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Brede School Academie in Taanstad

'7e staan te trappelen
van ongeduld'

Leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, worstelen vaak met begrijpend

lezen. En dat terwiil dit een van de belangrijkste criteria voor doorstroom naar

het voortgezet onderwijs is.Te veel van deze leerlingen stromen lager uit dan

havo/vwo, omdat het leesbegrip onvoldoende is. Op de Brede SchoolAcademie

in Zaanstad kriigen ze na schooltijd de kans om die hogere uitstroom toch te

bereiken. Lidy Peters ging er langs.
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aarten Catney is zowel directeur van een basisschool in

Taandam als projectleider van de Brede School Acade-
mie (BSA) aldaar. Voordat hij enthousiast van wal steekt
over zijn BSA - waar zowel leerlingen van scholen uit
het eigen bestuur (Agora) als van de andere besturen

in Zaanstad worden bediend - vertelt hij over het ontstaan.
Enkele jaren geleden werd de eerste BSA in Utrecht ontwik-
keld doorVinci Toponderwijs, met medewerking van Sardes,
Oberon en het ministerie van OCW. Er was geconstateerd
dat migrantenleerlingen door hun taalachterstand niet in staat
waren om structureel op havo-/vwo-niveau te werken, terwijl
ze wel de leerpotentie hadden om dat njveau te halen. Via spe,
ciale lessen na schooltild werd alles in het werk gesteld om de
taalachterstand bil deze leerlingen weg te werken.
De formule blijkt succesvol. Eind groep B behaalt nu 25 pro-
cent beste lezers in het hooqste niveau. Bovendien hebben de
leerlingen nreer plezier in leren en is er een hoge doorverwij-
zing naar havo/vwo (onderzoeksbureau Oberon).
ln 201 5 ging in Zaandam de BSAvan start. ln de onderwijs-
agenda van Zaanstad stond als speerpunt: meer kinderen naar
havo/vwo. ln juli 2016 werd een gezamenlijke visie begrijpend
lezen opgezet, nret pilots in het primair onderwijs en een uitrol
naar het voortgezet onderwijs. lnmiddels zijn er ook BSAs in
Schiedanr en Tiel.

l)oelen van de BSA
Een taalachterstand is voor intelligente migrantenleerlingen
dus vaak het voornaamste struikelblok voor een havo/vwo-
opleiding. De BSA stelt zich tot doel zoveel nrogelijk van
deze leerlingen wel naar havo en vwo door te laten door-
stromen en ze daar ook te laten slagen. Waar de eigen
school niet in slaagt, moet de BSA dit met een verlengde
schooldag van twee (soms drie) keer per week twee uur wel
kunnen realiseren.

Je zou wellicht kunnen concluderen dat het dweilen met de
kraan open is, als scholen blijven doen wat ze deden en de
BSA iets anders aanbiedt dat beter blijkt te werken. Volgens
Catney lopen er echter ook verbeterprocessen in scholen. ,Het

nroet natuurlijk en-en zijn, waardoor we ons uiteindelijk zouden
kunnen opheffen. Maar eerlijk gezegd hoop en verwacht ik dat
wij dit ook in de toekomst blijven aanbieden. Achterstanden
inlopen is helaas een terugkerende opdracht,'

Dretgroep en selectie
'lntelligentie zonder ambitie is als een vogel zonder vleugels.,
Deze uitspraak van Salvador Dali staat op de website van de
BSA Utrecht en geeft aan dat je er met alleen intelligentie nog
lang niet bent. De doelgroep moet niet alleen de potentie heb-
ben, maar ook de wil om de unieke kans die de BSA biedt, te
pakken. Daarnaast rnrordt van leerlingen verwacht dat ze graag
willen leren en moeten de ouders de toekonrstkans van hun
kind willen vergroten. Er wordt inrmers heel wat gevraagd: na
een gewone schooldag, twee keer per week, nog een keer
naar school gaan op een andere locatie dan de eigen school.
Motivatie is dus een minstens zo belangrijk criterium. Volgens
Catney slaagt de BSA Zaanstad erin precies die leerlingen te
selecteren. 'Je gelooft het niet, maar ze staan meestal te trap-
pelen van ongeduld. Vaak zijn ze al voor de inloop aanwezigl
ln Zaanstad kunnen leerlingen vanaf groep 6 terecht op de

