
De	  Amsterdamse	  Mavo:	  ‘Onderwijs	  dat	  je	  voor	  je	  eigen	  kind	  zou	  
willen’	  
	  
In	  de	  Watergraafsmeer	  staat	  de	  eerste	  humanistische	  middelbare	  school	  van	  
Nederland:	  De	  Amsterdamse	  Mavo.	  De	  bevlogen	  schoolleiding	  en	  docenten	  zijn	  
vastberaden	  het	  imago	  van	  de	  mavo	  bij	  te	  stellen.	  “Naar	  de	  mavo	  gaan	  is	  echt	  niets	  
om	  je	  voor	  te	  schamen.”	  
	  
De	  historische	  buitenkant	  van	  het	  monumentale	  pand	  waarin	  de	  categorale	  mavo	  is	  
gevestigd,	  staat	  in	  schril	  contrast	  met	  de	  binnenkant.	  Die	  zou	  niet	  misstaan	  in	  een	  
woontijdschrift	  met	  veel	  ruimte,	  hout	  en	  een	  kantine	  die	  lijkt	  op	  een	  hippe	  koffietent.	  Er	  
wordt	  nog	  druk	  geklust	  en	  het	  ruikt	  er	  naar	  verf.	  “De	  kantine	  is	  gebouwd	  door	  
festivalbouwers”,	  vertelt	  Lars	  Hoogmoed	  (32)	  trots.	  “Ze	  waren	  wel	  blij	  eens	  iets	  te	  
bouwen	  wat	  niet	  na	  een	  weekend	  werd	  afgebroken.”	  
	  
Ondergesneeuwd	  schooltype	  
	  
Samen	  met	  Martine	  van	  Hoogen	  (54)	  vormt	  Hoogmoed	  de	  schoolleiding	  van	  De	  
Amsterdamse	  Mavo.	  Ze	  kennen	  elkaar	  van	  het	  mbo,	  waar	  ze	  jaren	  lesgaven.	  Ook	  op	  deze	  
school	  staan	  ze	  weer	  voor	  de	  klas.	  De	  schoolleiders	  zijn	  erg	  gecharmeerd	  van	  de	  
doelgroep.	  “Alleen	  verbaasde	  het	  mij	  dat	  ze	  niet	  echt	  hoog	  opgaven	  van	  zichzelf”,	  vertelt	  
Hoogmoed.	  Hij	  kwam	  leerlingen	  tegen	  met	  een	  lage	  eigenwaarde	  die	  zichzelf	  soms	  dom	  
of	  beperkt	  voelden.	  “We	  hebben	  daar	  op	  het	  ROC	  gelukkig	  heel	  veel	  aandacht	  aan	  
kunnen	  besteden,	  maar	  op	  een	  gegeven	  moment	  dachten	  we:	  we	  moeten	  dit	  een	  stap	  
voor	  zijn.”	  Daarnaast	  is	  de	  mavo	  vaak	  een	  beetje	  een	  ondergesneeuwd	  schooltype.	  “De	  
mavo	  zit	  bovenin	  een	  vmbo-‐school,	  waar	  ie	  eigenlijk	  niet	  hoort,	  of	  onderin	  een	  
scholengemeenschap.	  Allebei	  niet	  echt	  een	  prettige	  positie”,	  vindt	  Van	  Hoogen.	  	  
	  
Het	  idee	  zelf	  een	  mavo	  op	  humanistische	  grondslag	  te	  stichten	  was	  geboren.	  Humanisme	  
moest	  daarvoor	  eerst	  erkend	  worden	  als	  denominatie.	  Een	  onzeker	  proces.	  “We	  zijn	  
gewoon	  gaan	  google’en:	  oprichten	  school”,	  vertelt	  Van	  Hoogen.	  “Het	  is	  niet	  zo	  dat	  er	  een	  
draaiboek	  klaarligt,	  je	  moet	  heel	  veel	  zelf	  uitzoeken”,	  zegt	  Hoogmoed.	  Dat	  was	  soms	  wel	  
frustrerend.	  Hoogmoed:	  “Je	  komt	  pas	  achter	  het	  bestaan	  van	  een	  subsidiepotje	  als	  de	  
aanvraagtermijn	  al	  verstreken	  is.	  Er	  is	  niemand	  die	  je	  belt	  om	  te	  zeggen:	  we	  hebben	  
gehoord	  dat	  jullie	  een	  nieuwe	  school	  gaan	  stichten,	  zullen	  we	  even	  gaan	  zitten?”	  	  
	  
