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1 Online onderzoek Onze Amsterdamse School 

Voorwoord 
 

“Amsterdam zoekt schoolmakers”. De gemeente Amsterdam heeft een oproep gedaan1 aan iedereen 

met een goed idee voor het Amsterdamse onderwijs: Een soort wedstrijdje school maken. Iedereen 

met een goed idee voor een nieuwe school (po of vo) kan meedoen met deze challenge. Uiteindelijk 

zullen er 3 à 4 nieuwe scholen daadwerkelijk opgericht worden.  

Als schoolmakers hadden wij als snel een idee voor een basisschool in Amsterdam. Dit betekent 

echter niet automatisch dat er ook behoefte is aan die school. Bovendien waren we nieuwsgierig 

naar ideeën vanuit een geheel andere invalshoek, of juist ideeën die aanvullend konden zijn voor ons 

schoolconcept.  

Daarom hebben we een online enquête afgenomen. 152 Amsterdammers en mensen met hart voor 

Amsterdam vulden hem in, met een prachtig resultaat. Respondenten vertelden openhartig over hun 

eigen schoolervaringen en die van hun kinderen, beschreven uitgebreid welke vaardigheden zij 

belangrijk vinden voor de wereld van nu en later, en deden allemaal een uitspraak over hoe hun 

ideale Amsterdamse school eruit zou zien. 

Wij bedanken iedereen die de tijd en moeite heeft genomen om mee te denken over een nieuwe 

Amsterdamse basisschool, het was inspirerend en soms zelfs ontroerend om alle reacties te lezen. 

Wij delen de uitkomsten graag met iedereen die interesse heeft voor het Amsterdamse onderwijs! 

Elize Jong 

Nikita van Geemen 

Charissa Koek 

 

  

                                                           
1
 https://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/individuele-paginas/simone-

kukenheim/persberichten/persberichten-2015/amsterdam-richt/ 
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Samenvatting 
 

Ervaringen met het basisonderwijs 

We vroegen respondenten allereerst naar hun persoonlijke basisschoolervaringen en, indien van 

toepassing, naar de ervaringen met de basisschool van hun kinderen. Wanneer we de persoonlijke 

ervaringen naast de ervaring van eigen kinderen leggen, zien we overeenkomsten. 

Bij de positieve ervaringen zijn drie duidelijke overeenkomsten te constateren: Een goede sfeer, 

goede leerkrachten en creativiteit worden in beide gevallen genoemd als positieve aspecten van de 

basisschool. 

Wat betreft de negatieve ervaringen zijn ook drie overeenkomsten te bemerken tussen de 

persoonlijke ervaringen en de ervaringen van eigen kinderen. Gebrek aan differentiatie, geen 

persoonlijke benadering, en weinig aandacht voor creativiteit worden in beide gevallen genoemd. Dit 

waren en zijn blijkbaar nog steeds aandachtspunten in het huidige basisonderwijs.  

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming 

Uit de resultaten van de vragenlijst komt duidelijk naar voren dat men het belangrijk vindt dat er op 

de basisschool aandacht wordt besteed aan alle drie de functies van onderwijs: kwalificatie, 

socialisatie en persoonsvorming. 

     Wat betreft kwalificatie kunnen we concluderen dat men het zowel belangrijk vindt dat leerlingen 

leren door te oefenen en herhalen, als dat zij informatie kunnen vinden en toepassen in de praktijk. 

Ook geven respondenten aan dat kleuters vooral moeten spelen, en leerlingen vanaf ca. 8 jaar vooral 

veel leren door te onderzoeken. 

     Als het gaat om socialisatie blijken respondenten vrijwel unaniem van mening te zijn dat de 

basisschool veel aandacht moet besteden aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Leren 

discussiëren en argumenteren zijn daarbij belangrijke vaardigheden. Ook geeft een meerderheid van 

de respondenten aan het belangrijk te vinden dat leerlingen op de basisschool in contact komen met 

andere culturen dan die van henzelf. 

     Basisscholen zouden volgens respondenten ook veel aandacht moeten besteden aan de 

persoonsvorming. Men vindt het belangrijk dat de leerkracht een persoonlijke band opbouwt met de 

leerlingen, en dat de leerkracht de leerling helpt inzicht te krijgen in zijn/haar zwakke en sterke 

punten. Een meerderheid van de respondenten geeft verder aan dat de basisschool oog zou moeten 

hebben voor het ontwikkelen van talenten van leerlingen. De meningen zijn verdeeld als het gaat om 

de mate waarin leerlingen zelf mogen aangeven wat zij willen leren. 

 

Essentiële aspecten voor een goede basisschool 

 

De respondenten kozen uit een lijst van 15 onderwerpen vijf essentiële aspecten voor een goede 

basisschool. De vijf meest genoemde zaken zijn: een uitdagende leeromgeving, veel aandacht voor 

sociale ontwikkeling, persoonlijke aandacht voor de leerling, onderwijs op maat, en leerlingen die 

leren door de echte wereld in te gaan. 
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Vaardigheden voor de echte wereld 

In een open vraag vroegen wij respondenten naar vaardigheden die kinderen nodig hebben om te 

functioneren in ‘de echte wereld’. De vijf meest genoemde vaardigheden zijn sociale vaardigheden, 

zelfkennis, communiceren, zelfvertrouwen en discipline. 

Wensen voor een Amsterdamse basisschool 

Wij stelden de respondenten de vraag “Wat voor basisschool wenst u Amsterdam toe?” De 

antwoorden werden vanuit verschillende invalshoeken gegeven, maar toch waren er kenmerken te 

noemen die in de antwoorden steeds weer terugkwamen. Wij noemen hier de vijf meest genoemde 

kenmerken. 

In de antwoorden die respondenten gaven, komt de leeromgeving het vaakst terug. Zaken die vaak 

worden genoemd zijn ‘genoeg ruimte’, ‘licht’, ‘ruimte om te experimenteren, een inspirerende 

omgeving’ en ‘veel groen’.  

     Ten tweede geven respondenten aan dat de basisschool een veilige plek moet zijn, waar leerlingen 

op een persoonlijke manier worden benaderd. Leerlingen moeten de ruimte krijgen zichzelf te zijn, 

waarbij de band tussen leerkracht en leerling essentieel is. 

     Als derde punt wordt de betrokkenheid van ouders genoemd. Hierbij verschillen respondenten wel 

in de wijze waarop deze betrokkenheid vorm zou moeten krijgen. Sommigen zien ouders als 

gesprekspartners ten behoeve van de ontwikkeling van het kind, anderen zien echt een rol 

weggelegd in de begeleiding van kinderen en het verzorgen van ‘expertlessen’ 

     Het belang van kwalitatief goede leerkrachten wordt ook steeds benadrukt. Niet iedereen licht toe 

wat een goede leerkracht is, maar vaak worden zaken genoemd als goed kunnen variëren tussen 

leiden en begeleiden, afstemmen op het niveau en interesses van de leerling, en betrokkenheid bij 

het kind en de school. 

