VERRE BERGEN START BASISSCHOOL IN ZUIDWIJK

Gedurfde ideeën
of gouden bergen?
TEKST RONALD BUITELAAR ILLUSTRATIE CHRIS VERSTEEG

In augustus gaan de deuren open van een nieuwe basisschool
in Zuidwijk. Bijzonder aan de school is dat er gestart wordt
met alleen groep 1 en dat de school volledig privaat gefinancierd
wordt door De Verre Bergen, een stichting met naar eigen zeggen
‘kennis en kapitaal voor gedurfde ideeën’.

De nog naamloze school moet de komende
acht jaar tot een volwaardige basisschool
uitgroeien en zegt een ‘gewone’ ouderbijdrage te vragen. Beloofd wordt extra aandacht
voor de groei van iedere leerling en extra
ruimte voor leerkrachten om zich verder te
professionaliseren. Ook is het de bedoeling
dat binnen- en buitenschools leren elkaar
versterken.

POENERIGE KOP
‘Miljardairs willen onderwijs veranderen en
beginnen basisschool in Rotterdam’ kopte
het AD Rotterdams Dagblad in maart van dit
jaar. Een poenerige kop waarvan ze bij De
Verre Bergen niet blij werden. Het wekt de
indruk dat met het geld van de Rotterdamse
ondernemersfamilie Van der Vorm in de achterzak wel even een succesvolle school wordt
neergezet.

CONCEPT IN ONTWIKKELING
Op 23 maart vond een eerste informatiebijeenkomst plaats in Zuidwijk. Vertegenwoordigers van De Verre Bergen deden hun
best het bovenstaande beeld weg te nemen,
onder meer door in te gaan op de vele vragen
van de ongeveer 100 aanwezige buurtbewoners en belangstellenden.
Het ROM was aanwezig en schoof aan bij een
informatiegroep voor professionals. Na afloop van de bijeenkomst vroeg het ROM drie
van hen hoe zij tegen het initiatief aankijken.
De Verre Bergen had op vragen, zoals die van
de geïnterviewden, nog geen afgewogen
antwoord, omdat het concept nog in ontwikkeling is.
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Ina van den Boogaart, bovenschools
directeur van een aantal basisscholen in
de Rotterdamse regio en actief bij Seinpost
Slinge, een stichting voor maatschappelijke activiteiten in Zuidwijk.

‘Ik juich dit initiatief
van harte toe’
‘Als je door Zuidwijk rijdt, zie je niet direct dat de nood hier hoog is. Veel van
de problematiek speelt zich achter de
voordeur af. De Verre Bergen onderkent
dat en wil met een nieuwe basisschool
iets toevoegen voor de kinderen in deze
wijk. De organisatie heeft eerder al laten
zien dat ze kinderen die het aan kansen ontbreekt iets extra’s wil bieden.
Ik juich hun initiatief daarom van harte
toe. Wel heb ik het idee dat de plannen
voor Zuidwijk nog niet scherp omlijnd
zijn. Zo is mij niet duidelijk vanuit welke
onderwijskundige visie ze gaan werken
en vraag ik me af of ze wel goed hebben
nagedacht over wat dit gaat betekenen
voor al bestaande scholen. Ik vraag me
af of ze niet beter – net als wij doen op
sociaal vlak – een breder aanbod dan
onderwijs alleen kunnen realiseren.
Dat lukt de overheid vanwege verkokerde budgetten en bureaucratie niet,
maar is wat we ook bij de Seinpost doen.
Wij bedienen een groep die om diverse
redenen niet van het reguliere aanbod
profiteert. Wellicht ligt er voor hen een
vergelijkbare rol?’

Linda Voogt, hoofdcoach judo bij Sportvereniging Hagendoorn en fysiotherapeut.

‘School, sportclubs en
wijkinstellingen kunnen het beste samen
optrekken’
‘Ik ken De Verre Bergen via de judolessen die ik voor Vakmanstad verzorgde.
Dat was goed opgezet. Niet in de vorm
van een cursusje judo, zoals nu op veel
scholen gebeurt. Maar gedegen en langdurig. Judo als lifestyle. Oud-leerlingen
vertellen me dat ze geleerd hebben om
goed naar zichzelf en naar de ander te
kijken. Ik zou daarom best met onze
sportvereniging bij ze willen aanhaken.
Ik denk dat we veel voor elkaar kunnen
betekenen omdat de populatie waarover we het hebben veel uitdagingen
kent. Er is armoe, weinig gemeenschapszin en het ontbreekt veel ouders en
kinderen aan basale kennis en vaardigheden. Zo trapte een jongen bij mij een
wc-deur in, omdat hij er niet uit kon. En
een moeder dacht dat haar zoon koorts
had, omdat hij zweette van het sporten.
Het pedagogisch aspect vraagt dus veel
aandacht. School, sportclubs en andere
wijkinstellingen kunnen dan beter gezamenlijk optrekken.’

Rolf Engelen, kunstenaar, kerndocent
op de Willem de Koonig Academie en in
de wijk actief met het kunstenaarscollectief
Friendly Stalking bij basisschool Toermalijn.

‘Ik heb mijn zorgen
bij het zomaar neerzetten van een school
zonder onderzoek
vooraf’
‘Ik ken De Verre Bergen en weet dat ze
vanuit een goede intentie werken. Toch
heb ik mijn zorgen bij het zomaar ‘neerzetten’ van een basisschool. Een team
aanstellen dat het onderwijs op deze
school moet gaan ontwikkelen heeft iets
in zich van kolonisatie. Ik besef dat dat
een boude uitspraak is, maar ik denk dat
De Verre Bergen zich moet realiseren
dat in deze wijk al heel lang initiatieven
ontplooid worden door particulieren en
instellingen die veel hebben zien wegvallen en daar zelf antwoorden op zijn
gaan formuleren. Voor mij is het dus
belangrijk om te weten of zij het vooral
alleen willen gaan doen of dat zij zich
willen verbinden met wat er al is. Ik hoop
dat ze zich open willen stellen voor de
wijk en gebruik gaan maken van de al
aanwezige kwaliteiten. Dan zou hun inzet iets voor de hele wijk kunnen betekenen.’

OVER DE VERRE BERGEN
Stichting De Verre Bergen is een een Rotterdamse filantropische organisatie
met kennis en kapitaal voor gedurfde ideeën. De stichting zet zich sinds 2011
in voor een sterker en beter Rotterdam. Daartoe werken ze samen met allerlei initiatiefnemers om programma’s te ontwikkelen, uit te voeren en op
effectiviteit te onderzoeken. Deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat
ze op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken aanpakken.
Stichting De Verre Bergen hecht veel waarde aan doelgericht werken en meten van de resultaten.
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