In	  de	  zomer	  van	  2014	  kwam	  het	  goede	  nieuws:	  humanisme	  werd	  erkend	  als	  
denominatie	  en	  direct	  daarna	  werd	  De	  Amsterdamse	  Mavo	  door	  het	  ministerie	  van	  OCW	  
beschikt	  als	  school.	  De	  gemeente	  Amsterdam	  wees	  het	  gebouw	  in	  de	  Watergraafsmeer	  
toe.	  Er	  was	  alleen	  één	  probleempje:	  daar	  zat	  al	  een	  andere	  school	  in	  die	  nog	  moest	  
verhuizen.	  Als	  dat	  niet	  op	  tijd	  zou	  lukken,	  was	  een	  tijdelijk	  pand	  beschikbaar.	  “We	  waren	  
heel	  flexibel	  en	  hadden	  een	  laag	  eisenpakket.	  Eigenlijk	  hadden	  we	  helemaal	  geen	  eisen.	  
Als	  we	  in	  een	  schuur	  hadden	  moeten	  beginnen,	  hadden	  we	  het	  ook	  gedaan”,	  vertelt	  Van	  
Hoogen.	  Alleen	  in	  een	  bestaande	  school	  erbij	  zagen	  de	  schoolleiders	  niet	  zitten.	  “Onze	  
visie	  is	  heel	  duidelijk:	  we	  zetten	  onze	  eigen	  cultuur	  en	  sfeer	  neer.	  Dat	  kan	  niet	  in	  een	  
bestaande	  school”,	  	  aldus	  Hoogmoed.	  	  
	  
	  
	  



Burgerschap	  
	  
Hoe	  komt	  die	  visie,	  gebaseerd	  op	  het	  humanisme,	  naar	  voren	  in	  het	  onderwijs?	  “Van	  de	  
domeinen	  kwalificatie,	  vorming	  en	  burgerschap	  zijn	  de	  laatste	  twee	  vaak	  de	  
ondergeschoven	  kindjes”,	  zegt	  Hoogmoed.	  Op	  De	  Amsterdamse	  Mavo	  zijn	  ze	  
gelijkwaardig.	  “Juist	  in	  deze	  tijd,	  waarin	  iets	  betekenen	  voor	  de	  maatschappij	  en	  goed	  
doen	  voor	  anderen	  een	  beetje	  onder	  druk	  staan,	  is	  burgerschap	  zo	  ongelofelijk	  
belangrijk.”	  Ook	  is	  er	  veel	  aandacht	  voor	  democratie,	  naast	  mensenrechten	  een	  van	  de	  
twee	  leerlijnen	  die	  in	  alle	  vakken	  terugkomen.	  “We	  merkten	  dat	  de	  democratische	  
gezindheid	  van	  leerlingen	  heel	  laag	  was.	  Ze	  weten	  eigenlijk	  heel	  weinig	  van	  democratie.	  
Mede	  daarom	  mogen	  leerlingen	  bij	  ons	  veel	  zelf	  doen,	  we	  zijn	  een	  democratische	  
school”,	  zegt	  Van	  Hoogen.	  
	  
