
‘Lekker uitwaaien op het water’ Pont over het Nieuwe Meer
Eropuit  Lekker fietsen langs de Oeverlanden en dan uit-
waaien op het water? Dat kan nog tot en met 15 oktober op
de pont over het Nieuwe Meer. Het fietspontje naar pannen-
koekenboerderij Meerzicht in het Amsterdamse Bos vaart elk
weekend. Volwassenen betalen € 1,50; kinderen van 4 t/m 11
jaar € 0,50. Een fiets meenemen kost € 0,50 extra, een bak-
fiets € 2,50. Kinderen tot 4 jaar en huisdieren kunnen gratis
met de veerpont mee.

Als u vervolgens het Amsterdamse Bos wilt ontdekken, kunt
u deze zomer voor het eerst ook de elektrische Bosbus
nemen. De bus rijdt een prachtige route door het hele bos,
van De Boswinkel naar de Geitenboerderij en terug. De tus-
senliggende haltes zijn: het Klein Kinderbad, Paviljoen Chez
Favié, het Openluchttheater, Pannenkoekenboerderij Meer-
zicht en Groot Kinderbad. Een enkele rit kost € 2,- per per-
soon. U kunt de Bosbuskaartjes kopen in de bus en in De
Boswinkel. In De Boswinkel kunt u pinnen, in de bus niet.
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Leergierige stad

Onderwijs  Voor de Amsterdamse leerlingen zit
de vakantie er weer op. Uitslapen is er niet meer
bij. ’s Morgens vroeg rammelt de wekker weer om
het begin van een nieuwe schooldag aan te kondi-
gen. De scholen zijn weer begonnen, en deze
krant staat daarom in het teken van onderwijs, in
de breedste zin van het woord.

Amsterdam heeft ruim 200 basisscho-
len, waarop meer dan 62.000 kinderen
hun eerste stappen in het onderwijs
zetten. Vanaf de allereerste les ooit tot
het promoveren aan één van de univer-
siteiten, het kan in onze stad. Een
dwarsdoorsnede van de veelzijdigheid
van het Amsterdamse onderwijs vindt
u terug op pagina 8 en 9 van deze krant. 

Nieuwe school
Het aantal schoolgaande kinderen in
Amsterdam blijft groeien. Alle leerlin-
gen moeten kunnen rekenen op onder-
wijs dat aansluit op hun capaciteiten en
hun keuze. Er zijn meer nieuwe scholen
nodig en Amsterdamse ouders en leer-
lingen hebben daarnaast ook wensen en
behoeften als het gaat om nieuwe on-

derwijsconcepten. Dit schooljaar opent
een aantal nieuwe scholen hun deuren
in Amsterdam. Onder andere de Alan
Turingschool, die als één van de win-
naars uit de zoektocht naar Onze
Nieuwe School is gekomen. Op pagina 3
vertelt de directeur van deze school over
de gedachte achter dit nieuwe concept.

Lees verder op pagina 2

Open Monumentendag: 
Golvende gevels, sierlijk 
metselwerk en kleurrijke 
glas-in-loodramen
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‘In plaats van leerplicht 
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11



2 Amsterdam | 22 augustus 2016

Meerkunners

Filosoferen

Meer uit kinderen halen
Extra lessen Extra lessen en meer betrok-

kenheid van ouders. Met die aanpak voor

‘meerkunners’ heeft de Slootermeerschool de

afgelopen drie jaar goede resultaten geboekt

in groep 6, 7 en 8. “We willen zoveel mogelijk

kinderen deze kans bieden”, zegt intern bege-

leider Marianne Kamphuis.

Vernieuwing Via het programma 'Waaghal-

zen' van Stichting Westelijke Tuinsteden kreeg

Berna Kokut (groep 6, Vlaamse Reus) dit voor-

jaar de kans om te werken aan haar eigen

ideeën voor onderwijsvernieuwing op de

Vlaamse Reus. Berna ontwikkelt twee lessen:

filosoferen over wereldgodsdiensten én over

subculturen.

“Meerkunners zijn kinderen die meer
kunnen dan ze in de klas laten zien”, legt
Marianne Kamphuis uit. “Ze zitten net
tussen vmbo gemengd, vmbo-t en havo
of tussen havo en vwo. Door die kinde-
ren na schooltijd extra lessen aan te bie-
den, hopen we dat ze een treetje hoger
komen. Het gaat bij de lessen om extra
kennis én verdieping van de dingen die
ze al hebben geleerd. Juist kinderen die
thuis niet automatisch wat extra’s mee
krijgen, hebben baat bij deze lessen.”

Ouderbetrokkenheid
De extra lessen zijn alleen zinvol als de
ouders echt betrokken zijn, benadrukt de
intern begeleider. “Ouders tekenen er-
voor dat ze kinderen thuis helpen met het
plannen van hun werk. De ouders krijgen
zelf vier lessen om te horen hoe ze hun
kinderen het beste kunnen begeleiden en
om bijvoorbeeld een planbord te maken.
Mede door die ouderbetrokkenheid is het

project behoorlijk succesvol.”
Op de Slootermeerschool hebben tot nu
toe ruim veertig kinderen meegedaan
met de aanpak voor Meerkunners, uit
groep 6, 7 en 8. “Dit jaar stromen ze ge-
middeld uit op op vmbo-t/havo niveau,
een hoger niveau dan voorheen. De ken-
nis die we opdoen bij de extra lessen ge-
bruiken we op de hele school. Als
bijvoorbeeld bepaalde lesmaterialen heel

goed aanslaan, passen we die ook toe in
de klas.” De school is zeker van plan om
door te gaan met de extra lessen. Mari-
anne Kamphuis: “Gelukkig hebben we
hiervoor extra geld gekregen. Per school-
jaar bekijken we welke kinderen in aan-
merking komen. We willen iedereen
deze kans bieden. Kinderen motiveren
elkaar ook door te vertellen hoe leuk het
is. Dat is mooi om te zien.”

‘Kennis is beter begrijpen’

Meerkunners
Stadsdeel Nieuw-West en de gemeente hebben
de afgelopen drie jaar met het project Meerkun-
ners geïnvesteerd in extra lessen voor leerlingen
uit groep 6, 7 en 8 van zes basisscholen in Sloter-
meer. Van de 43 deelnemende leerlingen die in het
schooljaar 2014-2015 naar naar de middelbare
school gingen, stegen 34 leerlingen een of meer-
dere niveaus.

Marianne Kamphuis: “Ouderbetrokkenheid is cruciaal.”

“Kennis is beter begrijpen”, licht Berna
toe. “Door te filosoferen krijgt vrede
een kans. Dat vredesproces ligt allang
niet meer in onze handen, maar in die
van de kinderen van nu. Ik zie bij de kin-
deren aan wie ik filosofielessen geef een
positieve beweging. Kinderen leren
eerst na te denken en reageren steeds
minder primair. Ze stellen eerst de

vraag: waarom denk je zo dan?” Haar les-
sen zijn nog in ontwikkeling en bedoeld
voor kinderen vanaf groep 6. “De prikkel
is het allerbelangrijkst. Ik kies de ene dag
een kunstwerk om aan de hand daarvan
te filosoferen, een andere keer kies ik een
liedje.”

Uitgangspunt van het Waaghalzen pro-
gramma is dat het bijdraagt aan een
school waar talenten gekoesterd en gesti-
muleerd worden. De vernieuwende lera-
ren worden ambassadeurs van
vernieuwing en nemen hun collega’s
daarin mee. Filosoferen past bij het ont-
wikkelingsgericht onderwijs dat op de
Vlaamse Reus centraal staat. Door vanuit
eigen ervaring het geloof ter sprake te
brengen, creëer je aansprekender onder-
wijs, is Berna’s overtuiging. Haar leskist
is binnenkort ook te koop.

Foto 
Lenette van der Plas

Amsterdam vindt het belangrijk 

dat alle kinderen mee kunnen doen

Vervolg van pagina 1

Alle kinderen moeten mee kunnen doen
Het is niet leuk, maar voor veel gezinnen
wel een realiteit. Uw kind komt uitgela-
ten thuis met de mededeling: ‘we gaan
op schoolreis’. Terwijl u blij bent voor
uw kind, denkt u tegelijkertijd: ‘hoe gaan

we dat in hemelsnaam betalen?’. Of uw
kind wil graag op voetbal of tennis en u
weet dat u het geld voor de contributie en
sportkleding niet kunt missen. Veel ge-
zinnen hebben moeite om deze kosten te
betalen.

Scholierenvergoeding
Amsterdam vindt het belangrijk dat alle
kinderen mee kunnen doen. Op school,
maar ook in hun vrije tijd. Dat ze de-
zelfde kansen krijgen als hun vriendjes
en vriendinnetjes uit gezinnen waar
meer geld is. Daarom biedt de gemeente

ondersteuning voor ouders met een laag
inkomen met schoolgaande kinderen.
Met de scholierenvergoeding kunt u
school-, sport- en culturele activiteiten
van uw kind betalen. Denk daarbij aan
kosten voor schoolspullen en -reisjes,
contributie van sportverenigingen,
sportkleding, muziekles of theater- en
bioscoopbezoek. Maar ook aan bijles of
huiswerkhulp. Voor kinderen op het
voortgezet onderwijs die drie of meer
zones naar school moeten reizen kunt u
ook een reiskostenvergoeding aanvragen. 
www.amsterdam.nl/pakjekans

Nooit te oud om te leren
Bij onderwijs denkt u misschien alleen
aan kinderen, maar ook voor volwassen
Amsterdammers is er nog genoeg te
leren. Soms om beter Nederlands te leren
spreken en schrijven (pagina 11), soms
omdat de banen waarvoor u bent opge-
leid niet voor het oprapen liggen. Dan
wilt u zich misschien wel laten omscho-
len. De gemeente kan dan een helpende
hand bieden (pagina 13). 

Alles over onderwijs:
www.amsterdam.nl/onderwijs
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'Een school van en voor ons allemaal'

Schoolmakers  Omdat ze de juiste school voor hun kinderen niet tegenkwa-

men in de stad, deden vaders Erik van Bruggen en Ebel Kemeling mee aan

Onze Nieuwe School, de zoektocht naar schoolmakers met innovatieve

ideeën voor het Amsterdamse onderwijs. Ze benaderden Martin Bootsma (le-

raar van het jaar 2011) en Eva Naaijkens, met wie ze een schoolconcept schre-

ven, geïnspireerd door Alan Turing. De Alan Turingschool, werd als één van de

vier geselecteerd en gaat na een jaar van voorbereiding bijna van start.

Nieuwe school

Eva Naaijkens is directeur van de Alan
Turing, die is gehuisvest aan de Pool-
straat, in het gebouw waar voorheen ba-
sisschool De Pool zat. “Ik ben via het
netwerk van schoolbesturen gevraagd
om in te stappen in de nieuwe school.
Tot deze zomer was ik negen jaar school-
leider van een basisschool in Amersfoort.
Deze school heb ik van zwak naar drie
keer excellent geleid. Ik wilde wel weer
wat nieuws doen. We zijn nu een jaar in
voorbereiding op de nieuwe school, die
na de zomer van start gaat.”

