
Interview: Wilbert Sawat (Basisschool in Amsterdam Zuidoost)  
 
‘We proberen op school te repareren wat ze thuis tekort komen, maar het is 
gewoonweg niet haalbaar.’ 
 
Hoewel Wilbert brede verantwoordelijkheden heeft, staat 
hij vanwege het lerarentekort momenteel fulltime voor 
groep 8 van een basisschool in de Bijlmer. Sinds 2009 is hij 
werkzaam op deze school met 300 leerlingen. Wilbert 
denkt er vaak over om zijn horizon te verbreden door een 
overstap te maken naar een andere tak binnen het 
onderwijs. Hij voelt zich echter zo betrokken bij de school 
en hij heeft het gevoel dat hij de kinderen niet achter kan 
laten.  
 
Kansen(on)gelijkheid is een meerkoppig monster. Zaken als opleidingsniveau van de ouders, de 
betreffende wijk, armoede en inschatting en betrokkenheid van leerkrachten spelen een rol. In 
Nederland ligt vaak de focus op schoolresultaten en schooladvies, maar er speelt wat Wilbert betreft 
veel meer. Voor hem heeft kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen ook te maken met de kans 
op een goede basis in het leven: ‘uitgerust op school komen met een volle maag, fit zijn, geen zorgen 
hebben, niet stinken en schone, nette kleding aan hebben.’ Het geeft pijnlijk weer waar Wilbert 
dagelijks mee te maken heeft. Op de school van Wilbert uit kansenongelijkheid zich vooral in relatie 
tot armoede.  
 
‘Er zijn nieuwe Nederlandse maatstaven ten aanzien van kinderen met een achterstand, de 
zogenaamde ‘doelgroepleerlingen’. Confronterend feit is dat op deze school 81% van de kinderen 
zogenaamde ‘doelgroepleerling’ zijn, dat is 4 op de 5!’ Er komen wel ouders vanuit andere 
doelgroepen kijken, welke Wilbert vol passie een rondleiding geeft. Hij heeft echter vaak snel door 
dat het weinig zin heeft. Uiteindelijk kiezen ze eigenlijk altijd voor een andere, meer gemengde 
school, ookal liggen die veel verder weg.  
 
Achterstand heeft een kind vaak al als het met 4 of 5 jarige leeftijd op deze school begint. ‘Sommige 
kunnen niet tellen, kunnen klanken niet koppelen aan letters of zijn gewoonweg niet gewend om in 
sociale context te praten. Sociale gesprekken over bijvoorbeeld emoties komen in sommige culturen 
ook gewoon minder voor.’  
 
Tijdens de eerste lockdown werden de kinderen op zijn school hard getroffen. Onderwijs op afstand 
was in veel gevallen niet mogelijk, vanwege het ontbreken van een internetverbinding of een 
computer, geen kennis hoe online te komen of het gebrek aan begeleiding vanuit huis. Wilbert 
besloot de kinderen van groep 8 dan maar te gaan bellen, videobellen. Gewoon om te praten, samen 
een boek te lezen of te rekenen. Door het videobellen kreeg hij echter een kijkje in het leven van 
sommige kinderen thuis: betonnen vloeren, geen tapijt, matrassen op de grond waar meerdere 
kinderen op moesten slapen. ‘Het was zo confronterend, ik kon dat bijna niet meer zien.’ 
 
 

 
 

 



 
‘Hoe kan ik van een kind verwachten dat het om 9:00 s ’ochtends een toets aflegt wanneer hij/zij met 
een lege maag naar school komt en op een matras met meerdere kinderen heeft geslapen? We 
proberen op school te repareren wat ze thuis tekort komen, maar het is gewoonweg niet haalbaar. 
Scholen hebben vaak mooie ambities, zoals het worden van de sportiefste school van Nederland. 
Maar wij…, wij hebben andere zorgen en daarmee een andere ambitie.’ Aldus Sawat.   
 
De randvoorwaarden voor het volgen van onderwijs - o.a. de situatie voor en na school - zijn moeilijk 
op te lossen problemen. Noch het onderwijs, noch Jeugdzorg, noch ouderkind-centra slagen daar 
goed in. Wilbert ziet echter ook kansen. Zo pleit hij voor een betere borging van aspecten van 
maatschappelijk werk, kansengelijkheid en diversiteit in het curriculum van de Pabo. ‘Hoe kan een 
afgestudeerde leerkracht zónder deze kennis nou succesvol aan de slag gaan op een school als deze?’ 
Ook maken Wilbert en zijn collega’s dankbaar gebruik van voorzieningen van maatschappelijke 
instanties en goede doelen. Door nauw samen te werken met deze partijen kunnen zij aan 
ondersteunende (educatieve) voorzieningen, recreatie en materialen komen voor de kinderen.  
 

 

 
 

 

 


