
Deze school zegt: jij kunt dit óók
Vrijwilligers die kinderen
vertellen over hun beroep
en hen stimuleren vérder
te kijken. Weekendschool
werkt, zo bleek deze week
uit onderzoek.

‘Ik vond het leger vet spannend’ ‘Ik kreeg een medaille van Wouter Bos’ ‘Ik durf nu op mensen af te stappen’

Op de weekendschool gaan kinderen vaak op excursie, bijvoorbeeld naar de rechtbank waar ze rollenspel-
len spelen als advocaat of rechter, of naar de kookfabriek waar ze met professionele koks desserts berei-
den. Foto’s HH

Armia Bahman (17),
uit Utrecht

„De keer dat we met IMC
Weekendschool naar een
open dag van het leger gin-
gen, zal ik niet snel verge-
ten. Ik was elf en ik vond
het leger vet spannend. Er
was een show van tanks en
helikopters. Dat maakte
veel indruk op me. Daar
maakte ik ook mijn eerste
vrije val. Uit een vliegtuigje
springen zonder ergens aan
vast te zitten, dat was echt
een kick.
„Ik was een druk jongetje.
Dat was niet altijd makkelijk
voor mijn leraren op IMC
Weekendschool. Ik luisterde
niet, schold veel. Ik ge-
bruikte vaak het woord kan-
ker en ik schold vrienden uit
voor flikker. Echt een bully.
In die tijd ging het slecht

thuis: jeugdzorg kwam vaak
langs, mijn ouders gingen
scheiden. Een stressvolle
periode.
„De docenten van de week-
endschool stimuleerden me
om door te zetten en mijn
diploma te halen. Ik ben blij
dat ik heb doorgezet. Het
geeft een goed gevoel iets
te hebben afgemaakt, want
daarna zakte ik ook van
havo/vwo naar mavo.
„Mijn leven is nu veel rus-
tiger. Ik ben veel aardiger
geworden, niet meer zoals
toen. Nu geef ik street-
danceles aan kinderen, zit
ik op een sportcollege waar
ik mijn energie kwijt kan.
Maar ik ga, denk ik, van
studie veranderen. Ik ben
goed in Engels. Het inter-
nationale bedrijfsleven lijkt
me wel wat. Dan kun je rei-
zen en verdien je veel geld.”

Büsra Açikgöz (17),
uit Amsterdam

„Ik keek vroeger erg uit
naar de zondagen. Ik vond
het verschrikkelijk dat de
weekendschool na drie jaar
stopte. Het was daar altijd
zo gezellig. Het voelde he-
lemaal niet als school. We
leerden wel, maar we
mochten zoveel doen.
„We mochten zelf vakken
kiezen. Zo leerde ik dat het
goed is om te zeggen wat
je wilt, zodat je dingen kan
doen die je leuk vindt.
„Ik kwam erachter dat veel
gastdocenten met leuke
beroepen daar helemaal
niet voor gestudeerd had-
den. Ze hadden vaak een
b re d e opleiding gedaan.
Daarom heb ik voor de stu-
die financieel-administratief
medewerker gekozen. Later

wil ik mijn eigen modezaak
en dan kan ik die opleiding
goed gebruiken.
„De leukste les op de week-
endschool was politiek.
Wouter Bos kwam met ons
debatteren. Na afloop kreeg
ik een medaille van hem,
omdat hij mij de beste
vond. Dat vond ik echt ge-
weldig. Ik wist helemaal niet
dat ik dat kon!
„Ook nadat ik mijn diploma
had behaald, deed de
weekendschool veel voor
me. Ik kon namelijk geen
stageplek vinden, dus ik
vroeg de weekendschool
om hulp. Ze boden me een
plek op hun kantoor in het
WTC aan. Daar was ik heel
blij mee. Ik leerde hoeveel
werk het is de zondagen
voor de kinderen voor te
bereiden en dat er echt een
professionele kant aan zit.”

Ömerfaruk Susurlu (19),
uit Amsterdam

„Op dag één van IMC
Weekendschool leer je ei-
genlijk al hoe belangrijk het
is om een netwerk te heb-
ben en te onderhouden.
We ontmoeten zoveel men-
sen – later kun je ze nog
nodig hebben. De meeste
banen worden tenslotte
gevuld via netwerken.
„Via de weekendschool
ontmoette ik de directeur
van Shell en de directeur
van het AMC-ziekenhuis.
Grote mannen, die ik an-
ders niet ontmoet had. We
zijn zelfs bij Máxima op be-
zoek geweest. Door deze
ontmoetingen ben ik soci-
aler geworden, heb ik meer
lef gekregen. Nu durf ik ge-
woon op mensen af te
stappen en om een kaartje

te vragen. Laatst kwam ik
iemand van radiostation
FunX tegen, ik heb meteen
gevraagd of kinderen van
de weekendschool een
keer langs konden komen
in de studio. Dat had ik
eerst niet gedurfd, denk ik.
„Op de weekendschool
maakte ik ook nieuwe
vrienden. Zoals Moham-
med. Hij is begonnen op
het vmbo en hij gaat nu
naar de universiteit. Echt
goed van hem. Dat is in-
spirerend. Ik wil ook door-
studeren. Ik doe nu mbo
e-technology, een soort
elektrotechniek. Het is heel
interessant en ik weet nu al
dat ik een baan heb als ik
afgestudeerd ben. Maar ik
wil doorstuderen, rechten
doen, en uiteindelijk straf-
rechter worden. Dat is mijn
d ro o m . ”

Door onze redacteur
Yasmina Aboutaleb
Amsterdam. Verspreid over heel
Nederland krijgen 900 kinderen elke
zondag les van vrijwilligers met bij-
zondere of alledaagse beroepen als
architect, sterrenkundige of verple-
ger. Ze vertellen over hun werk. En
proberen kinderen te enthousiasme-
ren vérder te kijken. De school wordt
gefinancierd door giften van bedrij-
ven als SNS en IMC. Voor de kinde-
ren is de school gratis.