Wat maakt de Alan Turingschool
vernieuwend? 
“We hebben vier belangrijke pijlers be-
noemd. Het begint bij het zeer goed be-
heersen van de basisvaardigheden. Op de
Alan Turingschool leren kinderen fout-
loos rekenen, zeer goed lezen en schrij-
ven. Daarnaast besteden we veel
aandacht aan gezondheid, sport en bewe-
ging. Lang niet alle leerlingen kunnen de
hele dag stil op een stoel zitten. We vin-
den het erg belangrijk dat onze leerlingen
zich veilig en gelukkig voelen. Onze leer-
lingen zijn wereldburgers en daarom
geven we les in wereldburgerschap. We

willen van onze leerlingen uitvinders
maken, net zoals Alan Turing dat was.
Computers zetten we op de Alan Turing-
school in als middel om het leren van
onze leerlingen te ondersteunen.”

Alan Turing (1912-1954) is in al deze op-
zichten een inspirator voor het school-
plan. Hij was sportief, homoseksueel,
intelligent (hij was wiskundige) en als
uitvinder betrokken bij het kraken van de
enigma-code. Daardoor waren de Britten
tijdens de Tweede Wereldoorlog op de
hoogte van de locaties van de onder-
zeeërs van de Duitsers.

De leerlingen moeten optimaal profiteren
Naaijkens: “De Alan Turingschool ba-
seert zich op het principe van een lerende
organisatie, waar de leraren continue
leren en zichtzelf verbeteren. Hoe we dat
doen? De leraren bereiden gezamenlijk
lessen voor. Ze kijken bij elkaar in de klas
en gaan in gesprek om de kwaliteit van
de lessen te verbeteren. Ook besteden we
heel erg veel aandacht aan teamontwik-
keling. De leerlingen moeten hier vervol-
gens optimaal van profiteren. We helpen
de leerling te leren op zijn of haar eigen

niveau. Kinderen op onze school halen
het beste uit zichzelf. Dat telt voor iedere
leerling. Alle leerlingen hebben recht op
een plek in onze maatschappij en kwali-
tatief goed onderwijs is een voorwaarde
om dat te kunnen bereiken.” 

In gesprek met ouders 
“We gaan deze school samen met ouders
beginnen. Sterker nog, ouderbetrokken-
heid is al gestart. We hebben bijeenkom-
sten georganiseerd voor de ouders van
basisschool De Pool en andere geïnteres-
seerden. We gaan graag met ouders in ge-
sprek. En we willen dat ouders een zeer
actieve rol vervullen in en om de school,
en vooral niet alleen via de Medezeggen-
schapsraad. Het is spannend maar we
leren van ouders. Van hun verhaal en van
hun beroep.” 

50 weken per jaar open
“Het eerste schooljaar zal vooral in het
teken staan van het invoeren van het
nieuwe onderwijsprogramma”, zegt
Naaijkens. “We willen dat kinderen zich
veilig en prettig voelen op de Alan Tu-
ringschool. Ook willen we een buiten-
schoolse opvang opzetten, zodat we 50

weken per jaar open kunnen zijn. ’s Mid-
dags gaan we werken vanuit thema’s die
allemaal geïnspireerd zijn op het leven
van Alan Turing. Ook gaan we ouders de
mogelijkheid bieden flexibel een extra
vakantieweek op te nemen voor hun
kind.” 

Ontzettend veel zin
“Op basis van het ingezonden plan voor
de schoolmakerswedstrijd heeft de Asko
(Amsterdamse Stichting voor Katholiek,
Protestants-Christelijk en Interconfessi-
oneel  Onderwijs) ons de kans geboden
om basisschool De Pool over te nemen.
Het hele team van De Pool reageerde en-
thousiast en we hebben drie nieuwe me-
dewerkers kunnen aannemen. En er zijn
voldoende leerlingen om te kunnen star-
ten. Nieuwe leerlingen kunnen worden
aangemeld. We hebben er ontzettend
veel zin in om van de Alan Turingschool
op termijn een van de beste Amster-
damse scholen te maken. Een school van
en voor ons allemaal.”

www.alanturingschool.nl
www.facebook.com/AlanTuringSchool

Eva Naaijkens: “De Alan Turing school baseert zich op het principe van een lerende organisatie, waar leraren continue leren en verbeteren.” | Foto Richard Mouw

De andere drie ‘winnaars’ van de schoolmakerswedstrijd van Onze Nieuwe
School zijn: 
■ Laterna Magica 0-18 - doorgaande leer- en ontwikkellijnen van 0 tot 18 jaar,

geen scheiding tussen kinderopvang en onderwijs. 
■ KIEM (voortgezet onderwijs) - actief onderwijs voor tieners met oog voor de

specifieke talenten van jongens. 
■ Klein Amsterdam (primair onderwijs) - De stad Amsterdam is het startpunt

van een levensechte, contextrijke en coöperatieve leerervaring.

www.onzenieuweschool.nl

‘We willen van 
onze leerlingen 

uitvinders maken'
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Duurzaam in Nieuw-West

... en verder in Amsterdam

Amsterdam investeert in gezonde, duur-
zame schoolgebouwen en groene school-
pleinen. Project Gezonde Schoolgebou-
wen pakt het ‘binnenklimaat’ aan. 

Amsterdamse schoolgebouwen
Gezonde Schoolgebouwen bracht in het
voorjaar de luchtkwaliteit van alle Am-
sterdamse schoolgebouwen in kaart.
Vorig jaar werden negentien scholen ver-
bouwd tot ‘gezond’, in deze zomerva-
kantie waren er 27 aan de beurt. In 
2017 en 2018 volgen er meer.  

Fijnstof
Hoe wordt een school gezond? De ge-
meente verbetert of plaatst ventilatiesys-
temen. En ligt een school dichtbij een
snelweg of drukke straat, dan zijn er ook
maatregelen tegen fijnstof nodig. Scho-
len financieren mee én onderhouden de
boel. Stookkosten worden weer in be-

Gezond Klimaatneutraal, toekomst-
gericht, gezond en duurzaam is hele-
maal van deze tijd. Dat geldt ook voor
scholen. Zo worden schoolpleinen
groen, schoolgebouwen energieneu-
traal en de lucht in de klas ‘gezond’.

Leerstof en fijnstof

dwang gehouden met bijvoorbeeld zon-
nepanelen of ledverlichting, zonwering,
gevelisolatie en dakisolatie.

Gratis duurzaamheidsscan
Scholen kunnen vaak veel geld en ener-
gie besparen door het schoolgebouw te
verduurzamen. Het is mogelijk om een
gratis duurzaamheidsscan van het ge-
bouw te laten maken en advies op maat
te krijgen. Ook helpt de gemeente met

een stappenplan om zelf aan de slag te
kunnen gaan met zonne-energie. 

Wonen in een oude school
Uw droomwoning maken in een oude
school? In Nieuw-West is er ruimte! Par-
ticulieren en vastgoedeigenaren die op
een creatieve manier een nieuwe invul-
ling willen geven aan leegstaande gebou-
wen zijn welkom. Geschikte locaties
voor nieuw- en zelfbouw plus locaties

van maatschappelijk vastgoed, zoals
schoolgebouwen, vindt u op 
www.amsterdam.nl/
wonen-leefomgeving

Meer weten?
Voor meer informatie over het project
Gezonde Schoolgebouwen of het 
aanvragen van een duurzaamheidsscan
voor een schoolgebouw kijkt u op
www.amsterdam.nl/duurzamescholen

Nicolaas Maesschool duurzaam
Zuid  De Nicolaas Maesschool streeft ernaar om de eer-
ste duurzame school van stadsdeel Zuid te worden.
Leerlingen en leerkrachten zitten in werkgroepen bij-
een. Samen praten zij over duurzaamheid en hun
school. Uit de werkgroepen komen ideeën en acties
voort om de Nicolaas Maesschool nóg duurzamer te
maken. 
www.nicolaasmaes.nl

Klimaatneutrale middelbare school

West Het 4e Gymnasium is een van de eerste klimaat-
neutrale middelbare scholen van Nederland. Het is ook
een zogenaamde Frisse School (Klasse B), wat inhoudt
dat het binnenklimaat optimaal is. De school verhuisde
deze zomer naar een nieuw gebouw in de Houthaven en
werd officieel geopend op vrijdag 29 juli.
www.het4egymnasium.nl

Ook uw schoolplein aanpassen?
Oost  De Van Koetsveldschool streeft naar een groen
natuurspeelplein. Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
(AIS) geeft de mogelijkheid om schoolpleinen zo aan te
passen dat kinderen volop kunnen bewegen en de na-
tuur leren kennen. Het groen zorgt ook voor een betere
afwatering van regenwater. Zie de website om ook een
bijdrage te leveren. 
www.zmlkoetsveld.nl

Eerste energieneutrale basisschool
Noord  Basisschool Zeven Zeeën werd al in 2015 een
van de eerste energieneutrale basisscholen in Neder-
land. De betonnen gevel, hoge ruimtes, ronde raampjes
en efficiënt gebruik van het daglicht verminderen
warmteopbouw en zorgen voor een prettig binnenkli-
maat. Klimop, de Vier Windstreken en Over-Y College
werden dit jaar ‘Gezonde Schoolgebouwen’. 
www.ikczevenzeeen.nl

Gezonde gebouwen

Centrum De Sint Antoniusschool aan de Lastageweg
en de Asvo school aan het Fredriksplein zijn gezond ge-
worden. De Dr. E. Boekmanschool aan de Korte Lepel-
straat wordt nu voorbereid. In het centrum bevindt zich
ook De NatuurMEdiatheek van het Amsterdams Natuur
en Milieu Educatie Centrum (ANMEC). Hier kunnen
scholen die lesprogramma’s willen organiseren over na-
tuur, milieu of duurzaamheid terecht. www.anmec.nl

Gezonde scholen en zonnepanelen

Zuidoost  Basisschool De Brink, Bijlmerhorst, Profes-
sor Dumont scholen en de Jan Woudsmaschool werden
deze zomer verbouwd tot ‘een Gezond Schoolgebouw’.
De Brink en De Bijlmerhorst vallen onder Stichting Si-
rius. Deze stichting plaatste in 2016 op 14 scholen 2.375
zonnepanelen. Van de opgewekte stroom kunnen onge-
veer 140 huishoudens worden voorzien.
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Jongeren aan de slag als beveiliger
Nieuwe baan Dankzij haar opleiding aan
de Veiligheidsacademie via Startpunt heeft
Nikita Peters sinds kort een baan als bevei-
liger bij het Anne Frankhuis. Negentien an-
dere jongeren vonden op deze manier ook
een betaalde baan. “Dit is een kans die ik
met beide handen heb aangegrepen.”

