
Van Ostadeschool: Drie keer excellente school,
een briljante prestatie 

door Adri Duivesteijn

6 schilders wijkkrANT

Voor de Schilderswijk is het helaas van alle tijden dat veel kinderen een 
taalachterstand hebben. En taalachterstand staat voor achterstand min 
kennis. De scholen zijn vaak niet de beste en het zicht op doorstuderen is 
niet vanzelfsprekend. De reputatie van het onderwijs in de Schilderswijk 
staat - alle inspanningen ten spijt - door de tijden niet al te hoog 
aangeschreven. De verklaring hiervoor is eigenlijk heel eenvoudig. De 
meeste ouders in de wijk hebben gewoon een te lage opleiding en 
dat betekent dus ook dat er minder als vanzelfsprekend kennis wordt 
doorgegeven aan de kinderen. Iedere school in de Schilderswijk begint dus 
al noodzakelijkerwijs op een lager kennisniveau. Het is een achterstand, 
en ik kan dat uit ervaring zeggen, waar een ieder eigenlijk altijd achteraan 
blijft lopen. Niet dramatisch, maar het is gewoon zo dat de kennis die je 
aan het begin van je leven min of meer automatisch in je gezin en in je 
omgeving opdoet, de basis vormt voor de rest van je leven. Dus hoe meer 
belezen je omgeving is, hoe meer kennis je automatisch verwerft. Het gaat 
ongemerkt, als kind krijg je dat als het ware cadeau. 

Het is dan ook niet voor niets dat het 
opheffen van een taalachterstand 
begint met het hebben van goede 
scholen. En om dat voor elkaar te 
krijgen is geen sinecure. Onderwijs 
is niet zoals de fysieke vernieuwing 
van een wijk gemakkelijk zichtbaar 
te maken. Het zijn geen huizen die 
gesloopt worden en waarvoor nieuwe 
huizen terugkomen. Nee, bij het 
onderwijs gaat het om veel complexere 
processen. In mijn tijd kon nog min 
of meer worden volstaan met het 
bestrijden van het taalprobleem zelf. 
De wijk was in cultuur en gedragingen 
redelijk overzichtelijk. Nu zien wij 
dat de Schilderswijk maar liefst 150 
culturen kent. 97% van de bewoners 
een andere culturele achtergrond heeft. 
Alle kinderen die wonen en leven in de 
wijk komen op iedere school samen. 
Dat is het echte wijkleven in de meest 

prille vorm. Je kan wel zeggen dat 
in de Schilderswijk op iedere school 
tegenwoordig de wereld bijeenkomt. 
Daarmee staan de scholen voor de 
immense opgave om niet alleen de 
taalachterstanden te bestrijden maar 
ook nog eens de vele ‘talen’ naar elkaar 
toe verstaanbaar te laten worden. Naar 
school gaan is tegenwoordig meer dan 
elkaar ontmoeten. In de school komen 
tegenwoordig wereldgeschiedenissen 
samen. De culturele rijkdom, maar ook 
de spanningen van vandaag. Dat maakt 
dat de kinderen van de tegenwoordige 
Schilderswijk misschien wel een 
achterstand hebben, maar tegelijkertijd 
misschien wel meer van deze wereld, 
letterlijk en figuurlijk, zijn dan dat ooit 
het geval is geweest. Eigenlijk is dit een 
unieke kans om van een achterstand 
een geweldige voorsprong te maken. 
Leren van elkaar is kennisnemen en 

misschien zelfs het beter kunnen 
begrijpen van de wereld van vandaag. 

Dat kan alleen maar succesvol wanneer 
de scholen in de Schilderswijk zich 
realiseren dat zij de sleutel zijn tot de 
ontwikkeling van een verdraagzame 
samenleving. Dat de uitwisseling van 
kennis die verborgen zit in een veelvoud 
van culturen juist ook een kans biedt. 
De achterstand kunnen zij omdraaien in 
een voorsprong. Hoe? 

De Van Ostadeschool heeft het laten 
zien. Aanvankelijk te boek als een van 
de zwakste scholen in Nederland heeft 
zij nu alweer drie jaar het predicaat 
‘excellente school’ weten te verwerven. 
En ´excellent kenmerkt zich, volgens 
staatssecretaris Sander Dekker, door 
oog te hebben voor iedereen en daar 
goed naar te handelen´. Dit drie jaar 

weten te bereiken is zonder enige 
twijfel een absolute topprestatie van 
het onderwijsteam dat de school runt, 
maar zeker ook van de ouders die zelf 
gemotiveerd zijn en hun kinderen 
motiveren om door hun eigen prestaties 
de beste school te zijn. Daarmee schrijft 
de Van Ostadeschool geschiedenis. 
Binnen de moeilijkste omstandigheden 
de hoogst denkbare prestatie leveren. 

Wat zou het niet geweldig zijn wanneer 
alle scholen in de Schilderswijk zich 
aan de Van Ostadeschool optrekken 
en de groei naar excellente school 
gaan meemaken. Niet vanuit een 
domme onderlinge competitie, maar 
alleen maar om al die kinderen uit de 
Schilderswijk een kans op succes te 
geven en om van de Schilderswijk een 
echte wereldwijk te maken waar het 
voor iedereen goed vertoeven is. 

