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Leerlingen van de Escamp University. ‘Het is een eer hiervoor uitverkoren te zĳn en zo voelen ze het ook. Ouders zĳn trots en passen de activiteiten van het gezin hierop aan.’

HENRIËTTE GUEST

Amina is elf jaar en zit op de ‘universiteit.’ Samen met dertig collegastudenten gaat
ze sinds 9 april elke zaterdag naar Escamp University. Slimme leerlingen krĳgen hier
de kans hun kennis en denkvermogen aan te scherpen.

Artsen en advocaten van de toekomst

V

andaag is het College Tour bĳ Escamp
University. Gast is
topambtenaar Wim
Borst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. ‘Studenten,’ zegt juf Laura. ‘Jullie hebben in groepjes vragen voorbereid.
Wie begint?’ Bĳna alle vingers gaan
omhoog. Uit de vragen blĳkt dat de
kinderen ‘doordenkers’ zĳn. Weet u
waar het woord minister vandaan
komt? Wat doet een secretarisgeneraal? Wat is beleid? Maar ook:
Bent u geworden wat u vroeger op
de basisschool wilde worden?
Op deze zonnige zaterdag
stonden om kwart voor tien al de
eerste leerlingen op de stoep van
brede buurtschool Kleurrĳk aan de
Ambachtsgaarde in Vrederust.
Ondanks het mooie weer zĳn ze er
weer allemaal. Dertig leerlingen
telt Escamp University uit de
groepen 6, 7 en 8 van de Petrus
Dondersschool, de Zuidwester en
de Erasmusschool. De scholen hebben hen zorgvuldig geselecteerd.
Zĳ scoren bovengemiddeld op taal
en rekenen en onderscheiden zich
met hun werkhouding, motivatie
en ambitie.

Onzekere toekomst

Gefeliciteerd

Schilderswĳk University
(sinds 2014) en Escamp
University zĳn onderdeel van
stichting Brede Buurtschool
Den Haag. De gemeente
subsidieert alle zaterdag- en
zomerscholen uit het extra
geld van het Rĳk voor
onderwĳs in achterstandswĳken. Ondanks de
noodzaak en het succes
dreigt er nu toch een forse
bezuiniging. Staatssecretaris
Sander Dekker van Onderwĳs wil het beschikbare
rĳksgeld voor onderwĳsachterstanden anders verdelen
over het land. Dat pakt
slecht uit voor Den Haag en
de andere grote steden.

Meedoen aan Escamp University is
een cadeautje, vertelt directeur
Ragna Kuiper van De Zuidwester.
‘De kinderen kregen een brief met
in grote letters Gefeliciteerd erop.
Het is een eer hiervoor uitverkoren
te zĳn en zo voelen ze het ook.
Ouders zĳn trots en passen de acti-

■

Deze kinderen
hebben allemaal
de hersens
om door te
kunnen leren
viteiten van het gezin hierop aan.
De zaterdagschool gaat voor. Deze
kinderen hebben allemaal de hersens om te kunnen doorleren. Bĳ de
university doen ze extra kennis,
sociale vaardigheden en zelfvertrouwen op, wat helpt om ook echt
te slagen in het vervolgonderwĳs.
Dat is de achterliggende gedachte.’
Taal en rekenen bĳspĳkeren hoeft

niet. Daar zĳn de leerlingen sowieso al goed in. Het programma
richt zich op kritisch denken, onderzoeksvragen formuleren, betrouwbare informatie opzoeken en ook
kennismaken met werelden buiten
de eigen wĳk. Om de week is er een
gastdocent of een excursie naar
een museum, een theater of een
echte universiteit. Leerlingen doen
ter plekke onderzoek en maken een
verslag.

Kookworkshop
Na de College Tour met een spervuur aan vragen voor de gastdocent kĳken de kinderen naar een
realistisch filmpje over een arrestatie en het daaropvolgende werk
van politie-agenten, advocaat en
rechter. Als afsluiting geven ze allemaal een korte presentatie over
wat ze deze dag gezien, gehoord en
geleerd hebben.
In de pauze is er tĳd voor een
interview. Terwĳl de jongens voetballen, beantwoorden de meisjes
vragen. Wat vonden jullie de leukste lessen tot nu toe? Pinàr (12):
‘We zĳn naar bunkers uit de oorlog
geweest. Eerst hebben we informatie opgezocht over de bezetting

en wat er in Den Haag toen allemaal is gebeurd.’ Deze excursie
heeft ook op de anderen indruk gemaakt. De kinderen zĳn trouwe kĳkers van het Jeugdjournaal en weten wat er in Syrië gebeurt. Dat ook
Den Haag ooit een stad in oorlog
was drong nu scherp tot hen door.
Ibtissam (10) herinnert zich de les
met moeilĳke puzzels. ‘Reken- en
taalspelletjes vind ik meestal best
gemakkelĳk, maar deze puzzels
waren echt moeilĳk.’ Anderen
vinden het vooral fijn om samen te
werken met gelĳkgestemde kinderen en om opdrachten te krĳgen
die je niet binnen vĳf minuten al af
hebt.
Willen ze later naar een echte
universiteit? Ja, roepen ze meteen.
En ook over hun toekomstig beroep
is al nagedacht: tandarts, rechter,
chemicus, arts, advocaat of architect. Zo ver is het nog lang niet.
Volgende week gewoon weer
Escamp University. Dan zal het
gaan over voedsel en gezond koken
met als leslokaal de keuken van het
gebouw Kleurrĳk.
Meer informatie?
sbbdenhaag.nl

