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De Vergeet-mij-nietjes-muur voor leerlingen die op transfer zijn gegaan 
‘Dag Mohammed, we gaan je missen! Klas Giraf’ – is aangrijpend. Kinderen 
komen en gaan, vaak naar de zoveelste opvangplek, soms retour naar 
het land van herkomst. In de tussentijd krijgen ze een warm welkom, 
veilige plek én onderwijs. Een reportage op de Interschool in Ter Apel, die 
kan bogen op een ervaring van ongeveer twintig jaar, en de fris gestarte 
Heumensoordschool in Nijmegen, waar leden van CNV Onderwijs vorige 
week inspiratie opdeden.

geen hulpverlener’ 

primair/voortgezet onderwijs

'Je bent docent,
Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: ‘Dit is zulk mooi werk!’ 

Leraren op de Inter-
school in Ter Apel leren 
kinderen gedragsregels 
aan: ‘Zeg stop!’



Op de ochtend dat Schooljournaal Ter Apel 
bezoekt, komt kinderombudsman Marc 
Dullaert met het rapport Wachten op je 
toekomst over kinderen in de Nederlandse 

noodopvang. Hij stelt dat deze kinderen een verloren 
generatie dreigen te worden. Oorzaken: de vele ver-
plichte verhuizingen, de ondermaatse leefomstan-
digheden, de onderbrekingen in het onderwijs en de 
slechte overdracht tussen scholen. Op de Interschool 
in Ter Apel, hét begin- en eindstation van vluchtelin-
gen, wordt de zorg gedeeld. Jan Boonstra, leerkracht en 
ict-coördinator, werkt al twintig jaar met de doelgroep. 
‘Ja, door de vele wisselingen van verblijfplaats en 
school wordt de ontwikkeling steeds onderbroken. Dat 
is niet goed voor een kind. Ik maak kinderen mee in 
groep 4 die al acht scholen van binnen hebben gezien. 
Niet alle scholen werken hetzelfde en dragen goed 
over. Bij elke verhuizing lopen ze hiaten op. En kunnen 
ze verder getraumatiseerd raken en hechtingsproble-
men ontwikkelen. Want waarom zou je je nog hechten 
aan iemand, als je toch steeds weer weg moet?’ 

OPEENS WEG
De Interschool staat op het terrein van het vernieuwde 
AZC in Ter Apel, in het uiterste Zuidoosten van de 
provincie Groningen, vlakbij de grens. Elke vluchteling 
die Nederland binnenkomt, doet dat via Ter Apel. Daar 
worden in ongeveer zes weken alle formaliteiten gere-
geld en dan reizen de asielzoekers door naar een ander 
opvangcentrum. In die zes weken kunnen de kinderen 
naar de Interschool. Gedragskundige en leerkracht 
Ellen Bron, voor een bord met vergeet-mij-nietjes met 
foto’s in de hal: ‘Als we op tijd weten dat een kind op 
transfer gaat, kunnen we nog afscheid nemen en een 
foto en afscheidsboodschap ophangen. Maar soms is 
een kind opeens weg.’ Directeur Anita Klompsma vult 
aan: ‘De in- en uitstroom is enorm. Vorige week had-
den we bijvoorbeeld 78 leerlingen en deze maandag 
nog maar 30. Vorig jaar zijn er 436 leerlingen in- en 
uitgestroomd. We hanteren twee inschrijfmomenten 
per week, anders worden we gek. Ik werk met een vaste 
formatie en een flexibele schil er om heen. Als ik niet 
zo veel kinderen heb, doen de leraren andere dingen of 
vervangen ze op andere scholen.’