Adri Duivesteijn (foto: Liesbeth Janson).

VAKschool bij De Mussen  
Buurtcentrum De Mussen kan met trots 
melden dat we een samenwerkingsver-
band zijn aangegaan met de VAKschool. 
Op deze manier geven we vrouwen in 
de Schilderswijk de mogelijkheid een 
erkende MBO-PW opleiding te volgen. 
Twaalf vrouwen starten in maart 2015 
met deze Mbo-opleiding en kunnen een 
diploma op niveau 3 behalen. Hiermee 
vergroten zij de kans op het vinden van 
een baan.  
 
Meidenkamp  
Na het succes van het meidenkamp vo-
rig jaar, willen we ook dit jaar weer op 
kamp en gaan we de meiden een onver-
getelijke tijd bezorgen waarbij plezier 
centraal staat. We gaan van 8 t/m 10 
mei naar Otterloo op de Veluwe, een 
bosrijke omgeving die geschikt is voor 
een leuk driedaags programma. Ben jij 
een meisje tussen de 9 en 16 jaar en heb 

Nieuws van De Mussen 

door Mieke Kuipers

je zin om een onvergetelijke tijd te heb-
ben? Meld je dan snel aan! Dit kan bij juf 
Moska op moska.maqsoodi@demussen.nl 
of loop even langs bij De Mussen! 
 
De Schilderswijk Moeders vallen in 
de prijzen!  
De Schilderswijk Moeders doen het goed. 
Het project Schilderswijk Moeders heeft 
de MOVISIE participatieprijs `het nieuwe 
verdelen´ gewonnen! Ook is het project 

genomineerd voor de Kartiniprijs, dit 
is de emancipatieprijs van de stad Den 
Haag die jaarlijks wordt uitgereikt. We 
maken kans op deze prijs omdat dit pro-
ject bijdraagt aan een gelijkwaardige 
positie van mannen en vrouwen. Op 
8 maart, Internationale Vrouwendag, 
maakt de jury bekend wie de winnaar is 
en wordt de prijs uitgereikt. 

Mussenmeid breekt door 
Shudeley Maria, die van jongs af aan 
haar acteertalent bij De Mussen heeft 
ontwikkeld, heeft auditie gedaan voor 
de toneelvoorstelling ´´Het Verlaten Ho-
tel´´ en ze heeft een grote rol gekregen! 
Twaalf kinderen afkomstig uit verschil-
lende culturen, spelen samen met pro-
fessionele jonge acteurs. Het toneelstuk 
gaat over de Tweede Wereldoorlog in 
vergelijking met nu, 70 jaar later. In de 
meivakantie gaan we met alle kinderen 
van De Mussen naar deze voorstelling 
toe in het Zeeheldentheather.

Rapteksten van SJOET! 
Tijdens de lessen van het project Sjoet! 
bij meester Mekki leren de jongeren 

van De Mussen om goede rapteksten 
te schrijven. Wekenlang wordt eraan 
geschaafd, gerepeteerd en als iedereen 
tevreden is met het resultaat, kunnen 
de raps zelfs worden opgenomen in 
onze eigen Studio Mus. Een van de tek-
sten die is geschreven door Mootje: 

MOC opent buurtrestaurant 

door Marie-Anne van Erp

Verbroedering stimuleren en eenzaamheid bestrijden: dat is de opzet van 
het buurtrestaurant in het MOC (Multicultureel Ontmoetingscentrum) gele-
gen aan de Teniersstraat 17, 2526NX in Den Haag.

Het MOC verzorgt Nederlandse taallessen voor jong en oud, probeert met uiteenlo-
pende activiteiten de banden tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk 
te versterken en biedt ondersteuning aan personen met een laag inkomen.   

Reserveren
We werken met reserveringen. Wil je komen eten? Stuur dan een sms naar 
0621380045 of een mail naar secretariaat.moc@gmail.com. Ook kan je reserveren 
via Facebook mocdenhaag. Elke dinsdag tussen 17.45 en 19.30 uur is het restaurant 
open. Een maaltijd kost € 6,00. Voor ooievaarspashouders brengen we  € 3,50 in 
rekening. Besloten groepen mogen ook diners aanvragen. 

Een Wijk, eenheid, dit is Schilderswijk
Al zijn we verschillend, we zijn allemaal gelijk
33.000 inwoners,
iedereen is welkom, dus je mag komen

Ook al ben je nieuw, we worden je maat
Iedereen kent elkaar, je bent veilig op straat
De wijk is gezellig, zelfs ’s avonds laat
Want in deze wijk, niemand accepteert haat

Ik voel me overal thuis in de Schilderswijk
Van Oranjeplein, Honkplein tot aan Rodeplein
Van Parallelweg tot aan Hoefkade
Wil je iets weten kom het mij maar vragen

Vele culturen, die leven hier samen
Turken, Nederlanders, Surinamers, Marokkanen
De Schilderswijk bruist, want je weet het
De leukste wijk om te wonen, dat is zeker