Dat	  blijkt	  uit	  de	  participatieprojecten,	  die	  zowel	  binnen	  als	  buiten	  de	  school	  
plaatsvinden.	  Iedere	  leerling	  is	  verantwoordelijk	  voor	  een	  deel	  van	  de	  school,	  
bijvoorbeeld	  de	  kantine,	  de	  moestuinen	  of	  de	  voetbalkooi.	  “Het	  leuke	  is	  dat	  de	  leerlingen	  
daardoor	  gaan	  denken:	  we	  hebben	  invloed.	  We	  runnen	  deze	  toko,	  laten	  we	  er	  zuinig	  mee	  
omgaan”,	  zegt	  Hoogmoed	  enthousiast.	  De	  school	  moet	  voelen	  als	  thuis	  en	  zo	  moet	  het	  er	  
ook	  uitzien.	  Van	  Hoogen	  wijst	  op	  een	  incident	  in	  de	  eerst	  week,	  toen	  er	  na	  de	  pauze	  nog	  
twee	  propjes	  in	  de	  kantine	  lagen.	  “Dat	  hebben	  we	  best	  groot	  gemaakt”,	  vertelt	  
Hoogmoed.	  “We	  zeiden	  tegen	  de	  leerlingen:	  het	  is	  vast	  een	  vergissing,	  maar	  er	  zijn	  twee	  
propjes	  blijven	  liggen.	  Waarschijnlijk	  zijn	  die	  uit	  jullie	  zak	  gevallen	  op	  weg	  naar	  de	  
prullenbak.”	  Sindsdien	  ligt	  er	  niets	  meer.	  	  
	  
Participeren	  buiten	  school	  vindt	  bijvoorbeeld	  in	  het	  bejaardenhuis	  in	  de	  buurt	  plaats,	  
waar	  in	  de	  toekomst	  leerlingen	  in	  tweetallen	  aan	  een	  bewoner	  worden	  gekoppeld.	  “We	  
willen	  onze	  leerlingen	  leren	  dat	  je	  niet	  altijd	  iets	  hoeft	  te	  doen	  waar	  je	  zelf	  beter	  van	  
wordt.	  Je	  kunt	  ook	  investeren	  in	  mensen	  en	  blij	  zijn	  dat	  je	  een	  ander	  blij	  maakt”,	  zegt	  
Hoogmoed.	  Daarnaast	  worden	  de	  leerlingen	  uitgedaagd	  kritisch	  naar	  zichzelf	  te	  kijken.	  
Dat	  gebeurt	  in	  de	  vorm	  van	  een	  zogenoemd	  ontwikkelingsweb,	  waarin	  leerlingen	  een	  
score	  geven	  aan	  hun	  eigen	  gedrag.	  Ook	  de	  docenten	  maken	  zo’n	  web	  van	  iedere	  leerling.	  
“Die	  liggen	  in	  eerste	  instantie	  natuurlijk	  helemaal	  niet	  bij	  elkaar,	  dus	  dat	  levert	  leuke	  
gesprekken	  op”,	  lacht	  Hoogmoed.	  	  
	  
De	  leerlingen	  hebben	  per	  dag	  drie	  lessen	  van	  anderhalf	  uur	  met	  een	  half	  uur	  pauze	  erna.	  
Op	  vrijdag	  volgen	  ze	  vvv-‐uren,	  die	  staan	  voor	  verbeteren,	  verdiepen	  en	  verbreden.	  Het	  
eerste	  uur	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  van	  de	  kernvakken	  Nederlands,	  Engels	  of	  
wiskunde	  te	  verbeteren.	  Het	  tweede	  uur	  is	  voor	  verdieping,	  bijvoorbeeld	  voor	  leerlingen	  
die	  naar	  havo	  willen.	  Dit	  alles	  in	  kleine	  groepjes	  onder	  leiding	  van	  de	  vakdocent.	  In	  het	  
laatste	  uur	  kan	  je	  je	  verbreden	  in	  kunst,	  wetenschap,	  sport	  of	  koken.	  “Dan	  organiseren	  
we	  bijvoorbeeld	  Heel	  Mavo	  Bakt”,	  vertelt	  Van	  Hoogen.	  	  
	  