BELLENBLAZEN
In de aula van de school zijn een paar leraren bezig de 
leerlingen simpele gedragsregels aan te leren, zoals 
Zeg stop, ik loop weg, ik vraag een volwassene om 
hulp. Bron legt uit: ‘We beginnen bij het welbevinden 
van de leerling, want als een kind zich niet goed 
of veilig voelt, komt het niet tot leren. Scholen die 
beginnen met cognitieve taken, kweken gefrustreerde 

leerlingen en gedragsproblemen. Wij kiezen elke week 
een held van de week, die uitblinkt in een van de drie 
regels: stop zeggen, weglopen of om hulp vragen. 
Door de continue in- en uitstroom is er doorlopend 
sprake van groepsvorming, haantjesgedrag, potentiële 
spanningen. Daarom hameren we op positief gedrag: 
we spreken niet het kind aan dat door de gangen rent, 
maar juist de kinderen die rustig lopen. Zij krijgen een 
compliment. Verder werken we elke dag met energi-
zers, leuke dingen die het hoofd van de kinderen even 
resetten. Even bellenblazen of een spelletje verstopper-
tje doen, dat helpt.’

BESCHOTEN
De school heeft een speltherapeut in dienst, die domi-
cilie houdt in een speellokaal. Eén hoek is in militair 
groen ingericht, compleet met oorlogsattributen. Bron: 
‘Daar spelen kinderen echt mee ja. Het helpt hen om 10



dingen te verwerken en het geeft ons informatie over 
wat ze meegemaakt hebben.’ Vlakbij de deur hangt een 
boksbal. ‘Ook veel in gebruik. Een jongetje dat mee 
heeft gemaakt dat zijn school beschoten werd door IS, 
loopt hier vaak aan het begin van de schooldag even 
binnen om zijn woede van zich af te boksen. Daarna 
kan hij zich openstellen om iets te leren.’ Ze vertelt 
dat met de nieuwbouw van de school het gebouw een 
kwartslag gedraaid is, zodat het schoolplein geen zicht 
meer biedt op het AZC. ‘Voor veel kinderen is het toch 
geen prettige plek: er gebeuren niet altijd leuke dingen 
en soms is het zelfs het eindpunt van hun verblijf in 
Nederland.’

PADDENSTOELEN
Interschool biedt onderwijs in drie arrangementen 
aan: regulier onderwijs (vooral voor kinderen die in 
de beveiligde opvang zitten en dus terug moeten naar 

het land van herkomst), eerste opvangonderwijs en 
taalonderwijs. Leraar Boonstra blikt terug: ‘In de tijd 
dat het AZC een vertrekcentrum was, mochten we niks 
doen dat met Nederland te maken had: geen Neder-
lands geven, geen Sinterklaas vieren. Echt vreselijk! We 
mochten de kinderen wel leren waar ze in het bos eet-
bare paddenstoelen konden vinden. Natuurlijk hielden 
we ons niet aan die richtlijnen.’ Het viel Boonstra zwaar 
om steeds kinderen te zien vertrekken, die hij soms 
wel een jaar in zijn klas had gehad. Tijdelijk keerde hij 
terug naar het regulier onderwijs. Maar na een jaar was 
hij terug. ‘Ja, het is zulk mooi werk! Ik heb nog steeds 
contact met ex-leerlingen die weer terug zijn in het 
land van herkomst. Dan zoeken ze me op via Facebook 
en vertellen ze dat ze zich nog steeds de pannenkoeken 
herinneren die ik met ze bakte.’ Hij is gespecialiseerd in 
werken met de groep die teruggaat. ‘Het is wel heftig, 
maar ik vind het mooi werk om hiaten in hun ontwik- 11111111
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Rekenles bij meester 
André de Blauwe op de 
Heumensoordschool.



keling op te sporen en daar nog iets aan te doen. En ze 
vooral geestelijk op de rails zetten.’ 