     Als vijfde punt geven respondenten aan dat zij graag een multiculturele school zouden zien, of 

zoals één van de respondenten omschreef: ‘een prettige mix’.  

 

Aspecten die verder worden genoemd: Onderwijs in projecten, rust en structuur, ruimte voor 

creativiteit en nieuwsgierigheid, aandacht voor basisvaardigheden, ICT, respect, een continurooster, 

kleinschaligheid en gelijkwaardigheid. 
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Resultaten 

1. Ervaringen met het basisonderwijs 

1.1 Persoonlijke ervaringen 

In het onderzoek hebben wij mensen bevraagd op hun eigen onderwijservaring. Deze ervaringen 

bieden waardevolle informatie voor het onderwijs van de toekomst.  In een open vraag vroegen wij 

naar de positieve en negatieve ervaringen. Hier onder staan de vijf meest genoemde ervaringen. 

Wat waren de sterke punten van uw eigen basisschool? 

1. Plezier, goede sfeer 

2. Goede leerkrachten 

3. Projecten, ruimte voor creativiteit 

4. Kleinschaligheid 

5. Goed, degelijk onderwijs 

Wat heeft u gemist op uw eigen basisschool? 

1. Differentiatie 

2. Persoonlijke benadering 

3. Creativiteit/projecten 

4. De wereld in 

5. Aandacht voor sociale vaardigheden 

1.2 Ervaringen van eigen kinderen 

39% van de ondervraagden is ouder van een kind dat op de basisschool zit of de basisschool al heeft 

doorlopen. In een open vraag vroegen wij naar positieve en negatieve punten. Hier onder staan de 

vijf meest genoemde ervaringen: 

Wat zijn/waren de sterke punten van de basisschool van uw kind? 

1. Leerkrachten 

2. Sfeer 

3. Aandacht voor sociale vaardigheden 

4. Werken vanuit nieuwsgierigheid 

5. Creativiteit 

Wat kan verbeteren/wat had beter gekund? 

1. Creativiteit 

2. Differentiatie 

3. Basisvaardigheden 

4. Persoonlijke benadering 

5. Communicatie met ouders 

“Excelleren met je eigen 

talent, dat kon ook in je 

handen zitten.” 

 

“Ik heb nooit het idee gehad dat 

ze wisten wie er in de klas 

zaten.” 

“Sterk: heel divers van populatie, 

een echte afspiegeling van 

Amsterdam. Wat kond beter: Het 

onderwijs was volledig 

methodegestuurd. Boring.” 
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2. Kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming2 
 

In deze vragenlijst hebben voor de deelgebieden kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming steeds 

vier stellingen opgenomen die actueel zijn voor het basisonderwijs. Men kon op een vierpuntschaal 

aangeven in hoeverre men de stelling belangrijk vond, of het ermee eens was. 

2.1 Kwalificatie 

 

Het onderwijzen van kennis en vaardigheden die je in je volwassen leven nodig hebt3 

Er bestaan verschillende visies als het gaat om de beste manier voor het onderwijzen van kennis en 

vaardigheden: Kennisoverdracht versus zelf kennis creëren, ‘droog oefenen’ of praktisch oefenen in 

levensechte situaties, schools leren of spelend leren. Hieruit kwamen de volgende resultaten naar 

voren: 

Een ruime meerderheid van de respondenten (70%)  vindt het belangrijk dat leerlingen op de 

basisschool leren door te oefenen en te herhalen. Tegelijkertijd vindt een even zo groot percentage  

van de respondenten (70%) dat het onthouden van kennis steeds minder belangrijk wordt, en dat het 

meer draait om kennis kunnen vinden van informatie en het kunnen toepassen in de praktijk. 

Het overgrote deel van de respondenten (83%)  vindt dat kleuters vooral zouden moeten spelen. Een 

ruime meerderheid van de respondenten (78%)  geeft aan dat leerlingen vanaf ca. 8 jaar vooral leren 

door te onderzoeken. 

 

 

                                                           
2
 Gert Biesta 

3
 http://www.nederlandkantelt.nl/projecten/nadenken-over-het-nederlandse-onderwijs/ 
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 2.2. Socialisatie 

 

Socialisatie is de vorming tot lid van een gemeenschap en kennismaken met tradities en praktijken 

Sociale vorming is belangrijk voor kinderen. Sinds 2006 behoort het zelfs tot de wettelijke taak van 

het onderwijs om aandacht te besteden aan burgerschap. In de praktijk blijkt er nog onvoldoende 

expliciete aandacht te zijn voor socialisatie of burgerschapsvorming in het onderwijs.4 Wij vroegen de 

respondenten naar de mate waarin zij sociale vorming belangrijk vinden, en hoe dat vorm zou 

moeten krijgen op de basisschool. 

Vrijwel alle respondenten (99%) vinden het belangrijk dat de basisschool veel aandacht besteedt aan 

de sociale ontwikkeling van kinderen. Het leren vormen van een eigen mening én argumenteren 

wordt door 96% van de respondenten van belang geacht. 87% van de respondenten denkt dat 

leerlingen ook meer leren als ze samenwerken.  

90% van de respondenten vindt dat kinderen op de basisschool in contact moeten komen met 

andere culturen dan die van henzelf. Opvallend is dat 10% van de respondenten het hier niet mee 

eens is. 

 

 

                                                           
4
 http://nivoz.nl/artikelen/onderwijs-en-burgerschap-een-wenselijke-combinatie/ 
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2.3 Persoonsvorming 

 

Worden wie je bent 

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen karakter, talenten, voorkeuren en valkuilen. Deze uniciteit is 

steeds in ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen in toenemende mate behoefte aan zelfstandigheid en 

exploratie, en het is essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling dat opvoeders, in een goede 

relatie met het kind, tegemoetkomen aan deze behoeften, maar tegelijkertijd de situatie 

structureren en grenzen stellen.5  

Ouders zijn niet de enige opvoeders, het kind bevindt zich voor een groot deel van de dag op school. 

Wij vroegen de respondenten welke rol de school op zich zou moeten nemen als het gaat om 

persoonsvorming. 

Het overgrote deel (99%) van de respondenten vindt dat de basisschool kinderen de kans moet 

bieden om hun talenten te ontwikkelen. Opvallend is dat de stelling “Leerlingen zouden meer zelf 

moeten kunnen aangeven wat zij leren” zeer wisselend is beantwoord. Een kleine meerderheid (58%) 

is het hiermee eens, 42% van de respondenten is het echter oneens met deze stelling. 

 90%  van de respondenten vindt het belangrijk dat de leerkracht veel aandacht besteedt aan de 

persoonlijke band met het kind, en 95% vindt het een taak van de school om leerlingen te helpen 

inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten. 

 

                                                           
5
 http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/essays-over-vorming-in-het-

onderwijs.pdf 
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3. Vijf essentiële aspecten voor de ideale basisschool 
 

Wij vroegen alle respondenten vijf keuzes te maken uit een lijst van onderdelen voor de ideale 

basisschool. Hieruit ontstond de onderstaande rangschikking. 