BSA ln de praktijk betekent dat drie jaar lang twee verlengde
schooldagen van twee uur per week. De leerlingen presteren
op rekenen overwegend op niveau I of ll, en hebben aantoon-
baar meer nroeite met begrijpend lezen en woordenschat.
Het aanmeldingstraject gaat volgens een vaste procedure. De
eerste grove selectie wordt genraakt door de groepsleraren en
hun intern begeleider. Vervolgens worden de ouders benaderd
voor een informatieavond. Daarna kunnen ouders en leerling
hun interesse bij de school aangeven, volgen er motivatieqe-
sprekken en gaat het leerlingdossier naar de comnrissie die
screent en beoordeelt. Uiteindelijk volgt plaatsing, afwijzing of
een plek op de wachtlijst.

'Het 
is een beetje te vergeLijken

met de selectie voor de

jeugdop[eiding van Ajax'

Er wordt heel wat gevraagd van de leerlingen, Ze moeten
graag leren, betrokken en nieuwsgierigzijn, een flinke dosis
wilskracht en doorzettingvermogen hebben, goed kunnen
samenwerken en goed kunnen luisteren naar instructie: 'Het
is een beetje te vergelijken met de leugdopleiding van een
voetbalclub als Ajax: er is een streng selectiebeleid. De school
geeft de leerling op en het is niet vrijblijvend. Je komt. Altild.'
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Het valt op dat in de groepen de attitude van de leerlingen
een belangrill. aandachtspLrnt is. 'We brengen bil de leerlingen
structureel onder de aandacht wat wij onder een acader.r.rische

werkhouding verstaan', legt Mandy Pijl, leraar groep 7 en 8,

uit. Ze wijst naar een overzicht waarop de acadenrische eigen-
schappen anrbitie, nier-rwsgierigheid en zelfstandigheid zijn

uitgesplitst in vaardigheden, onder de kop: 'BSA houding' /u-ie

foto 1 op de vorige pagina) 'lk refereer er zo nu en dan aarr.'

Maar Pijl vindt de houding van de leraren nrinstens zo be-

langrijk. 'Onze eigen nieuwsgierigheid is leidend tijdens de

Leestafel en de eisen die we stellen aan leerlirrgen, onr nraar

wat te noenren. Zo is er eerr aantal technieken van Teactt Ltke

a Chantpion die we bewLrst toepassen, waaronder "Goecl is

goed'l Een leerling van mij trok laatst een prachtige conclusie,
doordat hil de kop van een artikel uit ll'ouwhacl ge ezen en

de bijbehorende infographic had bestudeerd Maar daarbij ba-

seerde hij zich op wat hij dacht te weten, niet op wat de tekst
zei, want die had hij nog niet gelezen. lk gaf henr een conrpli
nrent, onrdat hij in staat was inÍornratie te conrbirreren en zo

een aantal denkstappen te rlaken. Vervolgens heb ik henr ge-

zegd dat lret nu zaak was onr te controleren oÍ de Íeiten l-renr

gelijk gaven Dat vraagt dat hij de tekst leest. De poster nret

het overzicht is een handige renrinder, nraar een voorbee d a1s

dit nraakt pas echt duidelijk wat die vaardiglreden als nieuws-
gierigheid (geen genoegen nenren nret wat je al weet, nraar

ontdekken en je verdiepen in wat je nog niet wist) en anrbrtie
(uitdagingen aangaan, doorzettingsver nrogen torren) inhouden
en waaTonr ze zo belangrljk zijn'

il,l,rlli'J
'BlijÍ lezen, het is een van de nreest fantastische avonturen
die ienrand karr beleven.' Deze r:rtspraak van Lloyd Alexan-
der \1924 20OZ Anrerikaans schrijver van onder andere De

avontLtren vanTaran), is te lezen op de website van BSA Zaan-

stad. Begrijpend lezen, woordenschat, kennis van de wereld,

acadenrische vaardigheden, daar draait het allenraal onr en dat

betekent dat lezen en het plezier claarin cerrtraal staan.

