
Dat prinses Alexia in Wales geniet van eerste klas onderwijs 
betekent niet dat kinderen uit de Haagse Schilderswijk geen 
koninklijke scholing verdienen,  vindt Marleen de Kleijn. Deze 
 directeur van basisschool Startpunt International is even 
 duidelijk als ambitieus en  daarom mag ze zich ook Schoolleider 
van 2022  noemen.  Hoogtijd om een kijkje te nemen wat die 
 ambitie teweegbrengt op haar school. 

TEKST LARISSA PANS FOTOGTAFIE MAARTEN SMEENK

O
p de rode bakstenen muur van de 
metrohalte vlakbij basisschool 
Startpunt International in het hartje 
van de Haagse Schilderswijk staan 
Oudhollandse spreekwoorden en 
gezegden geschreven. Nette letters in 

zwarte verf. Eén gezegde luidt: ‘Het puntje van een vlugge 
pen is ’t felste wapen dat ik ken’. 
De school waar ik naartoe wandel, is een school met veel 
achterstandsleerlingen. De populatie bestaat uit een 
waaier aan nationaliteiten. Startpunt International werkt 
met verlengde leertijd, waardoor de leerlingen zes uur per 
week langer onderwijs krijgen. Maar hun sterkste educa-
tieve ‘wapen’? Dat is het International Baccalaureate (IB)-
onderwijs, waarin het juist níét alleen draait om taal, lezen 
en rekenen. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend 
leren en op een leerlingprofiel met karakterkenmerken zoals 
onderzoekend zijn, kritisch leren denken, een open mind 

Koninklijk  
onderwijs  

voor iedereen

“Bij vakken als kunst 
zat zelfs de grootste 
raddraaier met de 
tong uit de mond te 
werken” 

Marleen de Kleijn,  
schoolleider 

MARLEEN DE KLEIJN, SCHOOLLEIDER VAN 2022 
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Juf Maaike van de Ven tegen de drie: “Help 
elkaar hè, als de een ’t even niet weet.” Een 
ander kind neemt het over. Hun klasgeno-
ten luisteren aandachtig, na afloop applau-
disseren ze en gaan er meteen handen de 
lucht in. Ja, ze hebben wel een paar vragen. 
“Is dit nu een mini-, mesi- of macrocrisis?” 
“Zijn er acties ondernomen tegen het terro-
risme?” Juf Maaike: “Denk eraan, er is niet 
één goed antwoord. Vorm je eigen mening 
en onderbouw die met argumenten.” 
Later vertelt ze dat het meisje dat goed is in 
knutselen het gele kussentje heeft gemaakt 
om de presentatie te ondersteunen. “Zij 
heeft praktijkniveau en zij heeft hier haar 
talent ingezet. De leerling met havo-advies 
heeft de informatie uitgezocht, de andere 
leerling kroop achter de computer en 
schreef het op. Ze zijn sámen een groepje 
en het goede is dat je differentiatie in de 
opdracht kunt aanbrengen.” 

Rijker aanbod
Juf Maaike tegen de klas: “Als er een ter-
roristische aanslag wordt gepleegd, wat 
is dan de actie op government-level tegen 
terrorisme? En wat op community-level?” 
Leerling: “Ik denk terugvechten. Het leger 
erop afsturen of de politie.” Juf Maaike: “Of 
erover praten. Dat kan ook nog.” Deze unit 
is met deze laatste presentatie afgerond. 
“Jongens, wat hebben jullie dat onwijs goed 
gedaan! Wat ik heel nice vind, is dat jullie 
oorzaak, gevolg en actie goed hebben kun-
nen onderscheiden.” 
De klas maakt zich klaar voor de gymles. 
Manal (11), Soraya (12) en Nassim (11) 
willen wel even met de verslaggever hun 
ervaringen delen. 
Manal: “Ik vind deze manier van lesgeven 
veel fijner dan het onderwijs dat we eerst 
hadden. We leren veel meer en doen ook 
vakken als biologie en economie.” Nassim: 
“We zijn aardiger tegen elkaar en behan-
delen elkaar als familie.” Soraya: “Het is 
heel vet dat je je eigen dingen mag doen en 
het helemaal zelf mag uitzoeken. We doen 
van alles tegelijk: taal en spelling, maar we 
houden ook presentaties. ” 

hebben en betrokken zijn bij de wereld. 
In het schoolgebouw vind je meerdere tus-
senruimtes. Lokalen met banken, spelletjes, 
posters aan de muur (Er is geen Planet-B), 
een wereldbol, ruimtes waar het fijn onder-
zoekend leren is voor leerlingen. We zitten 
in de hal bij de ingang. Marleen de Kleijn 
is al zestien jaar verbonden aan Startblok 
International en is als schoolleider de initi-
ator van deze nieuwe manier van lesgeven. 
Leerlingen zijn rustig en zelfstandig aan 
het werk of bouwen in een tussenlokaal 
aan een toren. Af en toe komt een leraar 
langs om wat te vragen. De sfeer is prettig, 
harmonieus. 