Indien er een aspect ontbrak, kon men deze zelf nog aanvullen in de categorie ‘overig’. Een letterlijke 

weergave van deze aanvullingen is te vinden op de volgende pagina. 

1. Uitdagende leeromgeving ( denk aan: vaklokalen, een schooltuin, ontwerplab, etc.)  

2. Veel  aandacht voor sociale ontwikkeling      

3. Persoonlijke aandacht voor de leerling 

4. Onderwijs op maat, afgestemd op het niveau van de leerling 

5. Leerlingen die leren door de echte wereld in te gaan 

6. Uitdagende projecten 

7. Orde en rust 

8. Goede en regelmatige communicatie met ouders 

9. Kunst- en cultuureducatie 

10. Engels vanaf jonge leeftijd 

11. Veel aandacht voor sport en gezondheid 

12. Uitgebreide inzet van ICT 

13. Muziekonderwijs 

14. Minder toetsen / evenveel juffen als meesters 

15. Onderwijs en opvang in één gebouw 
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Aanvullingen in de categorie ‘overig’ 

 

De volgende zaken werden in de categorie ‘overig’ genoemd. De aanvullingen zijn letterlijk 

overgenomen. 

 

 motorische activiteiten (kleien, timmeren, handwerken) 

 

 hoog gekwalificeerd personeel 

 

 talentontwikkeling 

 

 aanpassing van schoolvakanties, meer flexibiliteit 

 

 werken met eigen doelen waar ze zelf een deel van de verantwoording voor hebben, 

intrinsieke motivatie 

 

 ook afstemming op manier van leren van leerlingen. Niet allemaal leren door zelf te 

ontdekken. Sommigen leerlingen moet je zaken aanbieden voordat ze initiatief nemen 

 

 toetsing moet niet alleen summatief zijn ook formatief, steeds door. Onderwijs op maat 

betekent niet: leerlingen van een bepaald cognitief niveau in één groepje stoppen, 

heterogene groepen 

 

 het mag wel wat meer competitiever, zoals in Amerika. Zo worden kinderen vanaf het begin 

ambitieus. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het instellen van spellingwedstrijden, 

rekenwedstrijden en sportwedstrijden 

 

 grotere lokalen, minder leerlingen per groep, langere speeltijd 

 

 goede en uitdagende buitenomgeving 

 

 goede basisvaardigheden 

 

 minder vroeg hoge eisen aan zelfstandigheid 

 

 inzet van ICT, omdat het eigentijds is en dus belangrijk als ontwikkelingsgebied. Niet inzetten 

omdat het modern is 
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4. Vaardigheden voor ‘het echte leven’ 
 

 “Scholen bereiden leerlingen voor op 'het echte leven'. Welke vaardigheden hebben leerlingen nu en 

later nodig om in 'het echte leven' goed te kunnen functioneren?” 

Bovenstaande vraag konden respondenten open beantwoorden. De antwoorden zijn gelabeld, en 

gerangschikt in onderstaande tabel. 

Vaardigheid Aantal keren genoemd Vaardigheid Aantal keren 
genoemd 

1.Sociale 
vaardigheden 

47 13.Omgangsvormen 9 

2.Zelfkennis 35 14.Kennis van de wereld 9 

3.Communiceren 24 15.Empathie 8 

4.Zelfvertrouwen 17 16.Presenteren 7 

5.Discipline 13 17.Alledaagse 
vaardigheden 

7 

6.Kritisch denken 13 18.ICT-vaardigheden 6 

7.Basisvaardigheden 12 19.Gezonde levensstijl 6 

8.Omgaan met 
diversiteit 

11 20.Relativeren 6 

9.Discussiëren 11 21.Problemen oplossen 5 

10.Onderzoeken 10 22.Zelfstandigheid 5 

11.Creativiteit 9 23.Nieuwsgierigheid 5 

12.Organiseren 9 24.Verantwoordelijkheid 4 

 

 

*Overige vaardigheden die 1, 2 of 3 keer genoemd werden: Logisch redeneren, geduld, lef, 

informatievaardigheden, vergevingsgezindheid, metacognitie, 21st century skills, betrouwbaarheid, 

open mind, flexibiliteit, plezier, concentreren, mindfulness 
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5. Wensen voor een Amsterdamse basisschool 
 

De slotvraag uit de enquête was “Wat voor basisschool wenst u Amsterdam toe?”. Uit alle 

antwoorden hebben we vijf kernelementen kunnen destilleren. Tot slot hebben we alle wensen voor 

een Amsterdamse basisschool letterlijk als quotes toegevoegd. 

 

1. In de antwoorden die respondenten gaven, kwam de leeromgeving het vaakst terug. Zaken 

die vaak worden genoemd zijn ‘genoeg ruimte’, ‘licht’, ‘ruimte om te experimenteren, een 

inspirerende omgeving’ en ‘veel groen’.  

   

2. Respondenten geven aan dat de basisschool een veilige plek moet zijn, waar leerlingen op 

een persoonlijke manier worden benaderd. Leerlingen moeten de ruimte krijgen zichzelf te 

zijn, waarbij de band tussen leerkracht en leerling essentieel is. 

 

3. Als derde punt wordt de betrokkenheid van ouders genoemd. Hierbij verschillen 

respondenten wel in de wijze waarop deze betrokkenheid vorm zou moeten krijgen. 

Sommigen zien ouders als gesprekspartners ten behoeve van de ontwikkeling van het kind, 

anderen zien echt een rol weggelegd in de begeleiding van kinderen en het verzorgen van 

‘expertlessen’ 

      

4. Het belang van kwalitatief goede leerkrachten wordt ook steeds benadrukt. Niet iedereen 

licht toe wat een goede leerkracht is, maar vaak worden zaken genoemd als goed kunnen 

variëren tussen leiden en begeleiden, afstemmen op het niveau en interesses van de leerling, 

en betrokkenheid bij het kind en de school. 

 

5.  Als vijfde punt geven respondenten aan dat zij graag een multiculturele school zouden zien, 

of zoals één van de respondenten omschreef: ‘een prettige mix’.  

 

Punten die verder werden genoemd: Onderwijs in projecten, rust en structuur, ruimte voor 

creativiteit en nieuwsgierigheid, aandacht voor basisvaardigheden, ICT, respect, een continurooster, 

kleinschaligheid en gelijkwaardigheid. 
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Op de volgende pagina’s zijn alle wensen voor een Amsterdamse school letterlijk weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Een fijne school waar 

aandacht is voor elk kind” 

“Een school waar de kinderen worden 

gestimuleerd door uitdagende projecten die 

gebaseerd zijn op situaties in het echte leven, 

waarin elk kind wordt getriggered op zijn/haar 

eigen niveau en waar ze bovenstaande 

capaciteiten leren.” 
“Een geëngageerde school met 

een ruim, licht gebouw en een 

buitendeel, waar een soort 

vorming gegeven wordt op basis 

van gelijkwaardigheid.” 
“Individuele aandacht/ uitdagende 

leeromgeving/ veel uitjes/ al spelend leren/ 

betrokken ouders, misschien bij elke ouder een 

keer mee lopen om te zien hoe het er in de echte 

wereld aan toe gaat.” 

