
Een ochtend op Accent praktijkonderwijs Hoogvliet  
‘Pas als jij je opent, openen zij zich ook.' 

‘Als we het niet zouden doen zoals we het nu doen, dan trek je het met deze 
jongeren niet. Het is zó'n problematische doelgroep, ze hebben zóveel pech. En 
vaak op alle vlakken: ze kunnen niet goed leren, het is thuis niet rustig, op straat 
niet, en er spelen vaak nog allerlei stoornissen. Hier zijn kinderen met trauma's die 
je niet eens in films ziet. Je krijgt er kippenvel van. En wij proberen deze kinderen 
via onze school overeind te helpen. Het heet onderwijs, maar het is natuurlijk veel 
meer dan dat.’ 

Op een dinsdagochtend, net voor de herfstvakantie, stappen Tjitske Bergsma en Rob van 
der Poel Nivoz dan eindelijk Accent praktijkonderwijs Hoogvliet binnen. Het corona-virus 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Ans van Liempd, zorgcoördinator Accent Hoogvliet
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en de bijbehorende onderwijswerkelijkheid dwarsboomden eerder schoolbezoek, nadat 
de wederzijdse interesse in het najaar van 2020 was aangewakkerd. In dat Zoom-contact 
spraken zorgcoördinator Ans van Liempd en directeur Francis ’t Zand over hun 
schoolklimaat, over de impact van een NIVOZ-traject Pedagogisch Tact en over de relatie 
als vertrekpunt voor het onderwijs. De slogan ‘zonder relatie geen prestatie’ heeft binnen 
Accent Hoogvliet wortel geschoten en wel zodanig dat ze het predicaat ‘Pedagogisch 
excellent’ mag dragen. ‘Iets waar we natuurlijk ook heel trots op zijn.’


Drop je knife 
Nu is het zover. Het is een ochtend dat wij - en de leerlingen -  aan de deur niet alleen met 
een ‘heel goedemorgen’ worden verwelkomd, maar ook door de politie. Drop je knife en 
doe wat met je life, zo lees ik op een poster, een landelijke actie vanuit het ministerie om 
jongeren aan te moedigen hun messen of steekwapens – ergens in de buurt  - anoniem in 
te leveren. 


In de lerarenkamer lopen we Marloes tegen het lijf, de wijkagente die zich duidelijk 
vertrouwd voelt. Ze geeft uitleg over de actie, over de harde werkelijkheid in een stad als 
Rotterdam en vertelt over het goede en nabije contact dat er is met de mensen van de 
school. ‘Je hebt elkaar nodig bij de problemen die er hier zijn.’


Lees hier het verslag van Rob van der Poel op Nivoz.nl
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