Mini-, mesi- of macrocrisis? 
De Kleijn zegt terloops: “Als ik hier een paar 
jaar eerder had rondgelopen, dan had ik 
een andere school aangetroffen. Eentje 
waar de sfeer harder was, waar meer ver-
nielingen en diefstallen waren en waar meer 
geruzie en gedoe bestond tussen leerlingen 
onderling. Jarenlang stond een wijkagent 
bij de ingang van de school als er rapport-
besprekingen waren.” Het nieuwe onderwijs 
bestaat uit lesgeven in units en leerlingen 
werken veel zelfstandig, maar houden ook 
in groepjes presentaties. In een halve cirkel 
staan de leerlingen van groep 8 vandaag 
om een groepje van drie medeleerlingen. 
Er is net een unit afgerond en daar hoort 
een presentatie bij. Deze keer gaat het over 
9/11. Om de beurt vertellen drie meisjes 
gestructureerd over dit thema: algemene 
informatie, oorzaken en gevolg. Vanuit het 
perspectief van een persoon in de WTC-
toren, een passagier uit het gekaapte vlieg-
tuig en vanuit de terrorist. Een geel kussen-
tje in de vorm van een pistool wordt omhoog 
gehouden om de actie aan te duiden. Eén 
van de kinderen valt even stil. 

Sinds schooljaar 2020-2021 is Startpunt 
International de eerste Nederlandstalige 
IB-World School. De Kleijn en haar team 
hebben zich een slag in de rondte gewerkt 
om dit systeem in te voeren. Het is een 
manier van onderwijs geven die veel 
gebruikt wordt op internationale scholen. 
Doel is dat leerlingen zich ontwikkelen tot 
‘wereldburgers, die met elkaar verbonden 
zijn en samen verantwoordelijk zijn voor 
onze planeet.’ 

Onderzoekend leren
Nog maar een paar jaar geleden bestond 
het onderwijs voornamelijk uit frontaal 
leren en veel aandacht voor rekenen, taal 
en lezen, vertelt De Kleijn. “Een moeizaam 
proces bij veel van onze leerlingen, die 
vaak van huis uit het Nederlands niet 
goed meekrijgen.” De Kleijn merkte 
dat haar leerlingen weliswaar niet heel 
gemotiveerd waren voor deze klassieke 
onderwijsvorm, maar dat als ze projecten 
deden met onderzoekend leren ze wél 
tot bloei kwamen. “Bij vakken als kunst, 
cultuur en beeldende vorming zat zelfs de 
grootste raddraaier met de tong uit de 
mond te werken.” 

Dat zette haar aan het denken. en uitein-
delijk kwam ze IB-onderwijs op het spoor. 
“Onze prinses Alexia geniet in Wales ook 
dit soort onderwijs, alleen vragen inter-
nationale scholen met gemak duizenden 
euro’s schoolgeld. Wij bieden dit gratis 
aan als reguliere basisschool. Deze vorm 
van onderwijs sluit goed aan bij de ont-
wikkeling van onze leerlingen. Ze zijn 
socialer en liever geworden en gemoti-
veerder. Onze leerlingen zijn zich nu meer 
bewust van wat ze kunnen. Dat is deels 
terug te zien in de CITO-scores, al zijn de 
effecten van corona daarin ook zicht-
baar en eigenlijk is ons aanbod rijker dan 
hetgeen wat CITO toetst.” 
Niet alleen De Kleijn is enthousiast over 
deze manier van lesgeven, ze kreeg het 
hele team mee. Van de Ven wil inmiddels 
niet anders meer. Ze krijgt energie van 
het IB-onderwijs. “Het is even intensief 
als je het lesmateriaal ontwikkelt. Maar 
als leerlingen er eenmaal mee bezig zijn, 
ben je een soort coach. Je stelt vragen, je 
documenteert. Leerlingen leren zelfstan-
dig teksten te schrijven en als ik nu hun 
verslagen lees, maakt dat me heel blij. 