Startpunt

“Drie jaar lang ben ik werkloos geweest”,
vertelt Nikita Peters (24). “De meesten
van ons hebben hun opleiding niet afge-
maakt, maar we zijn echt niet dom.
Omdat ik al vrijwilligerswerk deed als
verkeersregelaar en als voorlichter in-
braakpreventie leek de beveiliging mij
wel iets. Ik ben heel blij dat de Veilig-
heidsacademie op mijn pad is gekomen.
Ik ging één dag per week naar school, de
rest van de tijd liep ik stage. Het werk
heb ik vooral geleerd in de praktijk.”
In mei 2014 begonnen 48 jongeren uit
Nieuw-West aan een voortraject van de
Veiligheidsacademie. Het traject is be-
dacht door het Startpunt voor jongeren
zonder de juiste startkwalificatie, maar
met affiniteit met en ambitie voor een
baan in de beveiliging. Van de 22 jonge-
ren die na het traject mochten starten aan
de opleiding hebben elf jongeren in mei
een beveiligingsdiploma (mbo 2) gehaald
en twee jongeren een vakdiploma bevei-
liging.

Anne Frankhuis
Twintig jongeren die aan het voortraject

begonnen, doen inmiddels een vervolg-
opleiding of hebben een betaalde baan,
onder wie Nikita Peters. Via een beveili-
gingsbedrijf werkt ze onder andere bij
het Anne Frankhuis en het Joods Histo-
risch Museum. “Bij het Anne Frankhuis
heb ik ook stage gelopen. Het is een heel
familiaire organisatie, waar ik me meteen
thuis voelde. Als je zo lang uit de routine
bent van leren en werken, maak je dan
direct een goede start. Ook leuk dat er ie-

dere dag zoveel mensen komen, van over
de hele wereld. Ik voel me er meer gast-
vrouw dan beveiliger, het belangrijkste is
dat mensen zich welkom voelen. Ik ben
moeder van twee kinderen, en het is heel
fijn om nu mijn eigen geld te kunnen
verdienen. Dit heeft mijn leven en dat
van mijn kinderen echt veranderd.”

Wil je ook een diploma in de beveiliging?
Omdat het traject zo succesvol is, gaat

Startpunt door met de Veiligheidsacade-
mie. Dus ben jij werkzoekende zonder
diploma’s en wil je in de beveiliging wer-
ken? Als je tussen de 18 en 27 jaar bent en
je woont in Nieuw-West, meld je dan
aan bij Startpunt. Bel 020 2536 888, mail
startpunt.sdnw@amsterdam.nl of kom
langs op werkdagen van 09.00 uur tot
17.00 uur op het Osdorpplein 520. 
Kijk ook op:
www.amsterdam.nl/startpunt

Nikita Peters heeft inmiddels een betaalde baan

‘Ik wist meteen wat ik moest doen’
Certificaat  Op 19 juli hebben bijna zestig vrijwil-

ligers uit Nieuw-West een EHBO-certificaat ge-

kregen, onder wie Sheila Landveld, vrijwilliger in

Huis van de Wijk ’t Blommetje. Begin dit jaar

moest ze als EHBO’er al een keer in actie komen.

EHBO

“Ik vond het belangrijk om mee te doen
aan de cursus”, vertelt Sheila Landveld.
“Tijdens kantooruren is er in het Huis
van de Wijk vaak wel iemand van Com-
biwel aanwezig - met EHBO-diploma.
Maar als zij er een keer niet zijn, wat dan?
Dat was voor mij een goede reden om

mee te doen. Het is heel nuttig om te
weten wat ik kan doen als iemand eerste
hulp nodig heeft, ik merk dat ik nu al veel
alerter ben.”

Stadsdeel Nieuw-West, de Huizen van
de Wijk en het Rode Kruis hebben de
EHBO-cursus georganiseerd voor bijna
zestig vrijwilligers. Het doel was niet al-
leen om de veiligheid op straat te verbe-
teren, maar ook de kans op werk te
vergroten: een EHBO-diploma staat
goed op je cv. Bijna zestig vrijwilligers
hebben in 2015 en 2016 de EHBO-cursus
gevolgd. Uit handen van bestuurscom-
missievoorzitter Achmed Baâdoud heb-
ben zij 19 juli hun diploma gekregen.

Onwel
Sheila heeft in januari al een keer profijt
van haar EHBO-cursus gehad. “Ik ging

met een vriendin naar de markt. Ze
heeft diabetes en werd ineens onwel. Ze
zakte zomaar in elkaar. Ik heb haar ge-
holpen om rustig te gaan zitten, en heb
meteen aan omstanders gevraagd wie er
een snoepje bij zich had. Gelukkig had
iemand Dextran bij zich, druivensuiker.
Toen knapte ze direct weer op. Door die
cursus raak ik niet zo snel meer in pa-
niek en weet ik meteen wat ik moet
doen.” Met een aantal andere cursisten
heeft Sheila afgesproken dat ze op zoek
gaan naar nieuwe deelnemers. 
“In Nederland heeft slechts 3 procent
van de mensen een EHBO-diploma, in
Duitsland is dat bijvoorbeeld 60 pro-
cent. Zo kunnen we eraan bijdragen 
dat nog meer mensen hulp kunnen bie-
den.”

Evacuatiestoel
Om de toegankelijkheid en veiligheid
van de Huizen van de Wijk verder te 
vergroten zijn op de belangrijkste 
locaties met meerdere verdiepingen 
evacuatiestoelen geplaatst, bedoeld 
voor een snelle evacuatie per trap van
mensen die moeilijk ter been zijn. 
Veertien mensen volgden met succes 
de cursus train-de-trainer, waarmee ze
andere medewerkers en vrijwilligers
kunnen opleiden in het gebruik van de
evacuatiestoel.Vrijwilligers tijdens de EHBO-cursus | Foto Bernadet Gribnau

‘In Nederland heeft slechts 
3 procent van de mensen een
EHBO-diploma, in Duitsland 
is dat bijvoorbeeld 60 procent’
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Brandveilig Leven

Bewoners uit de brand helpen

Oud-brandweerman Jan Baaijens vertelt wat Brandveilig Leven betekent

De brandweerkazerne aan de Ookmeer-
weg heeft al drie groepen werkzoeken-
den opgeleid tot brandvoorlichter. In
deze functie gaan zij samen met praktijk-
begeleider Badgie Bouakili langs de deu-
ren van Nieuw-West om voorlichting te
geven over brandveiligheid. Oud-brand-
weerman Jan Baaijens vertelt de deelne-
mers wat Brandveilig Leven betekent.
Ook krijgen ze training in zelfvertrou-
wen, persoonlijk leiderschap en sollicita-
tievaardigheden. Sommige deelnemers
hebben veel werkervaring, maar komen
maar niet aan de bak. Anderen hebben de
afgelopen jaren de zorg voor de kinderen
gehad en kunnen nu weer werken. “Mooi
als uit de ervaring als brandvoorlichter
een baan of zelfvertrouwen voortkomt”,
zegt projectleider Mohamed Bourik van
Startpunt Nieuw-West.

Gewaardeerd
Het mes snijdt bij de training aan twee

kanten. Bewoners doen werkervaring op
en bouwen aan hun netwerk en zelfver-
trouwen. De brandweer kan een deel van
het voorlichten in handen geven van
mensen die dichterbij de bewoners zelf
staan - en letterlijk achter de voordeur
komen. “Jullie helpen ons hier enorm
mee”, aldus docent Baaijens tot de groep.
“We willen vóór 2018 maar liefst hon-
derdduizend Amsterdamse huishoudens
voorlichten over hoe te handelen bij
brand, maar vooral ook hoe brand te
voorkomen. Nog sneller naar een brand

rijden dan nu, dat kan niet. Maar wat wel
kan, is dus voorkomen dat brand ontstaat.
De brandvoorlichters zetten hierbij de
eerste stap met kennismaking en bondige
voorlichting aan de deur. De brandweer
zelf kan indien gewenst langskomen voor
controle en persoonlijk advies.”

Voorlichting bij u?
In Nieuw-West hebben de brandvoor-
lichters al ruim vijfhonderd huishoudens
bezocht. Voorafgaand aan het bezoek
ontvangen bewoners een aankondigings-

brief. Grote kans dat ook u komend jaar
bezocht wordt door het brandveilig
wonen team. 

Ook aan de slag als voorlichter of beveiliger?
Ook een opleiding volgen? Kom dan
langs bij Startpunt aan het Osdorpplein
520 (maandag t/m vrijdag van 09.00 
tot 17.00 uur) of mail:
startpunt.sdnw@amsterdam.nl of 
bel: 020 253 6888.

www.facebook.com/Startpuntnieuwwest

Training  Tijdens de training ‘Brandveilig
Leven’ gaat vier keer het alarm af. De brand-
voorlichters-in-spé zien hoe de brandweerauto
binnen een minuut de kazerne in Osdorp ver-
laat. Brand blussen is de hoofdtaak, maar het
voorkomen van brand is net zo belangrijk. En
daar kunnen brandvoorlichters bij helpen. Drie
groepen volgden het afgelopen jaar de trai-
ning, een samenwerking van Brandweer Am-
sterdam-Amstelland en stadsdeel Nieuw-West.

Vluchteling

Van de oorlog in Syrië naar school in Amsterdam

Hadel: “De school is hier beter dan in Syrië.” | Foto Lejo Duijvestijn

Het Mundus College ligt tussen de Bur-
gemeester Roëllstraat en de Sloterplas.
Aan de zijkant van het lage schoolge-
bouw staan hoge flats. Op het school-
plein is het, begin juli, gezellig druk. Het
schooljaar is voorbij en de vakantie gaat
beginnen. De kinderen hebben zo te zien
alle mogelijke achtergronden; het Mun-
dus is een zeer gemengde school met 59
nationaliteiten. Hadel staat in de hal. We
gaan naar een lerarenkamer op de eerste
verdieping. Ze is vriendelijk en beschei-
den, met een leuke blik. 

Eén jaar gemist
Hadel komt uit de stad Homs. Homs is
een zeer oude stad en ligt tussen Aleppo
en Damascus. Voor de burgeroorlog
woonden er 200 duizend mensen. Door
de oorlog zijn veel straten veranderd in
onbewoonbare puinhopen. Hadel: “Ik
woon nu een jaar en acht maanden in
Nederland. We wonen in Amsterdam
Noord en ik ga naar school met de tram
en bus. Ik ga niet met de fiets.”

