
‘Zon’ klinkt het trots, maar wel moeizaam uit 
de mond van de 12-jarige Shams, precies op 
het moment dat directeur Kees Bouma met 
ondergetekende in zijn kielzog het lokaal van 
leerkracht Yvonne Oosterhuis komt binnen 
stappen. ‘Shams is het Arabische woord 
voor zon’, verduidelijkt de juf van het meisje. 
Bouma lacht naar haar: ‘Jij bent het zonne-
straaltje van de klas.’
Dit is de groep leerlingen van 9 tot 12 jaar, 
en soms zelf ouder, op de in september 
heropende basisschool ’t Hunnedal in het 
Groningse gehucht Onnen. Iedere ochtend 
neemt het aantal dorpelingen met ongeveer 
twintig procent toe. Dan arriveren de onge-
veer tachtig kinderen, zichtbaar door hun gele 
hesjes, lopend vanuit het buiten de bebouwde 
kom gelegen asielzoekerscentrum. Oosterhuis: 
‘Ik leer ze Nederlands en zij mij Arabisch. 
Hier werken is een uitdaging, maar de kinde-
ren zijn erg gemotiveerd. De boom ….the tree’, 
vertaalt ze in het Engels, omdat een aantal 
kinderen die luisteren naar namen als Aya, 
Yaman, Semen, Shahed, Abdullah, Imil en 
Layla deze taal vooralsnog beter begrijpen.

ROCKVETERAAN
‘We hebben nu meer leerlingen dan ooit 
tevoren’, zegt Bouma. Hij geeft ook leiding 
aan basisschool De Borg in Haren, die ruim 
twee jaar geleden fuseerde met de Onnense 
school, toen deze met sluiting werd bedreigd. 

Hij geniet van de uitdaging, die het op poten zetten van de asielzoe-
kerschool met zich meebrengt, maar hij heeft het nog nooit zo druk 
gehad. Met zijn plukkerige haardos, spijkerbroek en laarzen onder een 
strak blauw colbertje en overhemd met wilde wit-blauwe motieven, 
zou hij niet misstaan in een band met rockveteranen. ‘Iets meer dan 
een week voor de teldatum van leerlingen van asielzoekersscholen 
(1 oktober, red.) werden wij benaderd door de gemeente Haren om 
verder te praten over onderwijs aan deze kinderen, merendeels in 
de basisschoolleeftijd en vrijwel allemaal van Syrische komaf. Een 
aantal schoolbesturen was intussen afgehaakt, en van de wel aanwezige 
besturen (De Borg is een éénpitter, red.) waren wij de enigen die de 
klus wel wilden klaren. Ik snap dat wel, want als je de organisatie van 
je school niet op tijd rond krijgt, loop je een paar ton aan subsidie mis. 
De eerstvolgende teldatum zou pas op 1 februari zijn. Het betekende 
uiteraard stress, want we moesten nog personeel aannemen en leerme-
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Door gebrek aan leerlingen ging 
basisschool ’t Hunnedal in Onnen twee 

jaar geleden dicht. Inmiddels is het dorp 
een asielzoekerscentrum en tientallen 

Syrische kinderen rijker. Noodgedwongen 
is het slot van de deuren gehaald en 

wordt er weer volop onderwijs gegeven, 
met her en der bijeengesprokkeld 

meubilair en lesmateriaal.

Marjan Staal: ‘Ik had niet verwacht dat ik zo snel een band met deze            kinderen zou opbouwen.’
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thodes uitzoeken. Aan mijn collega’s van 
andere scholen in de provincie Groningen 
vroeg ik om overtollig meubilair. Toen wij 
de eerste weken lesgaven in een ruimte van 
het asielzoekerscentrum, heeft de gemeente 
dit gebouw opgeknapt en weer geschikt 
gemaakt voor onderwijs.’

BAANGARANTIE
Bouma zegt zijn team vooral geselecteerd 
te hebben op motivatie en  nauwelijks op 
ervaring, hoewel er drie vaste krachten van 
De Borg met baangarantie zijn overgeko-
men. ‘Wie een vaste baan heeft, kiest niet 
zo snel voor een onzekere toekomst op een 

asielzoekerschool. Over drie jaar gaat deze school weer dicht, heeft 
het Centraal Orgaan opvang  Asielzoekers (COA) afgesproken met de 
gemeente. Begrijpelijk, want op een bevolking van 500 mensen is een 
aantal van 480 asielzoekers natuurlijk best veel. Maar je weet het nooit, 
want ik verwacht niet dat alle brandhaarden tegen die tijd ineens zijn 
opgelost.’
Onderwijsassistent Sena Tahiri, 14 jaar geleden uit Montenegro (toen 
nog Servië) gevlucht vanwege haar islamitische achtergrond, houdt 
zich met de kleuters bezig. ‘Ik weet wel ongeveer wat deze kinderen 
doormaken. Ik was 22 en mijn dochter tweeënhalf toen ik naar Neder-
land kwam.’ Haar takenpakket bestaat, zoals ze zelf zegt, uit: ‘Aandacht 
geven, knuffelen, maar vooral spelen, en daarvan kunnen genieten.’ 

DUPLO
‘Het klinkt misschien vreemd, maar deze kinderen moeten (weer) leren 
spelen. Wat dat betreft kunnen we nog wel wat constructiemateriaal 
gebruiken, zoals Duplo, Lego en K'nex’, legt Bouma uit. Hij noemt 
het sociaal welbevinden van de kinderen zijn belangrijkste opdracht. 
‘We weten niet wat ze hebben meegemaakt. Misschien valt het mee, 
omdat de ouders bijtijds zijn gevlucht. Voor een kind lijkt het me al 
traumatisch genoeg om je land  hals over kop te moeten verlaten. Hier 
in Onnen zijn ze maar tijdelijk. Ze stromen door naar een opvangplek 
van waaruit hun asielverzoek behandeld wordt. Met de Kerst zit hier 
een compleet andere groep.’ Hij vindt het onderlinge niveauverschil 
groot. ‘Je merkt dat veel kinderen niet geleerd hebben naar school 
te gaan. De ouderen hebben nog een basis meegekregen, voordat de 
oorlog uitbrak in Syrië. Maar er zitten achtjarigen tussen die nauwelijks 
weten hoe ze een pen moeten vasthouden.’

MIMIEK
Voor Marjan Staal, al 25 jaar leerkracht op De Borg, is lesgeven aan 
asielzoekerskinderen een compleet nieuwe uitdaging. ‘Deze kinderen 
spreken geen woord Nederlands. Contact maken doe je met je mimiek: 
je gebruikt voordurend je handen en gebaart veel. Ik heb een vast 
contract, het was voor mij een veilige sprong in het diepe.’ Ze vindt 
het heerlijk dat ze op haar leeftijd nog wat anders kon gaan doen. 
‘Het is leuk werk, maar wel naar dat de kinderen (ze geeft les aan de 
kleutergroep, red.) steeds weer weg gaan. Afgelopen week zelfs acht. Ik 
had ook niet verwacht dat ik zo snel een band met ze zou opbouwen 
vanwege de taalbarrière.’ Ontroerd: ‘Ze komen steeds bij me, plukken 
bloemetjes voor me en geven me de helft van hun eten. “Dat is voor 
juuf”, zeggen ze dan. En je moet het aannemen, anders beledig je hen. 
Dat ze zich hier veilig voelen, vind ik misschien wel het allerbelangrijk-
ste. Niet alle kinderen zijn met hun ouders hier. School geeft houvast 
in hun leven.’
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