 

“Een school met de ideologie van 

montessori, jenaplan, dalton en de vrije 

school, verwerkt in een toegankelijk pakket 

waar al het goede van de ideologieën in zit, 

zonder dat het té is. Ook moet de school 

toegankelijk zijn voor verschillende milieus 

en afkomst. Leerkrachten zijn begeleiders, 

coaches en mentors. Er is veel groen, veel 

ruimte voor de natuur en veel ruimte om te 

ontdekken.” 

“Rust harmonie respect, een stimulerende 

leer- en werkomgeving voor leerlingen.” 

“Een fijne leeromgeving waarin een kind kind mag 

zijn.” 

“Een kleinschalige school die alle kinderen 

verder helpt in hun eigen ontwikkeling door 

middel van spel en onderzoek en waar iedereen 

zich welkom voelt. Een school waar creativiteit, 

betrokkenheid, kennis en talenten samenkomen 

en uitgedaagd worden maar bovenal iedereen 

zichzelf mag zijn.” 

“De perfecte 

basisschool” 

“Positieve insteek van kinderen, leerkrachten en 

ouders. Kinderen worden gewaardeerd om wie ze 

zijn, niet alleen om wat ze (niet) kunnen. 

Vergelijken met zichzelf (ontwikkeling), meer dan 

vergelijken tussen kinderen in de groep, of 

vergelijken met een norm (Cito)” 

Een dalton-

school 
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“Een veilige, 

consequente, 

stimulerende omgeving!” 

“Multicultureel, grote betrokkenheid van ouders, ruime school, 

goede ict, veel licht en mogelijkheden tot lucht, continurooster, 

duidelijkheid en structuur 

“Niet te grote klassen” 
“Een basisschool waar kinderen op hun eigen 

manier kunnen leren. Waar ze op hun eigen 

niveau en met inspraak hun schooltijd kunnen 

doorlopen. Met hulp van de leerkrachten voor 

de inrichting van het onderwijs en het 

aanbieden van de stof.” 

“Een plek waar ieder kind zich veilig voelt en 

uitgedaagd en gemotiveerd wordt om zelf te 

willen leren en ontdekken.” 

“Een school voor iedereen. Leren doe je 

samen maar het didactische proces is 

gepersonaliseerd. De leraar is meer coach, 

dat zie je aan z’n klassenmanagement. 

Ouders brengen hun kind tussen 8 en 18.00 

uur. En geven soms les als ze expert kunnen 

zijn. Leraren coachen dat.” 

“Eén sociale saamhorigheid.” 

“Een gevarieerde basisschool, waar culturen 

mengen en kinderen zichzelf in alle rust 

kunnen ontplooien. Een school die minder druk 

op de kinderen van vandaag legt.” 

“Leerkracht als reisleider. 'Verplichte' 

ouderparticipatie -- expertise ouders 

gebruiken en delen in het onderwijs. Er is 

een te grote scheiding tussen het onderwijs 

en de maatschappij.” 

“Eén met respect voor de leerkrachten waar 

de meester of juf niet bij de voornaam wordt 

aangesproken.” 

“Betrokkenheid, 

sociaal, 

kleinschalig, 

groen.” 

“Een kleinschalige school met aandacht en goede 

begeleiding.” 
“Fijne omgeving 

waarbij er niet veel 

gepest wordt en de 

leerlingen en 

leerkrachten respect 

hebben voor elkaar.” 

“Samenwerken, basisvaardigheden inoefenen, 

uitdagende projecten ontwikkelen, een 

leerkracht die begeleidt.” 

“Een succesvolle gemixte school die als 

voorbeeld kan dienen voor de rest van 

Nederland. Het kan wel!” 

“Een samenspel van goede leerkrachten, veel 

plezier, stimulatie van geest en lichaam.” 
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“Leerlingen zijn eager om te leren, 

leerkrachten zijn bekwaam en vinden het 

normaal te functioneren in een lerende 

organisatie, ze zijn een voorbeeld. Ouders 

zijn betrokken en welkom, schoolgebouw 

is licht, klassen staan in verbinding met 

elkaar rondom centrale ruimte en vergeet 

de directeur niet! zij (ik) is een 

verbindende factor in dit geheel en is een 

onderwijskundig leider.” 

“Iedereen staat in zijn kracht en weet wat zijn 

taak en rol is.” 

“Leerlingen werken samen aan uitdagende 

projecten. Docenten voelen zich thuis en 

werken en leren met en van elkaar. Ouders 

voelen zich betrokken en hebben een taak in de 

school. Het gebouw is fris, open en licht.” 

“Een ontspannen sfeer met een team dat hart 

voor kinderen heeft. Ouders die de handen uit 

de mouwen steken; leerlingen die respect 

hebben voor elkaar en plezier hebben in leren. 

Een gebouw met veel ronde vormen; warme 

kleuren en gezellige hoekjes. Lesstof op maat 

en kids die elkaar helpen. Veel tijd voor crea 

sport en muziek.” 

“Een school die de Spartaanse leer aanhangt.” 

‘Goede sfeer, betrokken ouders, een school waar 

kinderen én leerkrachten echt 'gezien' worden.” 

“Een multiculturele school in stadsdeel Noord met 

uitdagende faciliteiten waar leerlingen verschillende 

talenten kwijt kunnen en er niet alleen gefocust 

wordt op het halen van de CITO toets. Onderwijs op 

maat voor elk kind met betrokken en 

gepassioneerde docenten en een grote 

ouderbetrokkenheid. Ook zou het mooi zijn als er 

aandacht wordt besteed aan de verschillende 

culturen binnen het stadsdeel en er tijdens de 

ramadan bijvoorbeeld ook uitleg is over deze 

traditie.” 

“Een creatie school met veel vrijheid voor 

kinderen en grote themaprojecten 

waardoor bepaalde weken in een bepaald 

thema staan in plaats van enkel onderwijs 

uit droge boeken.” 

“Een school waar leerlingen met plezier 

naartoe gaan.’ 

“Focus terug op onderwijs, minder druk 

programma.” 

“Een school met veel groen door middel van 

schooltuintjes. de nso in het zelfde gebouw 

als school.” 

“Sterke leerkrachten; didactisch en sociaal met een 

groot hart voor alle kinderen.” 

“Ruimte!!!” 
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“Een school waar al vroeg spelenderwijs aandacht 

wordt besteed om talen te leren, met computers te 

werken. Gemoedelijke school, aandacht voor de 

kinderen.” 

“Leerlingen kunnen op verschillende 

manieren leren, daardoor leren ze zelf 

verschillenden manieren leren.” 

“Waar kinderen zelf zich ontwikkelen en leraren mentors zijn en 

het kind stimuleren en (voorzichtig) sturen. In ieder geval 

uitdagend.” 