Ze zit in de eerste klas en gaat volgend
jaar over naar de tweede. Ze vindt het

Mundus College een goede school waar
ze zich thuis voelt. “De school is hier
beter dan in Syrië. Mijn lagere school in
Syrië was ook goed, maar deze is nog
beter. Ik heb in Syrië tot de zesde klas ge-
daan. Tijdens de burgeroorlog ging ik
toch naar school, tot we naar Turkije
vluchtten. Daardoor heb ik ongeveer één
jaar geen school gehad. Mijn vader

kwam met de boot via Egypte en wij
later met het vliegtuig uit Turkije. We
zaten eerst in een vluchtelingenkamp in
Bergen aan Zee; het was daar mooi. Am-
sterdam vind ik ook een leuke en gezel-
lige stad.”

Bedrijfskunde
Hadel: “Op deze school zitten nog een

paar kinderen uit Syrië. Ik krijg elke dag
Nederlands en verder Engels, wiskunde,
biologie, tekenen en gym. Wiskunde is
leuk, als ik het begrijp. Nederlands is wel
een beetje moeilijk, ik kan het lezen en
schrijven, maar het lijkt helemaal niet op
Syrisch." Hadel weet nog niet wat ze
later wil worden, maar wel dat ze be-
drijfskunde wil studeren.

Homs Hadel (14) vluchtte met haar familie
uit Syrië. Nu woont ze met haar ouders, broer
en twee zussen in Amsterdam Noord. Ze is net
klaar met het eerste jaar op het vmbo Mundus
College in Amsterdam Nieuw-West.



7 Amsterdam | 22 augustus 2016

Schoon en duurzaam

Scholieren zorgen voor schonere wijk
Zwerfvuil Middelbare scholen in Nieuw-West werken samen om zwerfvuil
aan te pakken. Zo heeft het advies van leerlingen van het Caland 2 en een 
ondernemer van het Belgiëplein ervoor gezorgd dat het stadsdeel de prullen-
bakken op andere plaatsen heeft neergezet. En het Calandlyceum krijgt na de
zomer nieuwe prullenbakken, op verzoek van de leerlingen.

Vlaamse Reus kweekt 
wereldverbeteraars
Niet alleen middelbare scholen zijn
actief bezig met schoon en duur-
zaam, ook basisscholen doen mee.
Een bijzonder voorbeeld is De
Vlaamse Reus. Leerlingen van deze
school zamelen elke week plastic
afval en drankkartonnen in. Het afval
leveren ze in bij de speciale plastic-
container, die op de stoep staat bij
de school. Kinderen vinden het
prachtig om afval gescheiden aan te
leveren - en jong geleerd is oud 
gedaan. Het stadsdeel heeft De
Vlaamse Reus beloond. Voor een
feestje verraste het stadsdeel de kin-
deren met een springkussen in de
vorm van een stormbaan voor ge-
scheiden afval. Dat bracht heel wat
kinderen - van de school en uit de
buurt - positief in beweging.

De afspraken die negen middelbare scho-
len maakten eind vorig jaar, beginnen
langzaam hun vruchten af te werpen. Op
vrijwel alle scholen kregen leerlingen les
- theorie én praktijk - over het opruimen
van zwerfvuil. De scholen maken tijd vrij
voor lessen aan de leerlingen, het stads-
deel zorgt voor docenten, is één van de
afspraken. Van het Hervormd Lyceum
West komt elke maand zelfs een hele klas
in actie om de buurt schoon te maken en
zwerfvuil te prikken.
Voor de zomer bogen het Calandlyceum
en Caland 2 zich over de plaatsing van
prullenbakken. Caland 2 zit in een tijde-
lijk gebouw en er waren nog helemaal
geen bakken bij de school. Gelukkig is dit
nu verholpen. Na de zomervakantie ver-
vangt het stadsdeel de kleine, onhandige
rode bakken bij het Calandlyceum door
grotere, groene bakken - mede op advies
van leerlingen.

Meer informatie
De gemeente Amsterdam betrekt mid-
delbare scholen steeds meer bij een
schone en duurzame omgeving. Wilt u

hierover meer informatie, mail dan naar
Mariëlle van Veen, projectleider middel-
bare scholen schoon: 

m.veen@amsterdam.nl, of naar 
Catrinus Mak, senior projectleider
Schoon: c.mak@amsterdam.nl

Hervormd Lyceum West komt elke maand in actie tegen zwerfvuil

De Vlaamse Reus heeft een stormbaan verdiend met het  inzamelen van plastic

10 en 11 september

Deuren open van zestig monumenten

Golvende gevels, sierlijk metselwerk en
kleurrijke glas-in-loodramen. De Am-
sterdamse School is een bouwstijl vol
fantasie. Stedenbouw, architectuur, beel-
dende kunst en kunstnijverheid werkten
nauw samen om uitdrukking te geven
aan een nieuwe gemeenschapsgedachte.
Een stad als samenleving met een goede
woning voor iedereen, waarin de open-
bare ruimte echt publiek was en met aan-
dacht voor werkplekken. In deze periode
ontstonden ware paleisjes. Van heren-
huis tot kerk en van brug tot plein: op 10
en 11 september kunt u tussen 10.00 en
17.00 uur vijftig van deze monumenten
gratis bezoeken. 

Amsterdam Specials
Amsterdam staat vol architectonische
parels, ook in andere bouwstijlen dan de
Amsterdamse School. Tien van deze
panden openen op 10 en 11 september

hun deuren onder de naam Amsterdam
Specials. Dit zijn bijzondere, typisch
Amsterdamse monumenten die u gezien
moet hebben. Denk aan Huis Nienhuys
(NIOD) aan de Herengracht of het Bur-
gerweeshuis van Aldo van Eyck.

Nog meer Amsterdamse School
Krijgt u geen genoeg van de Amster-
damse School? Het hele weekend is er
een uitgebreid activiteitenprogramma
met wandelingen, fiets- en vaartochten,
workshops en lezingen. Op zaterdag-
avond vindt u rond het Roelof Hartplein
en in De Bazel een avondprogramma met
muziek, dans, een pubquiz en een lek-
kere avondhap.

Werelderfgoedweekend
Dit jaar vindt voor het eerst tijdens Open

Gratis Weer even terug naar school? Gluren
in een binnentuin? Zien wat er achter die
prachtige glas-in-loodramen zit? Op zaterdag
10 en zondag 11 september openen zestig
monumenten in Amsterdam hun deuren. Tus-
sen 10.00 en 17.00 uur* bent u van harte wel-
kom; de toegang is gratis. Open Monumen-
tendag Amsterdam viert dat weekend haar
30e verjaardag en brengt een ode aan hon-
derd jaar Amsterdamse School.

Monumentendag het Werelderfgoed-
weekend plaats. In Amsterdam kunt u op
verschillende manieren kennis maken
met de Amsterdamse grachtengordel die
sinds 2010 op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staat. Verken het gebied met
een gids te voet of per boot. Kinderen
kunnen hun eigen grachtenhuis bouwen
en Het Klokhuisboek over werelderfgoed
door presentator Maurice laten signeren.

www.amsterdam.nl/openmonumentendag

*Een bezoek aan Open Monumentendag
Amsterdam is gratis! Bijna alle deelne-
mende monumenten zijn op zaterdag en
zondag tussen 10.00 en 17.00 uur te be-
zoeken. Sommige gebouwen hanteren an-
dere openingstijden. Op zondag openen
sommige kerken bijvoorbeeld iets later

hun deuren. Deze en alle andere informa-
tie vindt u online. Bekijk hier ook de inter-
actieve plattegrond met een familieroute
en diverse andere routes, informatie over
alle monumenten en meer.

Achter het Mercatorplein verrijst de Jeruzalemkerk. Met zijn 
kubistische vormen en kleurrijke glas-in-loodramen lijkt het 
op een tempel uit het Midden-Oosten. | Foto Gert Jan Lobbes

Midden in Betondorp in Oost vindt u Het Brinkhuis. Van buiten
sober met strakke gevels en platte daken. Van binnen sierlijk
met glas-in-loodramen. | Foto Marcel Westhoff
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Leren op de kaart

Onderwijs in cijfers
Van ruim 62.000 kinderen in het basisonderwijs tot meer dan 100.000 studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs, en

alles wat daartussen zit. Amsterdam is een leergierige stad waarin iedereen zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. De statistie-

ken op deze pagina’s leren u meer over waar de scholen in onze stad staan, wie daar naartoe gaan en wat ze daar leren. Een deel

van de informatie op deze pagina’s is afkomstig uit de Bosatlas van Amsterdam, verkrijgbaar in de boekhandel. www.bosatlas.nl

Aantal 
scholen

Aantal 
leerlingen

Totaal
aantal leerlingen 

2015-2016

241.693

  Scholen en leerlingen in het schooljaar 2015-2016

Basisonderwijs

62.380 104.417

210
Voorgezet 
onderwijs

39.326

65

Middelbaar
beroepsonderwijs

3

Hoger beroeps
onderwijs

en universiteiten
6

29.877

Speciaal en
praktijkonderwijs

52

5.693

Centrum

Westpoort

West

Noord

Nieuw-West

Oost

Zuid

Zuidoost

Centrum

Westpoort

West

Noord

Nieuw-West

Oost

Zuid

Zuidoost

  

Algemeen

Dalton

Jenaplan

Montessori

Natuurlijk leren

Ontwikkelingsgericht
onderwijs

Kunstmagneet

Vrije school

Openbaar onderwijs

Bijzonder onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Gymnasium

Vwo, havo en/of vmbo combinatie

Vmbo

Praktijkonderwijs

Mbo

© Noordhoff Uitgevers

© Noordhoff Uitgevers

Basisscholen

Scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

5,1 15,2 79,0 0,6

6,3 21,4 71,6 0,8

13,6 25,8 58,7 1,8

15,3 31,6 51,7 1,4

20,1 39,2 38,3 2,4

22,5 33,4 43,3 0,7

28,3 37,7 33,5 0,5

16,4 30,3 51,9 1,3
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Behaalde diploma’s van leerlingen gestart in het VO in 2007/’08 gevolgd tot in 2013/’14, ten opzichte van 
basisschooladvies, Amsterdamse scholieren op Amsterdamse VO scholen (procenten) 

bron: OJZ & OIS 
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vmbo-t/havo

havo
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vwo

%

diploma behaald op niveau zonder vertraging
diploma behaald op niveau met 1 jaar vertraging
diploma behaald boven niveau (incl 1 jaar vertraging)
diploma behaald op of boven niveau met 2 jaar vertraging
diploma behaald onder niveau
geen diploma/ volgt geen onderwijs meer (in A'dam)
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Vrouwen

Onderwijs

Vormgeving en audiovisuele 
productie

Handel, administratie en 
juridische dienstverlening

ICT

Techniek, industrie en bouw

Landbouw en dieren

Gezondheidszorg en welzijn

Persoonlijke dienstverlening, 
vervoer en veiligheid

Algemeen

(gegevens 2014)© Noordhoff Uitgevers
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Amsterdam University College

Economische wetenschappen

Geesteswetenschappen

Geneeskunde

Maatschappij- en gedragswetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Tandheelkunde

Wiskunde, natuurwetenschappen, informatica
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Vrouwen

© Noordhoff Uitgevers
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Amsterdam University College
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Wijsbegeerte

57 16 14 14

41 29 3 14 13

24 17 15 1 31 12

46 19 4 2 22 7

36 10 14 1 30 8

38 3 20 34 5

63 6 9 12 10

39 3 27 21 10

911 877 1788

495 404 899

63 335 398

167 108 275

211 29 240

100 112 212

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
0

1

2

3

50

48

46

44

42

40

Hogeschool van Amsterdam
st

ud
en

te
n 

in
 h

et
 h

o
g

er
 b

er
o

ep
so

nd
ew

ijs
 (x

 1
00

0)

Gerrit Rietveld Academie

Interconfessionele Pabo Amsterdam/Alkmaar

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

© Noordhoff Uitgevers

  Studenten in het hbo

Studenten aan de UvA
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Stadsboerderij

Werkgevers en jongeren

Tuinieren én koken met eigen oogst
Gezond eten Stadsboerderij Osdorp aan de Botteskerksingel zoekt

steeds meer samenwerking met scholen. Kinderen van de Lukas-

school kwamen de afgelopen twee jaar regelmatig tuinieren én koken

- net als veel kinderen uit de buurt. “Zo brengen we ze ook in contact

met gezond eten”, vertelt beheerder/ondernemer Martin ten Brinke.

