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“Wat staan ze er zelfbewust op, hè?”, zegt 

Ad van der Borst, wijzend op de foto’s van 

de spelers die in de schoolhal hangen. Op de 

foto’s, gemaakt door Yvonne de Blaauw, kij-

ken de leerlingen zelfverzekerd de camera in. 

Stoer, lachend, zonder gêne. Van der Borst: 

“Dat is mijn drijfveer: ik wil ze zelfbewust en 

trots maken en natuurlijk ook lol en plezier 

geven.”

De leerlingen van de Heldringschool, een 

school voor zeer moeilijk lerende kinde-

ren (zmlk) in Amsterdam-West, hebben veel 

tegen: een laag IQ, gedrags- of sociaal-emotio-

nele problemen, vaak een vervelende gezins-

situatie. Van der Borst: “Deze kinderen heb-

ben vaak al heel veel meegemaakt voor ze op 

school komen. Ze hebben al een gefrustreerd 

zelfbeeld.”

Geen voor de hand liggende doelgroep om 

theater mee te maken. Toch maakt de bevlo-

gen muziekdocent al ruim twintig jaar muziek-

theatervoorstellingen met de leerlingen. 

“Een uit de hand gelopen muziekles” noemt 

hij het zelf. “Ik zag dat er meer talent in de 

kinderen zat en de drang om zich te manifes-

teren.” Eind jaren tachtig was hij een pionier. 

Inmiddels zijn theatervoorstellingen met ver-

standelijk gehandicapten gewoner geworden, 

maar zijn aanpak is nog altijd bijzonder.

“Het meerdere in het mindere”, zo vat Van 

der Borst die aanpak samen. Oftewel: wat ze 

wèl kunnen, zo mooi mogelijk maken. “Ik 

laat ze nooit iets doen dat ze niet beheer-

Theater maken met zeer moeilijk lerende kinderen

Wat weinigen voor mogelijk houden, doet Ad van der Borst (53), muziekdocent op  
de Amsterdamse Heldringschool, al bijna twintig jaar: mooie, ontroerende muziek-
theatervoorstellingen maken met verstandelijk gehandicapte leerlingen. Zijn geheim? 
Veel geduld en liefde en ze niets laten doen dat ze niet beheersen. Zijn drive? “Dat ze 
gelukkig en trots op dat podium staan.”

Tekst Eva Prins Beeld Yvonne de Blaauw

Met het hoofd omhoog 
door de school

Abigail Joël Manuela
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sen. Anders staan ze voor schut. Ik voeg me 

naar hun mogelijkheden en zoek daarin het 

hoogst haalbare. Stel, een leerling kan alleen 

maar het toneel op- en aflopen maar wil dol-

graag meedoen, dan probeer ik een rol voor 

hem te maken waarin hij dat zo mooi moge-

lijk doet.”

Niet eng
Elke laatste vrijdag van de maand staat de 

school in het teken van het theater. De voor-

stelling begint om half twee, maar al vanaf elf 

uur ’s ochtends zijn de vijftien spelers en de 

begeleidende leraren in de weer. De leerlin-

gen oefenen nog wat scènes, kleden zich om 

in hun zwarte theaterkleding, worden opge-

maakt, eten samen een warme lunch en van-

daag staan ze ook, verlegen, de pers te woord. 

“Heel leuk.” Dat is het meest gehoorde ant-

woord op de vraag hoe het is om in de thea-

tergroep te zitten. “Het is leuk om met de mei-

den te dansen en als mensen het leuk vinden 

om te komen kijken”, zegt ‘danseres’ Zulal 

(16), die net is voorzien van rode lippenstift 

en glitteroogschaduw. Voor haar is het de eer-

ste voorstelling waarin ze meespeelt, maar 

eng vindt ze het niet. Ook Maryam (15) vindt 

het niet eng en ook niet moeilijk. “Maar je 

moet wel veel oefenen.” Ook voor haar is het 

de eerste voorstelling. Het leukste? “Optre-

den voor mensen die je niet kent. Dan durf ik 

meer en gaat het beter.”