“Leerlingen zijn betrokken bij 

de echte wereld. Leerkrachten 

begeleiden en zijn kundig en 

flexibel. Ouders hebben 

vertrouwen in het kunnen van 

eigen kind en de kunde van de 

leerkracht. Een schoolgebouw 

heeft ruimte voor onderzoek 

en ict. Heeft een professionele 

schone leergemeenschap waar 

kinderen zowel theoretisch als 

praktisch kunnen leren.” 

“Een school waar leerlingen met 

plezier naar toe gaan omdat ze 

van en met elkaar leren 'over de 

wereld' in een veilige 

leeromgeving, begeleid door 

open, deskundige leerkrachten, 

in een ruim en licht gebouw 

waarin een rijke leeromgeving 

gerealiseerd wordt” 

“Gemixte scholen” 

 

“Een school waar kinderen mogen spelen. waar leren niet een 

opgave is die getoetst moet worden, maar een speelveld dat 

ontdekt mag worden met en door andere kinderen. Leerkrachten 

die oog hebben voor de individuele behoefte en het groepsbelang 

en dit verschil ook aan kids leren. een school met veel groen, 

muziek, dans en creatieve (kunst) mogelijkheden om op avontuur 

te zijn en in samenwerking te kunnen leren. Groepen die niet 

perse aan leeftijd gebonden zijn, maar ook jonge en oude kids die 

elkaar ondersteunen en van elkaar leren.” 

“Betrokkenheid van 

alle partijen.” 

“Een school waar kinderen 

zich goed en op hun gemak 

voelen. Waar de 

communicatie tussen school 

en ouders goed overleg wat 

het beste is voor het kind. 

Naast les op school 

(leerzame/sportieve) 

activiteiten. Respect voor 

elkaar andere culturen.” 

“Ik wens Amsterdam een basisschool waar leerlingen zich vrij en veilig voelen. Waardoor leren en 

ontwikkelen automatisch gaat. Waarin ouders hun steentje bijdragen door hun eigen talenten en 

kwaliteiten inzetten. Waar docenten voor 100% gecommitteerd zijn aan de ontwikkeling van leerlingen en 

aan hun eigen ontwikkeling. De school is een inspirerende plek waarin veel licht naar binnen schijnt. Wat 

uitdaagt om out-of-the box te denken. Wat samenwerken en samen ontwikkelen stimuleert. Geen 

rechthoekige lokalen. Maar organische vormen. Een cirkelvormig gebouw als symbool voor de cyclus van 

het leven!” 
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“Leerlingen zitten met max 25 in de klas, leren taal, rekenen etc, in een betekenisvolle context, 

kinderen leren onder goede, gestructureerde wijze door onderzoeken/ ontdekken, vragen te stellen, 

naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen. Leerkrachten hebben zijn intrinsiek gemotiveerd om alle 

leerlingen in de klas te leren kennen en probeert zo goed mogelijk te ontdekken wat sterke punten zijn 

van leerlingen en waar zij behoefte aan hebben. leerkracht zorgt voor een positieve sfeer en stimuleert 

groepsgevoel, samenwerken, sociaal gedrag. Growth mindset wordt gestimuleerd.” 

“Leraren die uit ieder kind 

het beste weet te halen! De 

leraren maken of breken 

een school!!! de rest zijn 

bijzaken!” 

“Een veilige omgeving met aandacht 

voor ieder kind” 
“Een gekleurde 

school met 

aandacht voor 

het individu. het 

kind mag zijn wie 

het is!” “Leerkracht is empathisch maar 

duidelijk. ouders op gepaste afstand 

met vertrouwen in school. leerlingen 

leren door ervaringen en doen.” 

“Een open en licht gebouw, met lokalen maar ook 'voorruimtes' of 

'ateliers' (of hoe je ze maar noemen wil) waar leerlingen zelfstandig 

in groepjes aan eigen projecten kunnen werken, of ergens in 

lekkere kussens kunnen lezen (sowieso elke dag even lezen en 

meester/juf die voorleest), gemengde groepen (zowel in leeftijd als 

in sociaal-culturele achtergrond). Beetje montessori-achtig, maar 

dan niet al te streng in de leer en meer van deze tijd. Noordwijkse 

Methode (Frum van Egmond) was ook wel een school waar ik m'n 

kind zo heen zou sturen.” 

“Een basisschool waar 

ieder kind zichzelf kan 

zijn, zijn talenten tot bloei 

kan laten komen. Een 

school waar ouders voor 

zover mogelijk ook actief 

aan bijdragen door bijv. 

kinderen te begeleiden bij 

activiteiten. Een school 

waar leerkrchaten werken 

met passie voor het vak 

en die de leerbehoeften 

van het kind herkennen 

en daarop inspelen.” 

“Leerlingen komen met plezier 

naar school. Daar wacht een 

enthousiaste leerkracht hen op. 

Ouders kunnen d.m.v. ict een 

kijkje nemen in de ontwikkeling 

van de kinderen. Leerlingen 

hebben binnen bepaalde grenzen 

keuzevrijheid. Schoolgebouw met 

ruime lokalen, plaatsen om samen 

te werken, maar ook 

stilteruimtes.” 

“Samenwerken!” 

“School gelegen in een rustige omgeving, veel 

ruimte rondom het gebouw voor beweging en sport. 

Leerkrachten met voldoende ervaring en opleiding 

en ouders die actief betrokken zijn. Multicultureel 

en aandacht en respect voor de individu.” 

“Een goede!” 
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“Vrijheid om te kunnen zijn wie je wilt zijn. 

slim zijn zegt niet alles. iedereen heeft 

talent in iets, gun helt kind zijn of haar 

talent verder te ontwikkelen. zelfs als dit 

niet strookt met wat er verwacht wordt 

van iemand door de samenleving.  

(criminaliteit, racisme daargelaten) “ 

“Grote klas lokalen met uitdagende materialen, 

betrokken ouders die meedenken, leerlingen zijn 

leergierig en sociaal.” 

“Een school waar kinderen van alle 

nationaliteiten en geloofsovertuigingen samen 

kunnen leren, waarbij de leerkracht open staat 

voor wat het kind nodig heeft en dus ook voor 

spirituele kinderen en de ouders bij het 

leerproces betrokken zijn om samen met de 

leerkrachten het besten uit het kind te kunnen 

halen. het gebouw moet licht hebben en er 

moet een mogelijkheid zijn om buiten les te 

krijgen en om te spelen en te onderzoeken.” 

“Gezellige, multiculturele, tweetalige 

school” 

“Een hele moderne” 

“Een school waar iedereen welkom is en 

iedereen zichzelf kan zijn, geen speciale 

aandacht aan feesten, wel kennis 

overdracht en recht op vrij op voor de 

leerling belangrijke feestdagen, een ruim 

open gebouw, een schooltuin en 

natuurspeelplek, ouders die meedenken en 

betrokken zijn.” 

“Een school waarin iedereen zijn steentje 

bijdraagt om tot een optimale leeromgeving te 

komen waarin ieders talent benut wordt.” 