Solliciteren Maar liefst 222 afwijzingen kreeg Yahya in zijn zoektocht naar werk.
Met alle goede wil van de wereld lukte het de 19-jarige niet aan de slag te gaan.
Dat moet anders, vond Stichting Turning Point, die in verschillende steden het pro-
ject ‘Geef me 1 kans’ opzette. Op 16 juni was Startpunt het decor van deze bijzon-
dere ontmoeting tussen werkgevers en jongeren.

“We willen kinderen en volwassenen
graag laten kennismaken met groenten,
fruit en kruiden”, legt Martin ten Brinke
uit. “Waar komt het vandaan? Hoe groeit
het? Hoe smaakt het? Wat is gezond en
niet gezond? Vooral kinderen maken zo
spelenderwijs kennis met gezond eten -
en via hen ook de ouders. Veel kinderen
in Nieuw-West hebben een probleem
met overgewicht, wij kunnen een bij-
drage leveren aan de oplossing.” Sinds de
opening van de Stadsboerderij twee jaar
geleden komen kinderen van de Lukas-
school al regelmatig op bezoek. “Voor

groep 1 en 2 hebben we een heel pro-
gramma, van zaaien tot oogsten. Kinde-
ren zien hun radijsjes, wortels of sla
langzaam groeien. Uiteindelijk kunnen
ze hun eigen groenten ook zelf klaarma-
ken in onze grote keuken. Met het Sint
Maartenfeest hebben we pompoenen
uitgehold voor lampions en pompoen-
soep gemaakt. Zoiets past echt bij de
Stadsboerderij: de seizoenen vieren én
gebruikmaken van producten uit onze
eigen tuin."

Blije gezichten
De beheerder geniet dagelijks van de blije
gezichten van kinderen die in de aarde
wroeten. “Naast de schoolbezoeken
komen kinderen uit de buurt regelmatig
langs voor onze kookworkshops. Kinde-

ren kunnen hier echt iets leren en ont-
dekken. Het is prachtig om de verwonde-
ring van zo’n groep te zien als we

bijvoorbeeld aardappels rooien. We heb-
ben ook een ‘kindertuin’ waar kinderen
zelf groenten kunnen verbouwen. Ze
nemen steeds meer eigen verantwoorde-
lijkheid, dat is mooi om te zien.” Ko-
mend schooljaar hoopt Martin ook de
andere basisscholen uit de buurt meer bij
de Stadsboerderij te betrekken. “Dit is
een centrale plek in de wijk, die heel veel
mogelijkheden biedt. In de directe omge-
ving zijn zeker vijf basisscholen. Het is
mijn wens om samen met hen mooie
programma’s te bedenken. Mijn deur
staat altijd open!”

Kinderen zien 
alles langzaam groeien

Geef me één kans

Pop-up restaurant
Op zaterdag 10 en zondag 11 september opent Stadsboerderij Osdorp een
pop-up restaurant, gecombineerd met een oogstfeest. De keuken serveert een
maaltijd van streekproducten en producten uit de eigen tuin. Een mooie gele-
genheid om als buurtbewoner een keer kennis te maken met de Stadsboerde-
rij. Wilt u zich aanmelden voor het oogstfeest of meer weten over de andere
activiteiten? Kijk op www.stadsboerderijosdorp.nlMartin ten Brinke: “Met Sint Maarten hebben we 

pompoensoep gemaakt.” | Foto Aziz Kwyasse

Een beter beeld van elkaar krijgen, zon-
der vooroordelen het gesprek aangaan.
Dat is het doel van de workshops waarbij
werkgevers en jongeren elkaar ontmoe-
ten. “Je kunt beter eerst begrijpen wat
een werkgever van je verlangt”, zegt May
van Waes van Bosch Film, dat samen
met Turning Point een film over de werk-
zoekende Yahya maakte. “En andersom:
hoe jongeren tegen sommige dingen aan
kijken.” 

Grote vraag
De workshops zijn ontstaan uit een
noodkreet: er zijn namelijk meer jonge-
ren als Yahya. Zij vinden óf geen stage-
plek óf geen werk. Bij de bijeenkomst
zijn werkgevers van de partij als de Ko-
ninklijke Marechaussee, de brandweer en
lokale ondernemingen als Coffeemania
en Autobedrijf Sloten. Eén van de werk-
gevers erkent de noodzaak van betere be-
middeling: “Ik word zo vaak gebeld voor
een stageplek. De vraag is groot.” De
brandweercommandant benadrukt dat
motivatie het belangrijkste is binnen zijn
organisatie. De praktijkinstructeur bij
NedTrain wil minstens niveau mbo-2.
“Maar dan heb je bij ons wel baangaran-
tie!” 

Begrip
Tijdens een workshop met veel bewegen
en nog veel meer praten krijgen de jonge-
ren en de werkgevers meer begrip voor
elkaar. ‘Hoe kom je goed over als sollici-

tant?’ is de vraag. Al snel breekt al het ijs
en vliegen de tips over en weer. In een
gemoedelijke sfeer bespreken de deelne-
mers stellingen en meningen. Jasmijn
wil graag bij defensie werken, maar tot ze
wordt toegelaten doet ze een sportieve
opleiding. Ashraf wil later als sociaal-
cultureel werker jongeren helpen. Ze
hebben allemaal wensen, maar zien ook
veel drempels. Van Charlotte van Keulen

van Bosch Film leren ze zich in een pitch
voor de camera goed presenteren. Van
werkgevers leren ze dat ze soms mis-
schien een andere werkrichting op moe-
ten kijken en dat ze vooral moeten tonen
dat ze willen. “Zeg gewoon: aangenaam
kennis te maken, ik wil graag voor u wer-
ken. Dan heb je al een punt gescoord.”

www.facebook.com/Startpuntnieuwwest

Jeugdwerkloosheid
Met 12 procent kent stadsdeel Nieuw-West 
het hoogste percentage jeugdwerkeloosheid
(15-26 jaar) van Amsterdam. Projecten als ‘Geef
mij 1 kans’ moeten dit aantal de komende jaren
flink laten dalen.

Foto Shirley Brandeis
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Waarschuwing “Ik zie dat je vaak te laat bent

gekomen, hoe zit dat?” Het is een vraag die de

honderd leerplichtambtenaren van de ge-

meente vaak stellen tijdens hun spreekuren op

de scholen of de waarschuwingsgesprekken op

de stadsdeelkantoren. In waarschuwingsge-

sprekken met leerlingen en (een van) hun ouders

gaan zij op zoek naar de reden van het verzuim

en maken duidelijk dat het moet stoppen.

Volwassenenonderwijs De Week van de Alfabetisering (5 tot 11 sep-
tember) vraagt aandacht voor laaggeletterden. In Amsterdam kan één
op de negen mensen niet goed lezen en schrijven. Simon (69) en Ado-
nis (53) zijn met succes terug naar school gegaan.

Schoolverzuim

Terug naar school

Leerplicht? Liever leerrecht

Eddy de Vries is één van de leerplicht-
ambtenaren: “In plaats van leerplicht
hebben wij het over leerrecht. Het heeft
zoveel voordelen om te kunnen leren.
Vroeger moest je na de lagere school
meteen naar de fabriek om zware arbeid
te doen of kwam je als meisje op je tiende
in een ‘werkhuis’ terecht. Ik vraag de
leerlingen wat ze liever willen. En ik
maak ze duidelijk dat ze een heel bevoor-
rechte positie hebben, ook als je het ver-
gelijkt met hoe het anno 2016 is in andere
landen.” 

Bondgenoot
Los van de veelgehoorde excuses als te-
genwind en brug open, zit er vaak meer
achter het verzuim. Eddy noemt gebrek
aan organisatie en verantwoordelijk-
heidsgevoel als meest voorkomende oor-
zaken. “De meeste zaken gaan over te
laat komen. Dat zijn doorgaans niet de
probleemgevallen. Ouders zien je dan
vaak als een bondgenoot. Ze vinden het
prettig als wij hun zoon of dochter eens
streng toespreken. Zorgwekkender
wordt het als leerlingen veel uren of

dagen verzuimen of een hoog ziektever-
zuim hebben. Dan is er vaak meer aan de
hand.” 

Zelfreflectie
De leerplichtambtenaren zijn één keer
per week op school en houden daar een
verzuimspreekuur. Ook plukken ze leer-
lingen uit de klas die langdurig twee keer
of meer per week verzuimen. Eddy: “Wij
vinden dat we op school zo zichtbaar
mogelijk moeten zijn. Ik spreek de leer-

lingen 5 tot 10 minuten. Het doel is om
ze aan te zetten tot zelfreflectie. Ze weten
vaak niet wat de gevolgen kunnen zijn.
Behalve het schrikeffect op de individu-
ele leerling, is het een waarschuwing
voor de rest van de klas. Je komt er niet
zomaar mee weg.”

Proces verbaal
Een waarschuwing is niet zonder gevol-
gen. Als een leerling daarna weer in de
fout gaat, krijgt hij of zij een oproep voor

verhoor. Eddy: “Niet omdat we graag
straf uitdelen, maar omdat we willen dat
een kind geholpen wordt.” Het proces
verbaal gaat naar het Openbaar Ministe-
rie. Een boete of een taakstraf volgt, of de
zaak is zo zorgwekkend dat hij voor de
rechter moet komen. Ook de Raad voor
de Kinderbescherming wordt ingelicht. 