Patrick (14), een donker jochie met een stra-

lende lach, is al een ervaren speler, hij doet 

al mee sinds zijn vijfde. Van der Borst vraagt 

hem er elke voorstelling weer bij omdat hij 

zo goed kan repeteren, weet hij. Wat dat is? 

“Wachten en goed luisteren.”

Voor Vanessa, een van de voorgronddanseres-

sen, is het ook al haar vierde voorstelling. Ze 

heeft een trucje bedacht tegen de zenuwen: 

“Ik doe net of er geen mensen zijn. Dan kan 

ik me beter concentreren.” 

Feestje
Net doen of er geen toeschouwers zijn, is deze 

middag lastig. Drie klassen van de Alfons Lau-

dyschool, een zmlk-basisschool, zijn naar de 

voorstelling gekomen. Niet het makkelijkste 

publiek. “Voor kinderen spelen, vind ik het 

moeilijkst”, had hoofdrolspeelster Silvia (14) 

voor de voorstelling nog gezegd. “Die zijn 

nooit stil. Dat maakt het moeilijk je te con-

centreren.” Stil zijn de kinderen inderdaad 

niet, maar wel heel erg enthousiast. Zodra de 

jongens op hun djembés beginnen te trom-

melen, klappen de kinderen mee en dat hou-

den ze bijna de hele voorstelling vol, g 

‘Ik laat ze nooit iets doen 
dat ze niet beheersen. 
Anders staan ze voor schut’

Manuela Maryam Patrick Patrick

Ad van der Borst met zijn leerlingen
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soms in maar vaker uit de maat. Toch blijven 

de spelers goed in hun rol. 

‘De droom van de hand die het water streelt’ 

is een abstracte voorstelling op muziek van de 

Turkse zangeres Sezen Aksu. Vijf jongens trom-

melen, zes meisjes dansen. De muziek en een 

spel met donker en licht, wit en rood, zorgen 

voor de sfeer: ingetogen en melancholisch, 

dan weer uitbundig en opzwepend. 

Na het daverende slotapplaus mogen de kinde-

ren uit het publiek een nummer meedansen. 

Zulal neemt een meisje van de voorste rij bij de 

hand en binnen vijf minuten staat de hele speel-

vloer vol uitbundig dansende en springende kin-

deren, de spelers er trots genietend tussen. 

“Ik heb geleerd mensen blij te maken”, zegt 

Silvia na afloop. Zij is in de woorden van Ad 

“het kloppend hart van de voorstelling”. Eén 

scène danst ze zelfs solo. Waar de voorstelling 

over gaat? “Over jongens en meisjes”, gie-

chelt ze ineens verlegen. “Over liefde”, vult 

Vanessa aan. “Eigenlijk is alles liefde.” Silvia 

besluit: “Het is gewoon een feestje.”

“De voorstelling heeft geen verhaal”, licht 

Van der Borst toe. “Het gaat vooral om de 

sfeer, om de bewegingen en de beelden die de 

muziek oproept.”

Rammstein
Muziek is altijd het startpunt van een voor-

stelling, vertelt hij. Meestal kiest hij daarbij 

voor niet-alledaagse muziek. Zo klonk bij eer-

dere voorstellingen al eens de muziek van de 

Duitse metalband Rammstein en van Marlene 

Dietrich. Tijdens de muzieklessen komen daar 

steeds meer bewegingen en beelden bij. Dat 

proces duurt ongeveer een schooljaar.

Daarna volgt een half jaar van intensieve 

repetities met alleen de spelers. Die worden 

geselecteerd op motivatie, uithoudingsver-

mogen, doorzettingsvermogen en gedrag in 

de groep. “Maar”, voegt Van der Borst eraan 

toe, “alle kinderen die graag willen, probeer ik 

een keer aan bod te laten komen.”

Zijn inmiddels al vijftiende voorstelling bouw-

de hij vooral op rond het danstalent van Silvia 

(“Zij heeft 80 procent van de pasjes bedacht”) 

en het drumtalent van Volkan (15). Zij houdt 

de danseressen bij de les, hij de percussionisten. 