De formule van de school,
vijftien jaar geleden begonnen in

de Amsterdamse Bijlmer, wordt al-
om geprezen door politici. Maar, le-
vert het ook wat op?De school deed,
met hulp van de Universiteit van
Amsterdam (UvA), onderzoek naar
de effectiviteit van weekendscholing
bij kinderen uit achterstandswijken.
Kinderen uit dezelfde klassen zijn
drie jaar lang gemonitord. De helft
ging naar de weekendschool, de an-
dere helft niet. Afgelopen week wer-
den de uitkomsten gepresenteerd:
kinderen van de weekendschool blij-
ken zelfverzekerder.

Het regulier onderwijs gaat er van-
uit dat kinderen ook buiten school
veel leren over de samenleving.
„Maar dat is helaas niet altijd zo”,
zegt Heleen Terwijn, oprichter en di-
recteur. „Ik vond het raar dat scholen
leerlingen niet voorbereiden op hun
toekomst na het diploma. Via e ch t e
professionals die met plezier iets
doen. Dat is een groot gemis. Van ge-
motiveerde vakexperts leer je over de
wereld. En je leert vaardigheden, zo-
als zelfvertrouwen en lef om op men-
sen af te stappen.”

Het doel van de weekendschool is
kinderen te motiveren, dingen met
plezier doen. De school probeert dat
op allerlei manieren te bevorderen.
„Allereerst stimuleren we zelfver-
trouwen”, zegt Terwijn, „door te
zeggen: jij kunt dit ook, stel vragen,
niks is gek. Ten tweede laten we toe-
komstperspectieven zien. Welke be-
roepen zijn er? Wat houden die in?
En ook: Wat vind ik leuk? Wat past bij
me? En tenslotte stimuleren we soci-
ale verbondenheid. Dat is een lastig
concept, maar wij hebben dat in het
onderzoek vertaald naar burger-
schap; dat je je bewust bent van jouw
rol in de samenleving. Je moet rela-
ties kunnen leggen en je kunnen ver-
houden tot anderen.”

IMC Weekendschool verwachtte,
dat kinderen die naar de weekend-
school gaan, op deze gebieden meer
‘groeien’ dan andere kinderen. Die
verwachting blijkt op veel punten
uitgekomen. Weekendschoolkinde-
ren hebben meer kennis over beroe-
pen en kunnen beter zeggen waarom
ze iets willen worden. Ze zijn ook
zelfverzekerder; kunnen meer kwa-
liteiten van zichzelf benoemen en ze
noemen zichzelf minder vaak dom.

„Wel vreemd is”, zegt Terwijn,
„dat kinderen van de weekendschool
niet vaker of beter hun talenten aan
een beroep kunnen koppelen. Waar
dat aan ligt, weten we niet. Misschien
komt dat door de jonge leeftijd, of
misschien hebben we niet de juiste
vragen gesteld. Daar zouden we meer
onderzoek naar moeten doen.”

De vraag rijst wel waarom de
school zelf het onderzoek heeft ge-

daan, in plaats van het te laten uit-
voeren door een onafhankelijk on-
derzoeksbureau. Terwijn: „Om de
onafhankelijkheid te vergroten heb-
ben we de UvA erbij betrokken. Stu-
denten hebben samen met onze
mensen de data verzameld. De data-
analyse was onder supervisie van een
socioloog. We willen niet frauderen,
we willen weten hoe het zit. Maar we
zorgen ook voor transparantie: ie-
dereen kan langskomen om ons on-
derzoek te bekijken.”

Dergelijk onderzoek is niet eerder
gedaan. Terwijn denkt wel te weten
waardoor dat komt. „Onderzoek
naar aanvullend onderwijs, zoals een
summer sch ool, beslaat vaak een korte
periode en is gericht op andere on-
derwerpen, vooral het wegwerken
van achterstanden op het gebied van
taal en rekenen. De onderzochte kin-
deren van IMC Weekendschool,
ruim 700, zijn 2,5 jaar gevolgd op
psychologische factoren. Wat dat be-
treft, is dit onderzoek uniek in on-
derwerp en omvang.”

Terwijn hoopt dat anderen door
dit onderzoek gestimuleerd worden
meer met haar manier van lesgeven
te gaan doen. Dat begint ook al op
gang te komen. Terwijn werkt sinds
kort samen met een school in Zaan-
dam die dit op vrijdagmiddag op
proef doet. „Hopelijk slaat het aan”,
zegt Terwijn. „Wij doen het nu voor
de kinderen die dit het hardst nodig
hebben, maar alle kinderen zouden
er baat bij hebben.”

A ch t e r s t a n d s k i n d e r e n
leren vaak te weinig
buiten schooltijd