Lees het uitgebreide artikel met twee
voorbeeldcases op
www.amsterdam.nl/verhaalleerplicht

“Ik had ontzettend veel problemen met
lezen”, vertelt de Griekse Adonis. Hij
kwam 35 jaar geleden naar Nederland,
maar had in Griekenland zijn school niet
afgemaakt. “Thuis stapelde de post zich
steeds verder op. Een Nederlandse vriend
hielp me wel, maar ik wilde zelf leren
lezen en schrijven. Twee jaar geleden heb
ik me aangemeld voor deze taalcursus.
Brieven kan ik nu gewoon lezen en ik
ben zelfs aan het e-mailen. Er is een we-
reld voor me opengegaan.”

Hoe schrijf je die woorden echt? 
Samen met zeven andere volwassenen
zit Adonis ijverig te schrijven in een lo-
kaal in gebouw Het Sieraad (Postjesweg).
Docente Ank Ridderbeks en vrijwillig-
ster Alie helpen de leerlingen met hun
taaloefeningen. Voor het dictee begint,
vertellen de cursisten over hun motivatie
om zich op te geven voor de lessen.
Poppy: “Van mijn werkgever mocht ik
nooit op taalcursus. Na mijn ontslag heb
ik het toch gedaan.” Gerard: “Mijn
vrouw las en schreef alles voor me. Maar
ik wilde niet meer afhankelijk zijn.” Voor
het dictee heeft Ank woorden uitgezocht
uit ‘De wollef en de seve geitjes’ - een

Amsterdams sprookje. Hoe schrijf je de
woorden echt? Over het woord ‘wolf’
ontstaat nog enige discussie; moet er
echt geen ‘e’ tussen? De volgende zin is
makkelijker. “Op een dag mos de ouwe
geit”, leest Ank. Iedereen is het erover
eens dat ‘moest’ hier het juist woord is.

Bril vergeten
De Amsterdamse Simon is drie jaar gele-
den teruggegaan naar de schoolbanken.
In zijn werk als stratenmaker en later di-
recteur van een schoonmaakbedrijf heeft
hij altijd verborgen gehouden dat hij niet
kon lezen. “Bijvoorbeeld door te zeggen
dat ik mijn bril was vergeten. Ik
schaamde me. Nu kan ik zelf brieven
schrijven, mijn vrouw hoeft me niet
meer te helpen. Ik voel me geen domme
jongen meer, taal heeft me zelfvertrou-
wen gegeven.”

De gemeente Amsterdam investeert flink
in taal- en volwasseneneducatie. De ko-
mende drie jaar heeft de gemeente ruim
35 miljoen euro beschikbaar voor 14.500
taalcursussen. 

www.amsterdam.nl/taal

‘Taal geeft zelfvertrouwen’

Gebrek aan organisatie en verantwoordelijkheidsgevoel zijn de meest voorkomende oorzaken van verzuim

Docente Ank Ridderbeks helpt Adonis met zijn taaloefeningen



12 Amsterdam | 22 augustus 2016

Stadspas

Carré 

Fit For Free 

Welkom in Hans Klok’s House of 
Horror waarin niets is wat het lijkt.
Het spookt in Carré bij deze nieuwe
sensationele familieshow. Hans Klok
wordt omringd door zijn diva's, dan-
sers en bekroonde circusacts. Met veel
nieuwe illusies en speciale effecten.

Geldig: elke dinsdag, woensdag,
donderdag en zondag (middagen) in
september
Stadspasprijs: € 5, alleen geldig op
de tweede rang (normale prijs € 50 
of € 45). Excl. € 1 Carré 
restauratiefonds en reserverings-
kosten 
Kaartverkoop: aan de kassa van
Carré, op = op 
Meer info: www.carre.nl of
www.hansklok.nl 
U kunt van deze aanbieding gebruik
maken als er op uw Stadspas 
een groene stip staat.

€ 5

Bijlmer Parktheater

Hermitage

In september kunt u voor € 2 naar een voorstelling naar
keuze in het Bijlmer Parktheater. Zo ligt u dubbel 
tijdens de hilarische voorstelling ‘Zo kan het ook’ van
Jörgen Raymann, die voor het eerst sinds drie jaar weer
solo in het theater staat, of bezoekt u FATU met onder
andere comedy genie Rayen Panday. Of wat dacht u van
een heerlijke ochtend klassieke muziek van Beethoven
tijdens Bijlmer Klassiek?

Geldig: 10 tot en met 29 september
Stadspasprijs: € 2 voor een voorstelling naar keuze
(normale prijzen variëren van € 8,50 tot € 21) 
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Anton de Komplein 240
Meer info: voor het volledige aanbod kijk op
www.bijlmerparktheater.nl of bel 020 311 3933
U kunt van deze aanbieding gebruik maken 
als er op uw Stadspas een groene stip staat.

Catharina, de Grootste, het ongelooflijke verhaal van
een eenvoudig Duits prinsesje dat uitgroeide tot een
machtige keizerin. In de Hermitage Amsterdam wordt
u meegenomen in het sprookje van deze legendarische
tsarina, met prachtige kunst, juwelen, persoonlijke 
objecten en kostuums uit de schatkamers van de 
Hermitage. Haar levensverhaal inspireerde grote film-
diva’s, waaronder Marlène Dietrich, Catherine 
Deneuve, Catherine Zeta-Jones en Keira Knightley.

Geldig: 1 september 2016 t/m 15 januari 2017
Stadspasprijs: gratis (normale prijs € 17,50)
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Amstel 51
Meer info: www.hermitage.nl 
U kunt van deze aanbieding gebruik maken 
als er op uw Stadspas een groene stip of 
blauwe ruit staat.

€ 2

Gratis

Een maand gratis sporten voor Stadspashouders van 18 jaar en ouder.
Bij alle vestigingen van Fit For Free in Amsterdam. Ook na deze proef-
maand fit en gezond blijven? Dat kan tegen een speciaal tarief van €
7,50 per maand.

Geldig: 1 tot en met 30 september
Stadspasprijs: gratis (normale prijs € 17,95) 
Info en aanmelding: uitsluitend online via stadspas.fitforfree.nl
Adres: alle Fit For Free vestigingen in Amsterdam
Let op: alleen geldig voor nog niet bestaande Fit For Free leden
U kunt van deze aanbieding gebruik maken als er op 
uw Stadspas een groene stip staat.

loop binnen
met de stadspas
aanbiedingen september

Gratis

A’DAM LOOKOUT

Aan het rijtje Eiffeltoren, Fernsehturm en London Eye is een Nederlands
uitkijk-icoon toegevoegd. Voor de waaghalzen onder ons heeft 
LOOK-OUT een extra adrenalinekick in petto: op het dak prijkt Europa’s
hoogste schommel.

Geldig: 1 tot en met 30 september
Stadspasprijs: € 2,50 (normale prijs premium ticket € 15)
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Overhoeksplein 5
Meer info: www.adamlookout.com
U kunt van deze aanbieding gebruik maken als er op 
uw Stadspas een groene stip staat.

€ 2,50

Nieuwe Stadpas!
In de laatste week van augustus ontvangt u uw nieuwe Stadspas.

Op uw nieuwe Stadspas staat 

een groene cirkel of een blauwe ruit. Met deze tekens 

kunt u snel en duidelijk zien van welke 

aanbiedingen u gebruik kunt maken.

LET OP: Vanaf 1 september kunt alleen met uw nieuwe 

Stadspas gebruik maken van de aanbiedingen.

Foto Raul Neijhorst

Foto Govert de Roos
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Studeren Wilt u een opleiding volgen om

sneller een baan te vinden? Maar kunt u de

kosten niet in een keer betalen? Als Amster-

dammer met een laag inkomen kunt u bij de

gemeente een voordelige lening aanvragen

voor uw opleiding. Wanneer u een diploma

haalt, hoeft u een deel van het geleende be-

drag misschien niet terug te betalen.

Arbeidskansen vergroten

Word wijzer met de scholingslening

Soms is het moeilijk om werk te vinden
op uw eigen opleidingsniveau. Dan is het
slim om u te laten bij- of omscholen. Zo
doet u nieuwe kennis op en leert u
nieuwe vaardigheden, waarmee u uw
kansen op een baan vergroot. Maar een
opleiding kan prijzig zijn. Voor mensen
met een laag inkomen is het dan lastig
om de kosten in een keer te betalen. Zij
kunnen bij de Kredietbank Amsterdam
een voordelige scholingslening aanvra-
gen.

Scholingslening
De scholingslening is bedoeld voor Am-
sterdammers die een erkende opleiding
gaan volgen op een van de Nederlandse
onderwijsinstellingen. Deze opleiding
moet uw kansen op de arbeidsmarkt ver-
groten. Voordat u een aanvraag kan in-
dienen bij de Kredietbank Amsterdam
moet u, als u een bijstandsuitkering
krijgt, wel eerst in gesprek gaan met uw
klantmanager. Na ontvangst van uw aan-
vraag, beoordeelt de Kredietbank Am-
sterdam of u aan alle voorwaarden

voldoet. Wanneer u een diploma haalt,
maakt u kans op kwijtschelding van
maximaal 50 procent van de lening. De
voorwaarden voor deze kwijtschelding
vindt u op de website van de Kredietbank
Amsterdam. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een le-
ning gelden de volgende voorwaarden:

■ U bent 18 jaar of ouder en woont in
Amsterdam

■ Uw netto inkomen is niet hoger dan 
€ 978,- (alleenstaande) of € 1.398,-
(echtpaar)

■ U heeft geen schulden, ook niet bij
DUO (studiefinanciering)

■ U ontvangt geen studiefinanciering
■ De opleiding moet erkend zijn en uw

kansen op de arbeidsmarkt vergroten

■ U vraagt de lening aan voor uw eigen
opleiding

Informatie en aanvragen
Heeft u een uitkering of bent u zelfstandig
ondernemer? Bel 020 252 6000.
Heeft u geen uitkering en bent u geen zelf-
standig ondernemer? Bel 020 346 3678.

www.amsterdam.nl/pakjekans

De personen op deze foto hebben geen
relatie tot het artikel

Een opleiding vergroot 
uw kansen op een baan

loop binnen met de stadspas

Podium Mozaïek

Stadspas

De hele maand september voor € 2 naar
een voorstelling naar keuze in Podium
Mozaïek. Op het programma staan o.a.
het Concert voor Vrede en Vrijheid van
het Nederlands Blazers Ensemble (NBE),
De Muziekkaravaan van Noord-Afrika,
comedy van Omar Ahaddaf, circus-
theater van BOOST en spannende 
kindervoorstellingen van Samba Salad 
en Sonnevanck. Kijk snel op 
www.podiummozaiek.nl voor het hele
programma.

€ 2

Wilt u weten waar u nog meer korting krijgt met uw Stadspas, kijk
dan in de Stadspas 
Kortingsgids 2015/2016.
Stadspas, Antwoordnummer 47197, 1070 WB Amsterdam
Telefoon: 020 252 6000  (8.30-17.00 uur).
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. 
Wijzigingen voorbehouden.