VINGERVERVEN
Gebarentaal is op de Interschool niet ongebruikelijk. 
Kinderen verstaan en spreken als ze op school komen 
geen Nederlands, maar naar de ogen of oren wijzen 
wordt wereldwijd begrepen als ‘kijken’ of ‘luisteren’. 
Bij juf Janiek Luttjeboer zitten drie leerlingen aan 
tafel memory te spelen met woorden die over het 
lichaam gaan. Na twee dagen onderwijs kennen ze 
al woordjes als hoofd, buik, ogen, nek, billen, haren 
en handdoek. Luttjeboer: ‘Dat is omdat we het in een 
thema aanbieden, lichaam in dit geval. En we hebben 
enorm veel contactmomenten tussen kind en juf. Dan 
gaat het snel hoor! Maar dat meisje daar heeft enorm 
veel meegemaakt in het land van herkomst en daarna. 
Het kan bij haar gebeuren dat ze de ene dag tot twintig 
kan tellen in het Nederlands en de volgende dag alles 
vergeten is. Dan is ze gewoon geblokkeerd. Dat zie je 

wel bij meer kinderen.’ Luttjeboer keert zich weer naar 
haar leerlingen en zegt, wijzend op haar ogen en oren 
en opruimgebaren makend: ‘Stop allemaal met waar je 
mee bezig bent, kijk en luister even naar mij. Nu gaan 
we met z’n allen opruimen. Goedzo!’ Boonstra later: 
‘Het gaat hier vooral om schoolgewenning: leren hoe 
je moet knippen, dat we van links naar rechts schrijven 
en lezen, dat verven met de vingers echt kan en mag.’

VERGETEN KLASJES
De roep om kleinschalige opvang van vluchtelingen 
zwelt aan in Nederland. Directeur Klompsma is daar 
niet meteen een voorstander van. ‘Juist op grootscha-
lige locaties kun je expertise opbouwen, met elkaar 
sparren en kennis delen. Nu worden er op allerlei 
plekken schooltjes uit de grond gestampt, omdat ze 
dan tenminste onderwijs kunnen krijgen. Maar daar 
gaat het niet om. Het gaat er om dat ze goed onderwijs 
krijgen. Hier in het noorden hebben we een Netwerk 
Nieuwkomers in Noord, waar we delen met iedereen 
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‘Chi chi wa, chic hi wa, 
chic hi wawawa!’ 



die iets met onderwijs aan asielzoekerskinderen doet. 
Dat werkt heel goed. Ook delen we onze kennis met 
nieuwe scholen, zoals de Heumensoordschool in 
Nijmegen. Dat expertise overdragen gebeurt gelukkig 
steeds meer, mede georganiseerd door de organisatie 
LOWAN. We horen wel eens van leerkrachten in 
opvangklasjes in reguliere scholen, dat ze niet kunnen 
sparren met hun collega’s en zich vergeten voelen. Dat 
pleit echt voor het bundelen van expertise in grotere 
centra en scholen. Dan voelen kinderen zich ook niet 
“de enige”.’ 

LOSLATEN
Collega Bron hamert op deskundigheidsbevordering 
van leraren. ‘Ik vind het heel belangrijk dat leraren op 
deze scholen zich inlezen in de problematiek van deze 
kinderen, dingen leren over traumaverwerking. Het is 
ook belangrijk dat we leren loslaten. We hebben geen 
invloed op het systeem of op de kwaliteit van de huis-
vesting: we hebben alleen invloed op het onderwijs.’ 
Klompsma haakt in: ‘Ik heb wel eens staan huilen bij 
een afscheid van een leerling, maar niet vaak. Dat was 
bij een ernstig getraumatiseerd jongetje uit Syrië. Ik 
was zo ver met ‘m dat hij bijna open ging bloeien, en 
toen moest hij naar een ander centrum en dus naar 
een andere school. Dan wil je met heel je hart dat hij 
nog even kan blijven.’ Bron weer: ‘Op de meeste plek-
ken worden kinderen heel liefdevol opgevangen, maar 
toch ben ik bang dat ze niet krijgen wat ze nodig heb-
ben, omdat mensen simpelweg de kennis niet hebben. 
Deze kinderen moeten gereset worden van hun trau-
ma’s, anders komen ze niet tot leren en dan kweken we 
misschien inderdaad een verloren generatie.’