“Een basisschool waarbij de educatie van de 

individuele leerling voorop staat waarbij naast 

noodzakelijke vakken als wiskunde en talen (op 

maat afgestemd) meer focus wordt gelegd op de 

creatieve, sociale vorming van de kinderen.” 
“Een school waar diversiteit een pluspunt is. 

Waar kinderen worden aangesproken op 

onacceptabel gedrag. Waar respect heerst 

voor elkaar. Het schoolgebouw is licht en 

open met toch wel beslotenheid en sfeer. Een 

royale buitenruimte met schooltuinen. 

Laboratorium en experimenteerruimte. 

Aandacht voor programmeren. Ouders zeker 

zoveel mogelijk betrekken, maar niet teveel 

verwachten; iedereen werkt, dus beperkte 

tijd. Leerkrachten raken niet inde stress van 

kinderen die niet in de makkelijke 

middenmoot vallen, dus drukker of stiller zijn 

dan het gemiddelde. Hoewel stiller over het 

algemeen niet als een probleem wordt 

ervaren (helaas). Voldoende mannelijke 

leerkrachten , zeker de helft hbo+geschoold. 

Duidelijke regels.” 

“Plezier!!!!” 

“Multicultureel, bespreken maatschappelijke 

onderwerpen. Minder theorie en meer wat het 

leven te bieden heeft. En daarin de keuzes 

maken die bij het kind past.” 

“School met ruimte om sociaal emotioneel te 

kunnen ontwikkelen waarbij ouders op hun 

verantwoordelijk worden gewezen indien 

nodig. Ook schooltuinen en veel aandacht voor 

beweging moet centraal staan.” 
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“Ouders betrekken bij leerproces kind 

voldoende buitenspeelruimte en een 

gymruimte” 

“Een school met super goed pedagogisch 

klimaat. Als kinderen elkaar echt leren 

respecteren komt het goed met onze 

toekomstige wereldburgers.” 

“Ontdekkend leren met een leerkracht die ze 

hierbij helpt en begeleidt. Genoeg speel- 

beweeg en ontdekruimtes. In de buurt van 

natuur. Goede ICT omgeving. Ouders 

betrekken bij diverse activiteiten ook bij 

leerproces. Geen cijfers geven maar wel 

leerproces bewaken enz.” 

“Leerlingen volgen allemaal een vaste structuur 

van lessen die gegeven worden zoveel mogelijk 

dezelfde leraar. Zo wordt de ontwikkeling goed 

in de gaten gehouden. Er wordt zo veel mogelijk 

gestructureerd gewerkt, kinderen leren zo te 

wennen aan regels en vaste verplichte 

onderdelen. Teveel vrijheid in deze fase is niet 

gewenst omdat er een noodzakelijk verschil zit 

tussen behoeftes en plezier. Na de leeftijd van 

bijv. 12 jaar zou je een kind meer van deze 

vrijheid kunnen geven. Echter een tijd van 

organisatorische structuur en het leren wennen 

aan autoriteit is hierin belangrijk” 

“Kleine klassen, persoonlijk onderwijs, school 

met veel groen, met ruimte voor 

sport/muziek.” 

“Intensief, creatief en uitdagend.” 

“De unieke talenten van elk kind worden 

opgezocht, erkend en ontplooid, zonder 

druk. Empathie en samenwerkingskills wordt 

actief ontwikkeld. Veel meer aandacht voor 

concentratie, langetermijndenken en 

gedisciplineerd bezig kunnen zijn: dat is 

cruciaal om als volwassene in de huidige 

hectische samenleving te kunnen 

functioneren.” 

“Betrokkenheid, niet te grote groepen, veel 

persoonlijke aandacht.” 

“Kijk eens in de geschiedenis naar de tijd waarin 

Nederland hoog in de lijst van landen met het beste 

onderwijs stond! Niet persé vernieuwen om het 

vernieuwen!” 

“Style van de echte Amsterdamse school van 

vroeger. Glas en lood. Hoge plafons. Ruime 

speelplaats met veel groen en speelmogelijkheden. 

Podium in de hal voor activiteiten voor de hele 

school.” 

“Een vrije school zonder het dogma van de 

antroposofie.” 

“Een kleine school met een evenwichtige 

opbouw van allochtoon en autochtoon. 

Wars van conventies zoals 

schoolvakanties.” 
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  “Eentje die autonome leerlingen opleidt. Waar je leert dat je met daadkracht en doorzettingsvermogen 

veel kunt bereiken. Waar ruimte is voor onderzoek en experiment met als gevolg talentontwikkeling. 

Waar de docent sterk kijkt naar wat de leerling nodig heeft, maar meer de coachende rol op zich 

neemt, hoe denkt de leerling dat het best te kunnen leren. Wat heeft hij/zij nodig? Wie zou jou daar 

het best bij kunnen helpen. Tot slot wens ik Amsterdam een groene school toe, met veel buitenruimte 

waar je kunt spelen en ontdekken, waar je buiten sport en waar je leert leven met de natuur.” 

“Een prettige, fijne sociale basisschool 

waar plek is voor iedereen” 

“Ouders zie ik vooral als gesprekspartner over hun 

kind. Verder is het leuk als ze mee willen helpen op 

verschillende gebieden maar ik zou het vormen van 

onderwijs vooral willen overlaten aan de leraren. 

Leerlingen zijn rustig in de openbare ruimte. Ze 

hebben een belangrijke bijdrage in datgene wat ze 

willen leren. Echter, niet alle leerlingen zijn 

nieuwsgierig en ijverig. Daar moeten leraren dus 

meer sturend zijn dan begeleidend. Werk dat 

leerlingen maken moet voldoen aan bepaalde eisen 

die gesteld zijn. Leraren geven gerichte 

opbouwende feedback op het werk van leerlingen 

waarmee ze verder kunnen in hun ontwikkeling. 

“Een basisschool waarbij normen en 

waarden goed worden doorgegeven. 

Zodat we de saamhorigheid weer 

terug kunnen krijgen. We leven nu in 

de maatschappij waar ieder voor 

zichzelf leeft.” 

“Leerlingen, leerkrachten en ouders werken samen uit betrokkenheid en op basis van 

vertrouwen. Er wordt gewerkt met thema´s die zowel uit de kinderen als uit de leerkrachten (of 

maatschappij, ouders) kunnen komen. Het onderwijs is zo ingericht dat leerlingen leren wat ze 

nodig hebben, voor, tijdens of vlak na de instructie. Er is veel aandacht voor kunstzinnig 

onderwijs (incl. muziek) en cultuureducatie. Als dit in een brede school past, zou dat helemaal 

mooi zijn. En wanneer de schoolverbreding aandacht besteed aan gezond eten en bewegen, is 

Amsterdam een oase rijker.” 

“Ouders moeten meer tijd vrij maken hoe het 

gaat met het kind op school/school moet 

warmte en veiligheid uitstralen met veel 

groen...leerkrachten sociaal betrokken zijn 

zodat ze ook de thuis situatie eventueel zien 

en in kunnen grijpen.” 

wat niet (veel te ruime vraag!) 