Magneet Festival

De zesde editie wordt op grootse wijze 
gevierd, waarbij er voor ieder wat wils is.
Kunstenaars, creatieven en gelijkgestemden
komen drie dagen samen om een ervaring
neer te zetten voor zichzelf en voor de be-
zoekers. Dit jaar programmeert Magneet
sterker op cultuur en biedt het elke dag al-
lerlei muziekstijlen en kunstvormen aan.
Uiteraard zijn er ook voor de kleintjes volop
leuke activiteiten.

Geldig: vr 9, za 10 en zo 11 september
Stadspas: dagticket € 5, ouder plus kind-
ticket € 6 (normale prijs € 15 - € 29,50)
Kaartverkoop: aan de kassa of online via
www.magneetfestival.nl/tickets 
Adres: Oostpunt - Amsterdam Oost
Meer info: www.magneetfestival.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik
maken als er op uw Stadspas 
een groene stip staat.

€5- €6

Geldig: 1 tot en met 30 september
Stadspasprijs: € 2 (normale prijs 
varieert van € 7 tot € 17) 
Kaartverkoop: aan de kassa en in 
het theatercafé
Reserveren: 020 580 0381 of via 
kaartverkoop@podiummozaiek.nl 
Adres: Bos en Lommerweg 191
Meer info: www.podiummozaiek.nl
U kunt van deze aanbieding gebruik
maken als er op uw Stadspas 
een groene stip staat.

Foto Maarten Delobel 
en Jeroen Stoop
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Fietsparkeren

Meer plek in het rek
Zes weken Vanaf 1 september mag uw fiets binnen de ring niet langer dan zes
weken ongebruikt op straat staan. Vooral op de plekken in de stad waar de parkeer-
druk hoog is wordt gehandhaafd. De nieuwe regel moet ervoor zorgen dat er meer
parkeerruimte is voor de vele Amsterdamse fietsers.

Tentoonstelling 1916. Op een drooggemalen, drassig stukje grond in de
Haarlemmermeer worden een paar houten loodsjes geplaatst voor het
eerste Nederlandse vliegveld. Pioniers maakten Schiphol groot. Pioniers
met lef en visie die geloofden in vernieuwing en vooruitgang. Inmiddels is
Amsterdam Airport Schiphol uitgegroeid tot een wereldspeler.

Dat er in Amsterdam zoveel wordt ge-
fietst houdt de stad leefbaar en bereik-
baar. Wel is het hierdoor op steeds meer
plekken vol met geparkeerde fietsen. Niet
alleen bij het Centraal Station en rond
andere OV-knooppunten, maar ook in
woonbuurten binnen de Ring A10. Fiet-
sers kunnen daar met moeite een par-
keerplek vinden. 

Wrakken
Ongeveer 15 procent van de fietsen op
straat is een wrak of wordt lange tijd niet
gebruikt. Deze fietsen worden door de
gemeente verwijderd. Wrakken worden
als afval afgevoerd, andere fietsen gaan
naar het Fietsdepot. Zo wordt meer plek
in het rek gemaakt voor mensen die hun
fiets wel gebruiken. Vanaf 1 september
kunnen fietsen die binnen de ring langer
dan zes weken ongebruikt geparkeerd

staan (na een waarschuwing) worden
verwijderd. In Noord geldt de nieuwe
regel niet. 

Maak ruimte
Heeft u een fiets die u niet gebruikt? Laat
hem dan niet op straat staan. Bel 14 020
en laat uw fiets gratis door de gemeente
ophalen en recyclen. 

www.amsterdam.nl/fiets

100 jaar Schiphol Hulplijn Amsterdam
zoekt vrijwilligers

Op 19 september 1916 landden de eerste
drie vliegtuigen, militaire toestellen van
de ‘Luchtvaartafdeeling der Koninklijke
Landmacht’ (de voorloper van de Ko-
ninklijke Luchtmacht) op Schiphol,

waarmee het vliegterrein in gebruik
werd genomen. Al het hele jaar wordt de
honderdste verjaardag op verschillende
manieren gevierd. 

Overzichtstentoonstelling
Vanaf vrijdag 16 september kunt u naar
een bijzondere, grote overzichtstentoon-
stelling over Schiphol in het Amsterdam
Museum. Aan de hand van beeld, geluid
en objecten wordt een overzicht gegeven
van de ontwikkeling van de luchthaven.
Een interactieve belevenis voor jong en
oud, voor iedereen die meer wil weten
over de geschiedenis van Schiphol.

www.amsterdammuseum.nl

Anoniem gesprek De Hulplijn
Amsterdam is er voor Amster-
dammers die behoefte hebben
aan een anoniem gesprek. Deze
gesprekken gaan over allerlei din-
gen: depressieve gevoelens, psy-
chosociale problemen, verlies van
werk of gezondheid. Vaak speelt
ook eenzaamheid een grote rol.
De vrijwilligers van de telefoni-
sche- en chathulpdienst staan dag
en nacht klaar voor een vertrou-
welijk gesprek. Nieuwe vrijwilli-
gers zijn van harte welkom.

De selectieprocedure voor vrijwilligers
bij de Hulplijn begint met een kennisma-
kings- en selectiegesprek. De eerstvol-
gende info- en selectieavond is
woensdagavond 14 september. U kunt
zich via de website aanmelden. Het be-

langrijkste selectiecriterium is uw 
vermogen en bereidheid om te kunnen
reflecteren op uw eigen gedachten, ge-
voelens en overtuigingen. Als vrijwilli-
ger heeft u vier diensten per maand
(ongeveer 4,5 uur per dienst), waaronder
ook late avonddiensten en nachtdien-
sten.

Training
Na de informatie- en selectieavond be-
gint de basistraining. Die bestaat uit vijf
intensieve dagen, waarop u bijvoorbeeld
een zelfmoordpreventietraining krijgt.
De training is dit najaar op dinsdagen.
Tussen de trainingsdagen door voert u al
gesprekken, onder begeleiding van een
ervaren vrijwilliger.

Hulplijn Amsterdam is een warme, open
organisatie waar mensen welkom zijn.
De begeleiding is in handen van professi-
onele krachten.

www.hulplijnamsterdam.nl/word-vrijwil-
liger of telefoon 020 675 8888.
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Veel kinderen uit Nieuw-West moeten flinke afstanden fiet-
sen, zeker als ze naar de middelbare school gaan. Goed
weten hoe de verkeersregels in elkaar zitten is dan erg be-
langrijk. 

Verkeersplein Amsterdam verzorgt in de hele stad het ver-
keersonderwijs en heeft het label ‘Verkeersactieve school’
bedacht. Scholen krijgen dit label als ze in alle groepen ver-
keerslessen aanbieden, alle leerlingen laten meedoen aan het
verkeersexamen en in de groepen 5 t/m 8 het lesprogramma
‘Tussen School en Thuis’ aanbieden.

Drie scholen uit Nieuw-West hebben vlak voor de zomerva-
kantie een verkeerslabel gekregen: De Horizon, de Sint
Henricusschool en de Louis Bouwmeesterschool. Het totaal

aantal scholen in Amsterdam met een verkeerslabel is daar-
mee gekomen op twintig. 
www.verkeerspleinamsterdam.nl

Verkeersles in alle klassen
Servicenieuws

Veilig fietsen Hoe meer kinderen verkeersles krijgen, hoe minder gevaar zij lopen in de drukke Am-
sterdamse straten. Daarom heeft Verkeersplein Amsterdam het label ‘Verkeersactieve school’ be-
dacht, voor scholen die in alle klassen verkeersles geven. Drie scholen uit Nieuw-West kregen vlak
voor de zomervakantie zo’n verkeerslabel.

Colofon
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Aan dit nummer werkten mee:
Claartje Albersen, Shirley Brandeis, Ingrid Breed, Thijs
de Bruijn (Movement), Jeroen Kleijne (eindredacteur),
Catrinus Mak en Jessica Zoghary

■ Vormgeving: Floppy Design (Amsterdam)
■ Productie: Movement (Amsterdam)
■ Druk: De Groot Drukkerij BV Goudriaan / Koninklijke
Drukkerij Vorrselmans BV Zundert  ■ Verspreiding: Door
Verspreidingen ■Verspreiding vindt plaats van maan-
dag t/m vrijdag ■ In deze krant staat informatie van de
gemeente Amsterdam ■De volgende editie van 
Amsterdam verschijnt op 19 september ■De krant
wordt huis aan huis verspreid, ook bij brievenbussen
met een JA-NEE of NEE-NEE sticker omdat het om 
overheidsinformatie gaat ■ Krant niet ontvangen? 
Als u voor maandag 12.00 uur (na de week van 
verspreiding) uw klacht doorgeeft, ontvangt u de 
krant op dinsdag via nabezorging ■ Klachten over de 
bezorging? Bel 020 261 2675 of 
klachten@doorverspreidingen.nl

Stadsloket
Voor burgerzaken, vergunningen, 
parkeren, Sociaal Loket, etc.
Osdorpplein 1000
ma t/m vr: 08.00-18.00 uur
Telefoon 14 020 
www.amsterdam.nl/stadsloket
Telefoon Sociaal Loket 020 552 9216
www.amsterdam.nl/sociaalloket  

Afspraak maken: www.amsterdam.nl/
afspraak 
(huwelijk, inzage documenten, 
voorbespreken vergunning) 
Digitale dienstverlening: 
www.amsterdam.nl/veelgevraagd 
Bekendmakingen: 
www.amsterdam.nl/bekendmakingen 
Nieuws gemeente Amsterdam: 
www.amsterdam.nl/actueel 

Meldingen en hulpvragen
■ Meldingen Openbare Ruimte: 

bel 14 020 of ga naar 
www.amsterdam.nl/mor 

■ Meldingen Horeca-overlast: 
bel 14 020 (24 uur per dag)

■ Overlast te water: bel 0900 9394 
(24 uur per dag)

■ Veilig Thuis, meldpunt voor huiselijk ge-
weld en kindermishandeling, voor ad-
vies of hulp: bel 0800 2000

■ Milieuklachten: bel 14 020

■ Zorg en Woonoverlast: 
bel 020 255 2914 
van 08.00 tot 18.00 uur

Afval
Afvalpunt Seineweg 1
Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22
ma t/m za 08.00-17.00 uur
www.amsterdam.nl/afval 

Startpunt
Osdorpplein 520
ma t/m vr: 09.00-17.00 uur
020 253 6888 / 020 253 8111
startpuntsdnw@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/startpunt
www.facebook.com/startpuntnieuwwest

Stadsdeel Nieuw-West
Plein ’40-’45 (Bestuur)
Osdorpplein 1000 (Stadsloket)
Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam
Telefoon 14 020

Twitter @NieuwWest
Facebook: facebook.com/
NieuwWest

Nieuwsbrief Nieuw-West via 
www.amsterdam.nl/buurten
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Wegwerkzaamheden in Osdorp
Vanaf deze zomer werkt de gemeente op verschillende
plaatsen in Osdorp aan de weg. De veiligheid van fietsers
en voetgangers wordt verbeterd en verouderd asfalt wordt
vervangen. De meeste werkzaamheden voer(d)en we in de
zomerperiode uit, omdat er dan minder verkeer is.