Het hoge niveau van deze spelersgroep is bij-

zonder, vertelt hij. “De voorstelling eist heel 

veel van de leerlingen. Ze moeten zich vijftig 

minuten concentreren, al die pasjes en ritmes 

onthouden, tellen, maathouden en op elkaar 

letten.”

Het is heel knap, zeggen ook de andere begelei-

‘Binnen die doeken 
vergeten ze de hele 
buitenwereld en al hun 
sores en problemen. Dat 
vind ik zo ontroerend’

Silvia Vanessa

Volkan

Yassire

Zulal



nr. 6z22 maart 2008 het Onderwijsblad 31

Lachesis

Lerares basisschool en pabo

Vreugdevuur
 

Hij ligt nog steeds helemaal onder in mijn postvak op de pabo: de 

studentenenquête. Tot nu toe heb ik de aandrang weerstaan om ‘m te lezen. Als 

ik zou willen, kan ik elke maand een enquête over mijn inspanningen lezen. De 

inspectie, het bestuur, de buurt, ouders, studenten, leerlingen, wetenschappers, 

onderzoekers, journalisten alsmede de hele onderbuik van de Nederlandse samen-

leving bieden mij te pas en te onpas een kijkje in hun genadeloze bevindingen. Ik 

ben het zat. Ik wil het niet meer weten. Daar komt bij dat ik het al weet. Er is niets 

nieuws onder de zon. Ouders geven keer op keer aan meer activiteiten te willen. 

En met meer activiteiten bedoelen ze geen reken- en taalactiviteiten. Nee, ze wil-

len feestjes, kleedjesmarkten, rommelmarkten, spelletjesmiddagen, fancy fairs. 

Ook willen ze altijd meer contactmomenten en meer informatie. Internetpagina's, 

weekbulletins, het is niet genoeg. Contactavonden, drempelloze directiekamers, 

informatieavonden, bel-me-maar-thuis-juffen, nee-je-stoort-me-heus-niet-bij-de-

kassa-meesters. Hoeveel meer? Niemand zegt het. Als het maar meer is. 

Het bestuur wil meer leerlingen. Maar omdat wij een openbaar bestuur zijn en 

openbare scholen volgens weer andere enquêtes de tijdgeest tegen hebben, mogen 

wij ons niet meer openbaar noemen. In plaats daarvan heten wij bruisend te zijn. 

Een bruisende school met een bruisend pr-plan. Het bestuur is pas tevreden als wij 

folders rondbrengen in de wijk, of de krant halen omdat wij ‘leuke dingen’ doen. 

Op school, in het zwembad, op het sportveld, in het museum. Ook onze leerlingen 

roepen in leerling-enquêtes steevast om meer leuke dingen. Lezen, schrijven en 

rekenen horen daar niet bij. 

Geen ouder, geen leerling meldt ooit iets over de onverdroten inspanning waar-

mee we de problematiek van de samengestelde breuk en het voltooide deelwoord 

succesvol over het voetlicht brengen. Wetenschappers, onderzoekers en journa-

listen daarentegen kunnen er nu net geen genoeg van krijgen om het vermeend 

bedroevende gehalte van ons lees-, schrijf- en rekenonderwijs aan de kaak te stel-

len. De inspectie - de enige instantie die echt bevoegd is om ons de maat te nemen 

- hanteert de Cito-score zo rigide dat we alleen nog heel hoog uit de bus kunnen 

komen als we vanaf nu nooit meer één leuk ding zouden doen en aan iedere leer-

ling een indrukwekkend handelingsprogramma vastbinden. Waar moeten we 

beginnen om aan al die dwingelandij tegemoet te komen? Het hele onderwijs ligt 

verkrampt in een pijnlijke spagaat. 

