het vreet nog elke dag aan
me. Mijn dochters hebben betere kansen. Niet alleen doordat we ze
thuis veel voorlezen. Met al dat kansrijke grut op één school is het
makkelijker goede resultaten behalen.
Bij aantreden van het nieuwe college verrukte het me dat de nieuwe wethouder onderwijs, Saïd Kasmi van D66, ‘kansengelijkheid’
bovenaan het lijstje met prioriteiten plaatste. Hoewel het nog tot
18 december wachten is op het nieuwe onderwijsbeleid, geeft de
begroting 2019 alvast een voorschot: iets met percentages, taal
en rekenen, voorscholen en de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Blinde vlekken: witte scholen en een overtuigend
verhaal. Op deze plaats wil ik de wethouder meegeven: je komt er
niet met beleid en percentages. Herhaal tot vervelens toe op elke
spreekbeurt: ‘Het is onrechtvaardig als kinderen met gelijke aanleg verschillende kansen hebben op een succesvolle schoolcarrière
vanwege hun afkomst. Als je op de tekentafel een samenleving
zou mogen ontwerpen is dit nooit een uitkomst waarmee we genoegen zouden nemen.’
Ga vooral door met lokaal beleid dat gericht is op het verbeteren van
de kwaliteit van het onderwijs. Alle succes daarbij, maar zolang de
witte bakfietsende middenklasse voor zichzelf blijft kiezen, zal het
nooit wat worden.
Maak oorlog, sloop die bubbels met gelijkgestemden en sleep ze er
aan hun lurven bij. Je leeft in de grote stad, verdorie! Ook jij, Willem.
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Resultaten meten en kinderen labelen zijn
zo belangrijk geworden in het onderwijs dat
er soms weinig aandacht is voor het effect
van hoop en optimisme. Tijdens de lezing
van het Huis van Erasmus op zondag 28
oktober ging Mischa de Winter, hoogleraar
pedagogiek daarop in. ‘Jonge mensen hebben hoop, optimisme en levenslust nodig om
zich te kunnen ontwikkelen. Het is de motor
van hun ontwikkeling.’

DE GROTE SPREEKBEURTSHOW
Derek Otte schrijft versjes, verhalen en dichtbundels, hij treedt op
met voordrachten en spoken word en geeft les. Maar de meeste
mensen zullen hem kennen als Rotterdams Stadsdichter. Tijdens
de Nacht van het Onderwijs in Kino op 5 oktober, liet Otte vooral
anderen aan het woord. Het podium was voor Aziza, Qumman,
Sami en Vivian.