Waar en wanneer?
■ Osdorper Ban - Tussen Hoekenes en de Notweg zijn in

augustus de voetgangersoversteken veiliger gemaakt,
de bushaltes aangepast en de weg opnieuw geasfal-
teerd. 

■ Tussen Meer - Van 28 augustus t/m 15 september werkt
de gemeente aan twee oversteeklocaties over de tram-
baan. De oversteek ter hoogte van de Hertingenstraat
wordt aangepast en tussen Hoekenes en Osdorpplein
komt een nieuwe oversteek. De twee bestaande over-
steken komen te vervallen. 

Meer informatie
Omwonenden van de oversteeklocaties op Tussen Meer
ontvingen meer informatie via een brief. Kijk ook op
www.amsterdam.nl/osdorp

Foto George Maas

Wonen in Amsterdam

Een echte Amsterdammer
staat ingeschreven
Inschrijven Het begin van het studiejaar betekent dat er weer veel nieuwe studen-
ten in de stad komen wonen. Voor velen is het een droom om een huis of kamer in
Amsterdam te hebben, om zich Amsterdammer te mogen noemen. Maar een
echte Amsterdammer bent u pas als u goed staat ingeschreven.

Een inschrijving is snel geregeld. Het kan
met uw DigiD ook online. Op www.am-
sterdam.nl/verhuizing vindt u alle infor-
matie die u nodig hebt en schrijft u zich
in een handomdraai in. 

Wettelijke verplichting
Op grond van de Wet Basisregistratie
Personen (Wet BRP) hebt u een aantal
verplichtingen. Zo moet u staan inge-
schreven op het adres waar u woont, mag
u niemand anders op uw adres laten in-
schrijven die daar niet woont, en moet u

de gemeente van de informatie voorzien
die zij nodig heeft om de registratie op
orde te houden. Dat is voor u belangrijk,
omdat u dan de juiste dienstverlening
kunt ontvangen. Als u deze verplichtin-
gen niet nakomt, riskeert u een boete die
kan oplopen tot € 325,-.

Zorg er dus voor dat u goed staat inge-
schreven. Dat geldt natuurlijk niet alleen
voor studenten, maar voor iedere Am-
sterdammer. 
www.amsterdam.nl/verhuizing Nieuw in Amsterdam? Zorg dat u goed staat ingeschreven | Foto Marjolijn Pokorny
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Erop uit in Nieuw-West

Wat is er nog meer te doen in Nieuw-West?

Vriendenkring

Zondag 4 september Nieuwe mensen ont-
moeten, een spelletje doen, met een hapje en
drankje erbij? Dat kan bij de Vriendenkring
in De Tagerijn. Bezoekers - jong en oud -
geven aan dat ze het er gezellig vinden en dat
het leuk is om iets te doen te hebben. Heeft u
interesse om langs te komen, dan kunt u
contact opnemen met Irene Peters: 
ipeters@dock.nl
www.vriendenkringenamsterdam.nl

Fotograferen met je smartphone

Dinsdag 13 september   Tijdens een bijzon-
dere workshop onthult smartphonefotografe
Janou Zoet de geheimen van de mobiele ca-
mera. Ontdek de wondere wereld van mo-
biele fotografie en leer alles over het optimaal
benutten van je smartphone als camera:
leren kijken, compositie, handige apps om je
foto’s te bewerken en leuke accessoires om je
smartphonefotografie een echte boost te
geven. www.radionamsterdam.nl

Broedplaatsendagen

10 sep t/m 2 okt  Vier weekenden lang kun
je genieten van inspirerende tentoonstellin-
gen, rondleidingen, performances, work-
shops, live muziek en gezellige pop-up cafés.
Waar? In de ateliergebouwen en werkplaat-
sen van kunstenaars en makers. Deelnemers
zijn onder anderen: Acta, De 1800 Roeden,
De Vlugt, Diderot, Garage Notweg, Heining
Ateliers, HW10, Lola Luid en WOW.
www.broedplaatsendagennieuwwest.nl

Het Griezelkabinet

Zondag 18 september In de kindervoorstel-
ling ‘Het Griezelkabinet’ (vanaf 5 jaar) be-
weert Bart Jan dat hij nergens bang voor is.
Drie plaaggeesten hebben het op hem ge-
munt en willen hem eens flink de stuipen op
het lijf te jagen. Voor deze swingende voor-
stelling doken de muzikanten van Samba
Salad in het griezelkabinet van o.a. Paul van
Loon, Sjoerd Kuyper, Jacques Vriens en Theo
Olthuis. www.podiummozaiek.nl

Vaartocht Van Eesterenmuseum

Zaterdag 3 september De vaartocht ver-
trekt bij het Van Eesterenmuseum, in de Na-
tureluur-schuit het Rabootje met haar vaste
kapitein Richard Verkerk. Aan boord leren
deelnemers van de gids alles over de natuur,
´het blauwe hart´ en de architectuur van de
Westelijke Tuinsteden. Elke vaartocht wordt
afgesloten met een bezoekje aan de Nature-
luur en eindigt bij Hotel Buiten.
www.vaneesterenmuseum.nl

Spelen in de natuur

Tot en met 26 augustus   In de laatste week
van de zomervakantie organiseert De Natu-
reluur elke dag spannende vakantieactivitei-
ten. Van 12.00 tot 16.00 uur kun je
bijvoorbeeld lekker knutselen of een tocht
maken door het riet. Hutten ontdekken en
misschien ook bouwen, zomerstokken on-
derweg maken en dingen verzamelen om na
terugkeer met zijn allen een prachtig natuur-
schilderij te maken. www.natureluur.nl

Jihad, de voorstelling

vr 2 en za 3 september   De voorstelling
‘Jihad’ gaat over drie vrienden die zich wil-
len aansluiten bij de jihadisten. De één voelt
zich Superman, de tweede een martelaar en
de derde twijfelt of hij wel de goede keuze
maakt. Aangekomen in Syrië komen ze er-
achter dat de strijd tegen de ongelovigen een
strijd is tegen mensen zoals zij. Geschikt
vanaf 14 jaar. 
www.meervaart.nl

Films kijken aan de oever

Het programma:

Donderdag 8 september

Leviathan
In een klein kustdorp zwaait de corrupte
burgemeester Vadim de scepter. De bur-
gemeester heeft zijn zinnen gezet op het
land van Kolya, die in Leviathan de strijd
moet aangaan met het corrupte systeem. 

Vrijdag 9 september

Carol
In het aangrijpende drama ‘Carol’ wordt
Therese (Rooney Mara) verliefd op de
oudere, getrouwde vrouw Carol (Cate
Blanchett). De man van Carol probeert
via de rechtbank haar geschiktheid als
moeder aan te vechten. 

Zaterdag 10 september

Inside Out
De prachtige animatiefilm ‘Inside Out’
laat zien wat er gebeurt in het hoofd van

de jonge Riley als ze halsoverkop moet
verhuizen van een klein dorp naar het
grote San Francisco.

Zondag 11 september

Corrections Class - Pluk de Nacht 
gastprogrammering
Een meisje van 16 met een spierziekte die
haar in een rolstoel houdt, komt op haar
nieuwe school in de speciale gehandicap-
tenklas terecht. Dit blijkt een verzamelbak
voor kinderen waar school niets mee aan
kan: een dwerg, een epilepticus, een stot-
teraar. Humor, spanning en afgrijzen wis-
selen elkaar knap af in een rauw en totaal
geloofwaardig portret van tieners en hun
groepsdynamiek, onbekwame onderwij-
zers en een onrechtvaardig systeem.

Maandag 12 september

Room
‘Room’ vertelt het verhaal van de ener-
gieke Jack, die samen met zijn moeder zit
opgesloten in een kamer van drie bij drie
meter. Zal het ze lukken om te ontsnap-
pen?

Dinsdag 13 september

Ex-Machina
De 24-jarige codeur Caleb wint in ‘Ex-
Machina’ een week in een afgelegen
huisje. Als hij daar aankomt, ontdekt hij

dat hij moet meedoen aan een fascine-
rend experiment. 

Woensdag 14 september

The Imitation Game
‘The Imitation Game’ gaat over Alan Tu-
ring, die in 1952 wordt opgepakt wegens
homoseksualiteit. Wat niemand weet, is
dat Turing leiding heeft gegeven aan het
kraken van de Enigma code die de Duit-
sers voor al hun communicatie gebruik-
ten.

Donderdag 15 september

The Bridge on the River Kwai
In het met zeven Oscars bekroonde oor-
logsdrama ‘The Bridge on the River
Kwai’ krijgen Britse krijgsgevangen de
opdracht om een spoorbrug te bouwen.

Vrijdag 16 september

While We’re Young
‘While We’re Young’ presenteert Ben
Stiller als gestresste documentairemaker
die leert te ontspannen wanneer hij en
zijn vrouw bevriend raken met een veel
jonger stel. 

Zaterdag 17 september

Dope
Tussen de drugsdealers en bendeoorlo-

gen probeert de nerderige Malcolm in
‘Dope’ vooral zijn examens te halen.
Wanneer de kans zich voordoet om naar
een hip feest te gaan, kan hij eindelijk
‘dope’ zijn. Na afloop: Silent disco!

Zondag 18 september

Califórnia - Pluk de Nacht 
gastprogrammering
De jaren tachtig in Brazilië. Estela groeit
op tegen de achtergrond van grote poli-
tieke veranderingen. Ze leeft samen met
haar vriendinnen toe naar haar reis naar
oom Carlos die in het beloofde land
woont: Californië.

Silent disco
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september
sluiten we de avond af met een silent
disco!

Locatie
Bastion zwemstrand Sloterplas (nabij
haven De Duikelaar, Noordzijde 41). 
Er zijn 300 zitplaatsen. Hotel Buiten ver-
zorgt de bar en er zijn diverse foodtrucks
aanwezig voor verschillende consump-
ties. Een sfeervolle locatie voor een opti-
male filmbeleving!

Kijk voor meer informatie en het com-
plete programma op www.facebook.com/
West-Beach-Filmfestival

Kijk voor meer 
evenementen op
www.amsterdam.nl/
evenementen

U kunt hier ook een eigen 
bericht voor de agenda 
aanmelden.

Sloterplas Films kijken op het Bastion zwem-
strand Sloterplas: dat kan ook dit jaar tijdens
het West Beach Filmfestival (8-18 september).
De films beginnen elke dag om 20.30 uur. Toe-
gang is gratis. Studenten van de Nederlandse
Filmacademie verzorgen de voorfilms.