“Een school met de juiste balans tussen 

creativiteit en sociale vaardigheden.” 

“Een school met een fijne sfeer waar kinderen zich kunnen ontplooien op die manier die bij hen past.” 
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“Een school waarbinnen geleerd, geoefend, geëxperimenteerd, gelachen, gespeeld, gedacht en 

gereflecteerd kan worden in een uitdagende omgeving. Een school met duidelijke kaders waarbinnen 

leerlingen verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces (leerkracht als coach en hulp om 

verder te komen). Een school waar plezier in leren en ontwikkelen voorop staat. Een school waarin je in 

alle lagen samenwerking en talenten terugziet. Een school met een diverse populatie waar kinderen 

echt openstaan voor verschillen. Betrokkenheid en zorg voor elkaar. Een 'wij doen dit met zijn allen' 

gevoel. Een school waar kinderen zich bewust zijn van wat ze al kunnen en nog willen/moeten leren. 

Geen 'laisser-faire', maar gestructureerde en gedifferentieerde begeleiding. Een school waar het 

creatieve denkvermogen wordt gestimuleerd, waar kinderen actief zijn waar dat kan en leerkrachten 

durven en mogen inspelen op de input van de kinderen en het echte leven zelf. En dan nog wel wat 

meer, maar ik typ dit op m'n iPhone en nu kan ik niet meer teruglezen wat ik al allemaal heb 

geschreven. Een school waar je energie en zin in leren van krijgt!” 

Een ruim opgezette schone school, grote lokalen, ruime 

gangen, veel speel en onderzoeksmaterialen, andere 

meubels dan bv. Heutink zodat er meer geld is voor 

inrichting, marktplaats, koninginnedagspeelgoed, 

theaterruimte, handvaardigheidlokaal, fantastisch groen en 

uitdagend speelplein, ouders worden ingezet met hun 

kennis en vaardigheden, goede schoonmakers, een fris, 

gebouw met veel ramen en uitzicht op groen, leerkrachten 

spelen en onderzoeken mee met de kinderen en leren zo 

beter leerlingen kennen, geen toetsen= nutteloos, lokalen 

zijn rijk ingericht, uitdagend, ..... 

“Een basisschool met veel 

verschillende culturen, met thema 

weken waar de leerlingen leren over 

elkaars cultuur. 1 school gebouw 

voor alle leerlingen zowel boven als 

onderbouw.” 

“Een open en eerlijke transparante 

school. Waar zowel de autochtone 

als de allochtone zich thuis voelen.” 

“Een school waar kinderen worden gezien en zichzelf zien als 

de generatie die de wereld goed moet behandelen. Onderling 

respect, waardering, maar ook eerlijk tegen ongewenst 

gedrag. Veilig in alle opzichten met betrokken ouders, 

leerkrachten en leerlingen.” 

“Ouders betrekken bij school. Wel 

voor leerlingen en eigen plek en 

ouders niet overal integreren.” 

“Leerkracht als begeleider, 

kinderen voelen zich gezien, 

leerlingen durven te 

experimenteren, uitdaging en 

ondersteuning waar nodig.” 

“ruimte om te 

rennen en 

klauteren” 

Een school waar leerlingen na 

schooltijd ook activiteiten kunnen 

volgen om zichzelf meer te 

ontplooien (activiteiten als muziek, 

dans, toneel, techniek). Of "hulpklas" 

waar leerlingen extra kunnen 

oefenen, hun werkstuk kunnen 

maken onder begeleiding.... 

“Samen met docenten, leerlingen en ouders de school 

vormgeven.” 
“Een praktijkgerichte basisschool!” 



 
25 Online onderzoek Onze Amsterdamse School 

  
“De leerlingen werken bij lessen aan opdrachten/taken op eigen niveau, opdrachtgestuurd. In vaklessen 

en projecten worden kennis en vaardigheden geleerd en onderling uitgewisseld, leerlingen gaan op 

onderzoek uit en 'experts' komen de klas in. lokalen zijn uitdagend ingericht met veel materialen, 

technieken en mogelijkheden voor experiment en onderzoek. de leerling initieert zelf gerichte 

onderzoekjes en opdrachten aan de hand van thema's, presenteren hun 'resultaten' aan elkaar. docent 

begeleidt, coacht en 'bewaakt' veelzijdige ontwikkeling van individuen en diepgang leerproces. ouders 

weet niet. er is idealiter een grote tuin met aangrenzende moestuin voor leerlingen en er zijn volop dieren 

(boerderijtje) die lln mede verzorgen. de schoolpopulatie is gemixt: zowel cultureel gezien als 

sociaal/economisch. Er is geen godsdienstonderwijs op deze school, maar wel algemene maatschappelijke 

'verkenning'.” 

“Dit gaat uiteraard niet om Amsterdam maar 

om de school die je je eigen kinderen toewenst. 

Onderwijs is een maatproduct en elk kind haar 

specifieke behoeften, interesses, 

persoonlijkheden, achtergrond etc. Kleine 

groepen zorgen ervoor dat er ruimte is om in te 

spelen op deze persoonlijke/individuele 

behoeften. Verder geloof ik in duidelijke 

normen en waarden die gelden in de 

Nederlandse samenleving, stimuleren van 

talenten en interesses. Het kind, kind kunnen 

laten zijn maar wel de discipline bij brengen om 

'het echte leven' aan te kunnen. Alle partijen 

hebben hierin hun aandeel in 

(ouders/leerkrachten).” 

“Samen leren leven en werken. SAMEN!“ 

“Daar waar leerlingen worden begeleid & waar 

leiding gegeven wordt waar mogelijk is. waar 

kinderen serieus worden genomen. waar de 

ouder echt wordt gezien als een partner. een 

school die groen om zich heen heeft, waar 

kinderen vies mogen worden, waar kleuters 

mogen spelen. waar leerkrachten niet methode 

gebonden hoeven zijn, waar het team elkaar 

ondersteund (en de directie ook!) waar je 

SAMEN onderwijs maakt.” 

“Betrokken ouders die de school steunen in 

woord en daad, schoolgebouw open naar de 

wereld met schooltuinen en dieren erbij, 

kinderen kleden schoolgebouw zelf aan, 

schuifwanden, leeftijdsdoorbroken groepen, veel 

actieve inbreng van kinderen, zorg op maat voor 

kinderen die dat nodig hebben.” 

“Erg interactief, modern, veel verschillende 

lesmethodes, plezierig, gemixt qua 

achtergronden, veel op sociale vaardigheden en 

niet te jong kinderen in hokje stoppen dat ze iets 

wel of niet kunnen.” 

“Leerlingen werken en leren samen, kleine klassen, 

normen en waarden, dieren en een tuin bij het 

schoolgebouw.” 

“Een school waar leerlingen zich thuis voelen, 

gedreven leerkrachten die samenwerken met 

ouders. Een uitdagende leeromgeving maar ook 

een school die rust uitstraalt. Een school waar 

ieder kind zich welkom voelt en met plezier wil 

zijn.” 