CHI CHI WA
‘Op je plaats, op je plaats, strek je armen, strek je ar-
men, vuisten maken, vuisten maken, duimen omhoog, 
duimen omhoog, chi chi wa, chi chi wa, chi chi wawa-
wa, chi chi wa, chi chi wa, chi chi wawawa!’ Zo’n twaalf 
kinderen tussen een jaar of 5 en 9 jaar leven zich uit in 
het speellokaal. Plaats van handeling: de Heumens-
oordschool in Nijmegen. In groep 4/5/6 van meester 
André de Blauwe hebben ze deze middag eerst een 
rekenlesje gedaan. Daarna gaan ze in een keurige rij 
over de gekleurde lijnen in de gangen naar het speel-
lokaal. Uitleven en plezier maken, is het devies. Met de 
handen op de rug staan de kinderen in een kring. Een 
van hen staat in het midden en gooit een bal naar een 
van de anderen. Als het bij een schijnbeweging blijft en 
het kind toch de handen in een reflex beweegt, is het 
af en moet het gaan zitten. De leerlingen zijn fanatiek, 
willen winnen. ‘Uh uh, in het Nederlands!’ waarschuwt 

de meester als een jongetje in zijn eigen taal iets zegt. 
Bij een ander spelletje moeten kinderen heel stilletjes 
achter een klasgenootje gaan zitten, waarna dat kind 
moet raden hoeveel er zitten. In goed Nederlands 
tellen kinderen van 1 tot 10. ‘Me! Me!’ roept een meisje 
bij de volgende ronde. ‘Nee, ik! Ik!’ corrigeert meester 
André.

DIKKE KNUFFEL
In Heumensoord wonen zo’n 3.000 vluchtelingen bij 
elkaar. Sinds 11 januari gaan de kinderen tussen 5 
en 18 jaar naar school. In amper drie maanden werd 
daar een onderwijsvoorziening gecreëerd voor 550 
leerlingen. CNV Onderwijs organiseerde op 29 februari 
een bijeenkomst voor leden en niet-leden om eens te 
horen hoe dit proces verliep. Dik honderd aanwezigen, 
deels met eigen plannen voor de oprichting van een 
school voor vluchtelingen, luisteren naar het verhaal 
en laten zich inspireren. ‘Het was best even schrikken’, 
vertelt Loes Emons, programmamanager onderwijs 
van de gemeente Nijmegen, ‘toen we de mededeling 
kregen dat er een noodopvang zou komen voor 3.000 
vluchtelingen. Hebben ze leerplicht? Onderwijsrecht? 
Wie gaat dat betalen? Ja, ze hebben recht op onderwijs 
en vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig.’ 
Het balletje ging rollen. Op 20 oktober was het eerste 
gesprek tussen gemeenten, Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) en schoolbesturen. Toine Janssen 
van schoolbestuur Conexus: ‘We wisten echt níks! Hoe-
veel leerlingen, welke bekostiging, welke locatie. Wel 
hadden we al snel één uitgangspunt: we willen deze 
kinderen, die vaak onthecht zijn, veiligheid bieden en 
bij elkaar in één gebouw onderwijs geven. Broertjes en 
zusjes bij elkaar dus. Laatst stonden de 5-jarigen in een 
rij opgesteld om naar buiten te gaan. De leerlingen van 
het voortgezet onderwijs stonden op het punt om naar 
boven te gaan. De rijen lopen langs elkaar heen en 
opeens stapt een meisje uit de rij om haar kleine zusje 
een dikke knuffel te geven. En daar doen we het voor!’