Ik hou er mee op. Eens in de maand verbrand ik alle enquête-uitslagen ritueel in 

de open haard. Flesje wijn erbij, lekker hapje. Binnenkort begin ik met de onaan-

geroerde studentenenquête. Niet omdat ik daar iets over te klagen had. Deze 

enquête deed iets veel ergers dan moedeloosheid veroorzaken: hij corrumpeerde 

mij. Vorig jaar kreeg ik een hoog cijfer van mijn eerstejaarsstudenten. Het was een 

aardige, gezellige groep maar op een enkeling na hadden ze hun zaakjes slecht 

voor elkaar. Het hoge cijfer maakte echter dat ik, op momenten dat ik ze echt ste-

vig moest aanspreken op hun studiehouding, aarzelde. Ik aarzelde omdat mijn 

strenge houding het cijfer misschien wel negatief zou beïnvloeden. Ik vond dat een 

schokkende ontdekking over mezelf. Net zoals ik het een schokkende ontdekking 

vond dat collega’s met minder hoge waarderingen zich genoodzaakt zagen de stu-

denten te betrekken in hun verbetertraject. Daarom gaat deze enquête als eerste 

de open haard in. Ik ga nu eindelijk zelf eens een leuk ding doen: ik organiseer een 

vreugdevuur. 

Lachesis

ders. “Alleen al dat ze zich zo’n hele dag goed 

gedragen zonder dat er streng toezicht is.”

Rust
Het theater is een niet meer weg te denken 

onderdeel van de school geworden. Er is zelfs 

een eigen, professionele theaterzaal. Niet 

alleen de gepassioneerde muziekdocent, maar 

het hele team is dan ook overtuigd van de 

enorme waarde voor de kinderen.  

“Hiermee oogsten ze applaus. Dat geeft waar-

dering en zelfvertrouwen. Ze zijn heel trots 

als ze mee mogen doen”, zegt onderwijs-

assistent Katja Jansen, die als manusje-van-

alles ook al jaren bij de voorstellingen betrok-

ken is. “Zoveel succeservaringen hebben deze 

kinderen niet”, vult Gerard Poelwijk aan. Hij 

is groepsleerkracht op de school en verzorgt 

het licht bij de voorstellingen. “Dit is zo’n 

enorme ervaring voor ze. Ik weet zeker: als ze 

over twintig jaar op hun schooltijd terugkij-

ken, dan hebben ze dit onthouden.”

Leerkracht Marijke Settels vertelt over een 

van de spelers die al twee jaar in een aparte 

klas zat voor leerlingen met gedragsproble-

men. Hij wilde dolgraag bij de theatergroep, 

maar moest zijn plek wel verdienen. Nu draait 

hij volledig mee met de voorstelling en zit 

ook weer in zijn eigen klas. Van der Borst: 

“Juist de duidelijkheid en structuur van een 

voorstelling, geeft veel leerlingen rust.” 

De leerlingen worden er socialer door, zeg-

gen ze allemaal. Enkelen bouwen in de groep 

zelfs nieuwe vriendschappen op. En dat niet 

alleen. Settels: “Binnen die doeken vergeten 

ze de hele buitenwereld en al hun sores en 

problemen. Dat vind ik zo ontroerend.”

Neem de zestienjarige Joël. Hij steekt met kop 

en schouders boven de anderen uit. Maar in 

dat grote lichaam huist een klein kind, zegt 

Settels. “Hij is bijna overal bang voor, altijd 

stil en in zichzelf gekeerd.” Tijdens de voor-

stelling trommelt hij echter de sterren van de 

hemel en dat heeft hem zelfvertrouwen gege-

ven. “Hij keek altijd naar beneden. Nu loopt 

hij met het hoofd omhoog door de school.” H

De voorstelling ‘De droom van de hand die 

het water streelt’ is nog te zien op vrijdag 28 

maart en vrijdag 25 april, om 13.30 uur in het 

Heldringtheater, Burgemeester Eliasstraat 

20, Amsterdam. De entreeprijs is 5 euro voor 

volwassenen en 2,50 euro voor kinderen en 

groepen vanaf vijf personen.

Volkan