Geen	  fusies	  
	  
De	  grootschalige	  fusies	  die	  kenmerkend	  zijn	  voor	  onderwijsland,	  daar	  geloven	  ze	  bij	  De	  
Amsterdamse	  Mavo	  niet	  zo	  in.	  Die	  vrijheid	  is	  er	  omdat	  de	  school	  niet	  onder	  een	  groot	  
stichtingsbestuur	  valt,	  maar	  een	  onbezoldigd	  bestuur	  heeft.	  “Vanuit	  een	  
stichtingsbestuur	  komt	  vaak	  de	  wil	  om	  te	  groeien.	  Ik	  snap	  het	  wel:	  meer	  leerlingen	  
betekent	  meer	  omzet	  en	  dan	  heb	  je	  misschien	  geld	  voor	  extra	  activiteiten.	  Maar	  in	  de	  



praktijk	  zie	  je	  dat	  dat	  geld	  niet	  naar	  het	  primaire	  proces	  gaat:	  het	  onderwijs”,	  zegt	  Van	  
Hoogen.	  	  
	  
Kleinschaligheid	  is	  dus	  het	  adagium.	  Het	  eerste	  schooljaar	  start	  met	  twee	  klassen	  die	  elk	  
zeventien	  leerlingen	  tellen.	  Volgend	  jaar	  moeten	  daar	  drie	  nieuwe	  groepen	  en	  een	  paar	  
zij-‐instromers	  bijkomen.	  “Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  je	  kinderen	  kent,	  dat	  ze	  ons	  
kennen,	  dat	  je	  ze	  volgt,	  dat	  ze	  weten	  dat	  er	  op	  ze	  gelet	  wordt”,	  legt	  Van	  Hoogen	  uit.	  Voor	  
heel	  veel	  scholen	  is	  het	  bijna	  onvermijdelijk	  om	  te	  groeien.	  “Maar	  wij	  gaan	  het	  niet	  doen.	  
Wij	  houden	  ons	  bij	  ongeveer	  300	  leerlingen”,	  zegt	  ze	  vastbesloten.	  “Klassen	  van	  30	  zijn	  
tegenwoordig	  normaal.	  Wij	  vinden	  dat	  niet	  normaal”,	  vult	  Hoogmoed	  aan.	  
	  
Docenten	  
	  
De	  leerlingen	  van	  de	  school	  krijgen	  les	  van	  de	  beste	  leerkrachten:	  er	  zijn	  bijna	  alleen	  
maar	  eerstegraads	  docenten	  in	  dienst.	  En	  die	  moeten	  wat	  extra’s	  meebrengen.	  “Het	  is	  
een	  nieuwe	  school,	  dus	  onze	  mensen	  moeten	  ook	  iets	  op	  papier	  kunnen	  zetten	  of	  
bijvoorbeeld	  een	  netwerk	  meenemen.	  Meerdere	  talenten	  hebben”,	  verduidelijkt	  Van	  
Hoogen.	  De	  nieuwe	  docenten	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  het	  opzetten	  van	  hun	  eigen	  
curriculum.	  De	  docent	  als	  ondernemer:	  de	  leerkrachten	  zijn	  echt	  eigenaar	  van	  hun	  vak.	  
Ze	  hebben	  een	  aanstelling	  van	  één	  of	  tweeënhalve	  dag	  en	  hebben	  meestal	  nog	  een	  baan	  
er	  naast.	  “Onze	  docenten	  zijn	  allemaal	  heel	  erg	  enthousiast,	  dat	  valt	  ons	  op.	  En	  dat	  
merken	  de	  leerlingen	  ook”,	  zegt	  Hoogmoed.	  	  	  
	  
