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Waarom De School (BNN) belangrijk is
De docuserie ‘De School’ van BNN zit er weer op. Vanaf 7 januari konden we zes 
uitzendingen lang het wel en wee volgen van vijftien leerlingen en acht docenten van 
4-havo van de CSG Jan Arentsz in Alkmaar. De opnamen zijn gemaakt in het voorjaar 
van 2013. Iedereen die wil weten hoe het op een school in Nederland toegaat moet deze 
serie beslist nog eens terugkijken. Zijn de makers van ‘De School’ in hun opzet geslaagd 
en geeft de serie ook een realistisch beeld van het Nederlandse onderwijs?

U kunt uw bijdrage van maximaal 1000 woorden sturen naar redactie@van12tot18.nl. 
De hoofdredactie besluit tot al dan niet plaatsen, in overleg met de auteur(s).

D o o r  D i c k  v a n  D e r  W a t e r e n

Meneer verkuil
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Bruinzeel vertelt dat aan de samenwerking een lang proces 
vooraf ging waarbij alle geledingen van de school, mede-
werkers, leerlingen, ouders, bestuur, gehoord werden. Pas 
wanneer alle betrokkenen akkoord zouden zijn, kon de 
serie doorgaan. Van Damme heeft wel eens buikpijn gehad 
van die onderhandelingen. Maar uiteindelijk is iedereen 
heel tevreden over het resultaat.

Na afloop van de laatste aflevering (te zien op de BNN-site) 
praatte Patrick Lodiers live met leerlingen en docenten 
van het Jan Arentsz na over de serie. Alle hoofdrolspelers 
komen nog eens aan het woord. Isabelle, die alleen maar 
aandacht voor haar make-up lijkt te hebben, maar intus-
sen keihard werkt om over te gaan. Jordy, wiens vader net 
is overleden en die dat verdriet moet verwerken en moeite 
heeft zich op school te concentreren. Kamper Ben die 
achter de kluisjes tosti’s bakt en op het eind van het jaar 
besluit naar het mbo te gaan. Meneer Verkuil die uitlegt 
waarom hij zich met zoveel toewijding inzet voor zijn 
leerlingen. Mevrouw Geertsma die een sterke persoonlijke 

band met haar leerlingen 
opbouwt. Ik ben misschien in 
een sentimentele leeftijdsfase 
beland, maar als ik in die nazit 
Veerle met rapper Kraantje 
Pappie ‘Wat nou als het lukt’ 

zie zingen, ben ik ontroerd. Maar vergis ik me, of zag ik hier 
en daar docenten ook een traantje wegvegen?

Dat ‘De School’ geslaagd is, blijkt ook uit de vriendschap-
pen die zijn opgebloeid tussen de makers en de school. Een 
paar redacteuren zeiden na afloop dat ze zelf wel leraar 
zouden willen worden. In het interview over de serie beant-
woordt Nicole van Damme de vraag of er veel veranderd is 
sinds zijzelf op school zat: ‘Ik had toen niet in de gaten [...] 
hoe betrokken die docenten zijn. [...] Wat ik nu zie is hoeveel 
er, achter de schermen, nog wordt doorgepraat en bedacht 
om aanpakken te vinden om met leerlingen om te gaan.’

Ik heb grote bewondering voor de moed van de school-
leiding om dit avontuur met BNN aan te gaan en voor de 
docenten en leerlingen die met hun persoonlijke verhalen, 
hun idealen en ambities, hun sterke en zwakke momenten, 
in beeld durfden komen.

Ga alsnog kijken
Wie de serie niet gevolgd heeft, raad ik aan hem op de 
Holland Doc- of BNN-site terug te zien. Het verbaast me 
oprecht dat zo weinig van mijn collega’s de serie bekeken 
hebben. Een collega zei: ‘Waarom zou ik gaan kijken? Dit 
zie ik elke dag.’ Vreemd. Je zou toch zeggen dat je er eens 
voor gaat zitten als je werk op zo’n hartverwarmende 
manier in beeld gebracht wordt. Ikzelf werd in elk geval 
geregeld zeer ontroerd.

Je kunt alle afleveringen van De School nog eens hier 
http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/s/
de-school.html bekijken. Daar is ook het interview met 
regisseur Nicole van Damme te zien. De liveprogramma’s 
na afloop kun je hier http://deschool.bnn.nl/ terugzien.

Waarom De School (BNN) belangrijk is
O

m met de tweede vraag te beginnen, het antwoord is: 
ja en nee. Realistisch is het beeld van de aandacht en 
de zorg die deze jongeren krijgen van de volwassenen 
op hun school. Ik denk dat deze scènes ieder van ons 

die op een school werkt - docenten, mentoren, conciërges, 
absentenadministratie - bekend voorkomen. Pubers met 
hun levenslust en energie, dromen en ambities, hun teleur-
stellingen, verdriet en onzekerheid. En pubers die creatief en 
met veel humor de regels van de volwassenen op hun eigen 
manier interpreteren.

Humor en zelfrelativering zie ik ook bij de docenten en 
begeleiders. Met name meneer 
Verkuil, de teamleider van de 
havo, steelt de show met de 
manier waarop hij met veel 
empathie en een grap, maar 
als het nodig is ook met stevige 
hand, zijn leerlingen bij zich houdt. In de commentaren 
van kijkers hoor je steeds weer de bewondering voor het 
eindeloze geduld van de mensen van het Jan Arentsz met 
hun soms dwarse en opstandige 4-havo-leerlingen. Ja, dat is 
inderdaad ons dagelijks werk: niet alleen kennis overdragen 
en onze leerlingen aan een diploma helpen, maar hun ook 
de weg naar volwassenheid wijzen en verder helpen bij de 
tegenslagen op die weg.

Tegelijkertijd is de serie ook niet realistisch. De zes uitzen-
dingen geven een beperkt beeld van het schoolleven. School 
bestaat ook uit een lange uren in de klas waarin leerlingen 
luisteren naar uitleg of rustig aan het werk zijn. Die beelden 
zien we niet. Regisseur Nicole van Damme heeft uit hon-
derden uren beeldmateriaal gekozen voor de dramatische 
ontwikkelingen, die elke school kent en die voor de kijker het 
boeiendst zijn.

Bedoeling
Is de serie geslaagd? Dick Bruinzeel, bestuursvoorzitter van 
Jan Arentsz, vertelde me dat er, lang voor de opnamen be-
gonnen, met de makers lang gepraat is over de voorwaarden 
om met BNN in zee te gaan. Regisseur Nicole van Damme 
vertelt in een interview op Holland Doc dat haar een serie 
voor ogen stond die een goed beeld zou geven van hoe het 
er op een gemiddelde Nederlandse school aan toegaat en 
‘[...] hoe een docent het verschil kan maken voor de leerling. 
Dat zijn dingen die je niet zo makkelijk in cijfers uitdrukt, 
maar wij kwamen daar allemaal heel betrokken leraren tegen 
en dat wilden we ook heel graag in beeld brengen.’ Daarover 
waren de makers en de school het snel eens. Lastiger was 
dat de school de mogelijkheid wilde hebben om uitzending 
tegen te houden als ook maar één leerling of medewerker 
daar problemen mee zou hebben.
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