“Er is niet één goed 
antwoord. Vorm je 
eigen mening” 

Maaike van de Ven, leraar

De kinderen zijn socialer, 
liever en gemotiveerder 

geworden
Marleen de Kleijn, schoolleider 
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Ze zijn verbaal zo veel sterker geworden.” 
Maar die andere manier van werken en 
het aanleren van een nieuwe, didactische 
methode gaan niet vanzelf. Eén ochtend in 
de week is het team vrijgeroosterd van les-
geven, dan kunnen ze de lessen voorberei-
den. Er is een IB-coördinator die het team 
adviseert. Van de Ven: “Het vraagt van 
leraren dat ze willen professionaliseren, 
IB-trainingen volgen en dat zij in staat zijn 
om aan de hand van de IB-doelen lessen te 
ontwikkelen.” 

Geen showtje
Wat haar opvalt, is dat het team meer 
met elkaar overlegt over de lesinhoud. “We 
gaan in gesprek over taal: hoe bied jij dat 
aan? En we delen filmpjes van elkaars les 
om ervan te leren en geïnspireerd te raken.” 
Een paar dagen eerder is de Inspectie van 
het Onderwijs langsgeweest. De Kleijn 
is trots. De school is goed bevonden. De 
inspectie zag hoe leerlingen omgingen 
met de kwestie: ‘Je bent non-binair, maar 
wordt steeds meisje genoemd. Hoe ga je 
daarmee om?’ “Onze leerlingen dachten 

mee hoe dit opgelost kon worden. Ze leren 
in de schoenen van een ander te staan. Dit 
soort gesprekken waren zeven jaar gele-
den ondenkbaar. Het viel de inspectie op 
hoe betrokken de leerlingen waren: wat 
werken leerlingen goed samen.’ De Kleijn, 
nuchter: “Als kinderen veel samenwerken, 
knokken ze niet in de pauze. De inspec-
tie zag dat we geen showtje opvoerden, 
omdat ze langskwamen. We gingen voor 
‘goed’ en dat hebben we op 6 van de 12 
onderdelen gekregen. Ik ben heel blij.” 

Onder de indruk
De populatie op school is in beweging. 
In de bovenbouw zitten grotere groe-
pen met dezelfde nationaliteit: Turkse 
en Marokkaanse Nederlanders. In de 
onderbouw is het gemengder: ‘een heel 
bijzondere mix van zo veel verschillende 
nationaliteiten en ook autochtone leerlin-
gen. In de kleuterklas zitten verschillende 
leerlingen uit expatgezinnen. Het lijkt een 
detail, maar voor De Kleijn zegt het alles. 
“Voor het eerst hebben twee leerkrachten 
hun eigen kind naar onze school gedaan. 
Dan weet je dat we het goed doen.” 
In groep 8 vindt een onverwacht leson-
derdeel plaats. De leerlingen hebben in 
opdracht van juf Maaike een brief in het 
Engels geschreven aan hun directeur. 
Een groep 8’er: “We hebben dit voor u 
gemaakt, omdat we een goed hebben 
gekregen van de inspectie.” Ontroerd 
neemt De Kleijn het stapeltje brieven in 
ontvangst. Ze leest er eentje voor: Dear 
Miss de Kleijn, You really worked hard.  
We are happy, the hard work paid well 
off. We are very happy to have you as our 
principal.” De Kleijn: “Ik word hier ver-
legen van. Ik ben ongelooflijk onder de 
indruk van jullie niveau van het Engels. Ik 
ga ze allemaal lezen.” De Kleijn tegen de 
klas: “Dit is zó’n andere klas dan die van 
een paar jaar geleden. En die ‘goed’ van 
de inspectie is natuurlijk niet alleen mijn 
verdienste, maar van jullie allemaal én alle 
juffen en meesters.”  

CARTOON

Als team delen we filmpjes 
van elkaars les om ervan te 

leren en geïnspireerd te raken
Maaike van de Ven, leraar

SCHOOLLEIDER VAN  HET JAAR

Tijdens het AVS Schoolleiderscongres op 18 maart  
ging Marleen de Kleijn er, met een overweldigende  
meerderheid van stemmen, vandoor met de titel: 
Schoolleider van 2022. We willen haar van harte 
 feliciteren met deze mooie eretitel. 

Wil jij al iemand nomineren voor de Schoolleider  
van het Jaar-verkiezing 2023? Dat kan via:  
avs.nl/netwerk/schoolleider-van-het-jaar-2023
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