Marieke	  Otten	  (40)	  is	  een	  van	  die	  docenten.	  Ze	  geeft	  Nederlands	  en	  Maatschappij	  &	  
Participatie.	  “De	  kleinschaligheid	  was	  zeker	  een	  reden	  om	  hier	  te	  gaan	  werken.	  Het	  is	  
onderwijs	  dat	  je	  ook	  voor	  je	  eigen	  kind	  zou	  willen.”	  Otten	  prijst	  de	  enthousiaste	  
schoolleiding	  en	  de	  opbouwende	  cultuur.	  “Op	  andere	  plekken	  is	  dat	  soms	  wat	  meer	  
afstraffend,	  dat	  er	  gelijk	  wordt	  gewezen	  op	  dingen	  die	  misgaan.”	  Verder	  vindt	  ze	  het	  fijn	  
dat	  ze	  dankzij	  de	  korte	  lijntjes	  makkelijk	  zaken	  kan	  afstemmen	  met	  collega’s.	  “En	  
beslissingen	  worden	  niet	  van	  bovenaf	  gedropt,	  maar	  met	  elkaar	  genomen.	  Dan	  sta	  je	  er	  
gelijk	  meer	  achter.”	  	  
	  
Net	  als	  de	  schoolleiders	  is	  Otten	  enthousiast	  over	  de	  leerlingen.	  “Ik	  ben	  echt	  mavo-‐fan.	  
Leren	  is	  niet	  altijd	  vanzelfsprekend	  voor	  deze	  leerlingen.	  Het	  is	  een	  uitdaging	  om	  ze	  te	  
motiveren.	  En	  ze	  brengen	  zoveel	  wijsheden	  met	  zich	  mee,	  ik	  leer	  daar	  heel	  veel	  van.”	  	  
	  
Imago	  
	  
Het	  gesprek	  komt	  op	  het	  imago	  van	  de	  mavo.	  “Sommige	  ouders	  vinden:	  de	  mavo,	  daar	  
ben	  je	  niet	  echt	  trots	  op.	  Terwijl	  wij	  juist	  heel	  erg	  trots	  zijn	  op	  onze	  leerlingen”,	  zegt	  
Hoogmoed.	  “De	  scholen	  die	  in	  Amsterdam	  goed	  bekend	  staan,	  zijn	  allemaal	  vwo	  en	  
gymnasia”,	  vult	  Van	  Hoogen	  aan.	  “Wij	  willen	  met	  onze	  school	  laten	  zien	  dat	  als	  je	  naar	  de	  
mavo	  gaat,	  je	  ook	  naar	  zo’n	  goede	  school	  kunt.	  We	  willen	  een	  van	  de	  beste	  mavo’s	  van	  
Amsterdam	  worden.	  Met	  alle	  faciliteiten,	  inspirerende	  leraren	  en	  gastsprekers.	  The	  sky	  
is	  the	  limit.	  Naar	  de	  mavo	  gaan	  is	  echt	  niets	  om	  je	  voor	  te	  schamen.”	  	  	  
	  
Wat	  de	  toekomst	  betreft:	  de	  beschikking	  voor	  een	  humanistische	  categorale	  havo	  is	  al	  
binnen.	  Maar	  dat	  is	  een	  ander	  verhaal.	  “Eerst	  dit	  maar	  eens	  doen.	  En	  we	  willen	  het	  
vooral	  kleinschalig	  houden”,	  zegt	  Van	  Hoogen.	  Hoogmoed	  illustreert	  met	  een	  voorbeeld	  



waarom	  dat	  zo	  belangrijk	  is.	  Hij	  vertelt	  over	  een	  leerling	  die	  de	  eerste	  lesdag	  alleen	  in	  de	  
kantine	  zat.	  “Dat	  was	  zo	  zichtbaar.	  Iedereen	  heeft	  dan	  gelijk	  door:	  we	  moeten	  daar	  een	  
beetje	  op	  letten.”	  Otten	  zegt	  dat	  leerlingen	  uit	  haar	  klas	  direct	  probeerden	  het	  kind	  bij	  de	  
groep	  te	  betrekken.	  “Dat	  is	  zo	  bijzonder	  om	  te	  zien.”	  Daar	  doen	  ze	  het	  allemaal	  voor,	  zegt	  
Hoogmoed.	  “Op	  zo’n	  grote	  scholengemeenschap	  was	  die	  leerling	  misschien	  een	  jaar	  lang	  
ongelukkig	  geweest.	  Maar	  hier	  doet	  ie	  gewoon	  mee.”	  