TELDATA
Yolande Ulenaers, bestuurder van Scholengroep Rijk 
van Nijmegen, vertelt dat over de financiering snel 
duidelijkheid kwam: ‘We zouden bekostiging krijgen 
voor alle leerlingen en we zouden kunnen werken met 
meerdere teldata.’ Voor leerlingen in het basisonder-
wijs kwam 9.000 euro per leerling per jaar, voor leer-
lingen in het voortgezet onderwijs 11.000 per leerling 
per jaar. Deze bedragen zijn vergelijkbaar met die in 
het speciaal basisonderwijs, zodat groepen met tussen 
de 13 en 15 leerlingen gemaakt kunnen worden. Colle-
ga-schoolbestuurder Janssen vertelt dat de personele 13131313



gevolgen wel ongewis zijn. Ze werken met tijdelijke 
contracten, waarop de aangescherpte ketenbepaling 
van kracht is. Met het ministerie van OCW is afge-
sproken dat de schoolbesturen niet opdraaien voor de 
kosten van wachtgelden, mocht de school binnenkort 
ophouden te bestaan. Overigens heeft staatssecreta-
ris Dekker de wens uitgesproken dat de school blijft 
bestaan en een regiofunctie krijgt, als de noodopvang 
op 1 juni ontruimd moet zijn in verband met de komst 
van de Vierdaagse-militairen.

GROEPSBINDING
‘Het heeft ook voordelen als je met weinig mensen 
je onderwijs kunt inrichten’, vertelt Harrie Clemens, 
directeur van de basisonderwijsafdeling, met een lach. 
‘Geen ouders of MR die ons tegenspraken. We heb-
ben ons laten adviseren en scholen door de ervaren 
collega’s van de Interschool in Ter Apel, en van hen 
opgestoken dat groepsbinding prioriteit heeft. We had-
den namen en geboortedata van kinderen – opvallend 
hoeveel er op 1 januari geboren zijn – en dat aantal 
hebben we gedeeld door 15 en zo veel mogelijk hetero-
geen over de groepen verdeeld. In het begin was het 
voor kinderen moeilijk te vatten dat de juf of meester 
aardig is, er is om je te helpen en autoriteit heeft. Vaak 
hebben ze volwassenen als heel anders ervaren. Ze 
zijn ook niet gewend spelenderwijs te leren, wat hier 
natuurlijk heel gebruikelijk is. “No play, learn”, zeggen 
ze dan, wijzend op een boek. Ook met een opdracht 
als “Maak een mooie tekening” kunnen ze niet uit de 

voeten, ze hebben een instructie nodig als “Teken een 
neushoorn”.’
Ook in het voortgezet onderwijs ging het proces vlot, 
vertelt schoolleider Nettie Udo. ‘Ik heb 35 mensen aan-
genomen en vooral geselecteerd op ervaring met deze 
doelgroep. Verder heb ik een fulltime orthopedagoog 
in dienst, klassenassistenten, conciërges en iemand 
voor de administratie. Wij hebben groepen gemaakt op 
basis van de tijd die ze al onderwijs hebben gehad.’ 

TROTS
‘Ik ben zo trots op mijn leerlingen! Trots hoe veel ze 
leren, trots dat ze zo vaak komen, dat ze huiswerk 
maken. Er wordt slecht geslapen in het kamp en toch 
zijn ze present’, zegt Udo. Clemens leidt later CNV 
Onderwijsmensen rond en vertelt: ‘We hebben hier 
en daar slaapplekken in de school, want soms trekken 
de leerlingen het echt niet meer door slaapgebrek in 
het kamp. Vorige week ging er een jongen totaal door 
het lint. Dat was vooral voor de leerling vervelend, 
maar ook voor de leerkracht. Dan creëren we een extra 
koffiemoment, naast het dagelijkse moment voordat 
de kinderen op school komen. We delen veel, leuke en 
minder leuke dingen. En dat is nodig.’ Collega-school-
leider Udo zegt: ‘Ik had als case bij de sollicitatie-
gesprekken: een jongetje wil in de klas zijn jas niet 
uittrekken, want hij heeft er alleen maar een T-shirtje 
onder aan. Wat doe je? Geef je het kind de volgende 
dag een trui? Dan ben je niet geschikt voor dit werk. Je 
bent docent, geen hulpverlener.’ 14

De Vergeet-mij-nietjes-
muur voor leerlingen die op 

transfer zijn gegaan op de 
Interschool in Ter Apel.