Op lesdag één staan achtereenvolgens ingeroosterd: De

Leestafel, Woordenschat, Tekst, Boekenclub en de Evaluatie.

Op lesdag twee: De Leestafel, Onderzoek, Woordenschat,
Boekenclub en de Evaluatie. Voor elk onderdeel is het aanbod

beschreven, zijn er doelen aan gekoppeld en worden er oolr

per les doelen gefornruleerd. Regelnratig is er ook een lesdag

drie, waarop het onderzoek worclt aÍgerond en leerlingen hun

onderzoek presentererl. Kers op de taart is de BSÁ Courant
die een keer per jaar verschilnt, met daarin een selectie van at.

tikelen die de leerlingen hebben geschreven. Bij deze selectie
is kwaliteit leidend.
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Voor de gesprekken aan de LeestaÍel reikt de leraar niet alleen

h e lpende vra gen aa n (wie-wat-waar-hoe-waa ronr), nraa r ook
vragen, startzinnen en suggesties die de nrondelinge vaardig-

heid stinruleren, zoals: 'lk vind dat toch vreenrd want ..' of :

'Verplaats je eens in die ander die ...' (zie foto 2).

Binnen het genoenrde rooster van de twee of drie dagen

wordt er een paar keer per jaar door de leerlingen een thema
uitgekozen waar ze nret een groepje onderzoek naar gaan

doen (zie foto 3, stappen voor onderzoekertd leren).
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Pijl: 'Een van mijn leerlingen had een tijdje terug aan de
Leestafel een artikel uitgekozen over vuurwerkoverlast tijdens
de jaarwisseling. Dat bleek niet alleen over het vuurwerk te
gaan, maar ook over de invloed van drank en drugs op het
gedrag van jongeren. Vanwege zijn islamitische achtergrond
wilde hi1 vanaf de alinea waar het over die middelen ging het
artikel niet meer lezen. lk probeerde hem bewust te maken
van het belang van de academische vaardigheid van nieuws-
gierigheid, die ook inhoudt datje openstaat voor ideeën en
opinies van anderen. En dat het belangrijk is een mening op
feiten te baserenl

Werkptezier
Het programma voor de leerlingen start om 16.00 uur. De lera-
ren van de BSA Zaanstad starten om 14.00 uur om gezamen-
lijk de lessen voor te bereiden. Hun werkplezier is opmerkelijk.
Pijl: 'lk heb vilf jaar in het reguliere onderwijs gewerkt en dat
stond voornamelijk in het teken van géven. Het kostte me veel
energie en dat stond niet in verhouding met de energie die
ik eruit putte. Op de BSA heb ik een heel andere ervaring.
lk doe waar ik goed in ben: kinderen begeleiden bij hun taal-

ontwikkeling. lk hoef er geen uitgebreide administratie op na
te houden, hoef me niet te verdiepen in zaken waar mijn talent
niet ligt, zoals moederdagknutsels of rekenlessen. lk benut
mijn eigen talent optimaal om aan te sluiten bij dat van de
leerlingen en dat gééft energie. En niet onbelangrijk: we wer-
ken met kleine, homogene groepen met veelal gemotiveerde
leerlingen. lk kan me dus volledig richten op dat waar ik in het
reguliere onderwijs soms minder aandacht voor kon hebben
dan ik eigenlijk wilde, namelijk inhoudelijk sterke lessen geven
en met leerlingen de diepte ingaan. Dat ik dat samen doe met
een klein, gespecialiseerd team van collega's, waarin ruime
aandacht en gelegenheid is voor professionele ontwikkeling,
maakt deze mooie ervaring compleet.'

ln de materialenbank op www.lbbo.nl vind je onder
meer het volgende artikel over taalonderwijs aan
migrantenkinderen:

- Taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen
(september 2017) -{
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Lidy Peters is redactielid van Beter Begeleiden en werkt als ib'er en als
leesspecialist dyslexie in het basisonderwijs.
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