“Een wetenschap en techniek basisschool.” 
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“Een waar iedereen welkom is en ouders meedenken/meepraten. 

Docenten hebben inzicht in de onderwijsbehoeften van hun leerlingen, zijn 

empathisch en houden rekening met verschillen.” 

“Leerlingen krijgen de kans om te 

leren in de klas en buiten de klas. 

Meerdere culturen bij elkaar. 

Geen speciaal onderwijs. 

Misschien wel een 

tussenvoorziening binnen een 

school. Minder leren voor de 

toets, maar accent meer op leren 

voor het leven.” 

 

“Meer groepsdoorbroken leesplezier. Werkplekken. Pauze 

neem je als je er aan toe bent. Leerkrachten begeleiden en 

leiden indien nodig. Wel sturing voor de leerling.” 

 

“Een mooi jaren 20 gebouw, hoge lokalen, veel licht, waarin 

ouders samenwerken met leerkrachten om de kinderen te 

helpen en ondersteunen in hun ontwikkeling.” 

“Ouders begeleiden, 

leerlingen kunnen zelfstandig 

opereren, structuur en 

regelmaat.” 

 

“Een fijne leer/ leef omgeving waar je later 

met plezier naar terug kijkt.” 

 

“Leerlingen gaan met plezier naar school en leerkrachten idem/ De klassen 

zijn klein althans veel kleiner dan nu het geval is, vooral in de basisscholen 

zijn absurd grote klassen. Veel groen, veel hout, rustige uitstraling, met een 

kantine waar veel goed en gezond eten wordt gemaakt/verkocht. speciaal 1 

uur per week les in het prepareren van gezond simpel eten. Kennis over 

voedingsmiddelen en Enummers enz.” 

 

“Licht en ruimte in 

het schoolgebouw.” 
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Conclusie  
 

De vragenlijst heeft zeer waardevolle informatie opgeleverd voor ons schoolplan. Deze informatie is 

hier geordend in vijf kernbegrippen: De essentie van goed onderwijs, de leerkracht, de leerling, de 

ouder en de schoolomgeving. Deze kernbegrippen zullen terugkomen in het schoolplan van ‘Onze 

Amsterdamse School.’  

De concrete uitwerking van deze resultaten zal te vinden zijn in ons schoolplan dat wij indienen op 

http://www.onzenieuweschool.nl/ 

1. Essentie van goed onderwijs 

Uit ons onderzoek gaven respondenten aan dat zij belang hechten aan onderwijs in en voor de echte 

wereld, afgestemd op het niveau en de interesses van de leerling in een rustige en veilige omgeving. 

Daarbij moet de basisschool aandacht besteden aan alle drie de functies van onderwijs: Kwalificatie, 

socialisatie en persoonsvorming. 

Eén van de respondenten omschreef dit als volgt: “Een school waar de kinderen worden 

gestimuleerd door uitdagende projecten die gebaseerd zijn op situaties in het echte leven, waarin elk 

kind wordt getriggered op zijn/haar eigen niveau”. Het belang van structurele aandacht voor 

persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden op de basisschool kwam in vele antwoorden 

steeds terug. Het volgende citaat van één de respondenten geeft dat kernachtig weer: “Kennis van 

zichzelf waardoor ze bewust kunnen kiezen hoe te kunnen reageren/ anticiperen op verschillende 

(sociale) situaties” 

2. De leerkracht 

De leerkracht onderwijst en begeleidt, heeft oog voor het individu, en stimuleert op een positieve 

manier de sociale processen in de groep. Hij/zij heeft kennis van zaken en onderhoudt goed contact 

met de ouders. 

Uit de antwoorden van respondenten komt duidelijk naar voren dat een persoonlijke benadering van 

de leerkracht naar de leerling gewenst wordt. De leerling echt ‘zien’. Sommige respondenten zien in 

het onderwijs een coachende rol voor de leerkracht weggelegd: “De leraar is meer coach”. Anderen 

nuanceren dit door te stellen dat een leerkracht moet “leiden én begeleiden”.  

3. De leerling 

De leerling wordt allereerst gekend als persoon, krijgt de kans zich breed te ontwikkelen en wordt 

aangesproken op zijn creativiteit. 

Een veelgehoorde ‘klacht’ vanuit de persoonlijke ervaring van respondenten én die van hun 

kinderen, is dat het onderwijs onpersoonlijk is. Dit lees je duidelijk terug in het volgende citaat uit 

één van de eigen ervaringen met het basisonderwijs. “Onpersoonlijk dozijn onderwijs. Te weinig 

gericht op de persoon.” Verder is het opvallend dat vrijwel iedereen een brede ontwikkeling wenst 

voor de leerling, en niet eenzijdige aandacht voor de cognitieve ontwikkeling zoals dat nu nog vaak 

het geval is. Zo worden sociale vaardigheden, zelfkennis, communiceren, zelfvertrouwen, discipline 

en creativiteit vaak genoemd als vaardigheden waar expliciet aandacht voor zou moeten zijn. 

http://www.onzenieuweschool.nl/
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4. De ouder 

Ouders spelen een actieve rol in het onderwijs en worden nauw betrokken bij de school. Als expert 

kunnen zij lessen verzorgen, groepjes kinderen begeleiden, of anderszins een rol spelen in de 

schoolorganisatie.  

Respondenten zijn vrijwel unaniem als het gaat om een nabije relatie tussen school en ouders. Een 

enkeling ziet ouders liever op een afstandje van de school. Wel verschilt men van mening als het gaat 

over de concrete invulling van de rol van ouders. Sommige respondenten zien ouders als ‘partner’ 

“Ouders zie ik vooral als gesprekspartner over hun kind. Verder is het leuk als ze mee willen helpen 

op verschillende gebieden maar ik zou het vormen van onderwijs vooral willen overlaten aan de 

leraren.” Anderen zien voor ouders een actieve rol weggelegd in het onderwijs: “Ze geven soms les 

als ze expert kunnen zijn.” 

De leeromgeving 

Er werden bij de wensen voor de ideale school opvallend veel opmerkingen gemaakt over de 

leeromgeving. Zaken die vaak worden genoemd zijn ‘genoeg ruimte’, ‘licht’, ‘ruimte om te 

experimenteren, een inspirerende omgeving’ en ‘veel groen’. Over de leeromgeving zei één van de 

respondenten het volgende; “Lokalen zijn uitdagend ingericht met veel materialen, technieken en 

mogelijkheden voor experiment en onderzoek.” Tegelijkertijd geven veel respondenten aan dat de 

omgeving vooral ook veilig moet zijn en een gevoel van kleinschaligheid zou moeten uitstralen. 
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Nawoord 
 

We bedanken nogmaals iedereen die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Het heeft ons zeer 

waardevolle informatie opgeleverd. De resultaten geven een richting aan waar wij achter staan en 

wij verder op zullen gaan.  

Meer weten over het onderzoek of het schoolplan? Neem contact op met Elize Jong, 

elizejong@hotmail.com 

Informatie over ons is te vinden op onzeamsterdamseschool.wordpress.com 
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