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Melanchthon Schiebroek 
maakt deel uit van Melanchthon, 
christelijke scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs met vestigingen 
in Rotterdam en Lansingerland.
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Het was op 18 juli 1997. Een prachtige 
zomerdag. De zomervakantie aanstaande. 
Onze zoon was twee maanden geleden 
geboren. Oppas geregeld. Voor het eerst 
sinds lange tijd konden we weer eens samen 
op pad. Gekleed in spijkerbroek en T-shirt 
togen mijn partner en ik die middag per trein 
richting de cultuurtempel van Rotterdam: 
stadion De Kuip. Mensen van vergelijkbare 
leeftijd stapten uit bij hetzelfde station 
‘Stadion’. Een uitgelaten stemming. Enkele 
uren later maakten we beiden deel uit van 
tienduizenden muziekliefhebbers op tribunes 
en op het veld. Ondergaande zon. De stem 
van muziekkunstenaar Bono. De gitaar van 
The Edge. De Kuip trilde op haar grondvesten 
toen U2 ‘I Still haven’t found what I’m looking 
for’ inzette. Alles kwam samen. Het leven was 
perfect. 
Geluk… soms overkomt het je. 

Of die zondagmiddag 5 april 2009. Mijn 
laatste kilometers van het mooiste 
sportevenement van Nederland: de 
marathon van Rotterdam. Om me heen de 
multiculturele wereld die Rotterdam heet. 
Afzien. Tegenslag. Doorzetten. Spierpijn. 
Kramp. Doorgaan. Rotterdammers in al hun 
diversiteit en in vele talen aanmoedigingen 
schreeuwend langs het parcours. Ik deed 
het niet alleen. Vele zwoegende lotgenoten 
om me heen. De een nam de ander 
op sleeptouw. Samen uit samen thuis. 
Afhankelijkheid versus onafhankelijkheid. 
De meet lonkte. Euforie. Finish. Trots. De 
felbegeerde medaille werd om mijn nek 
gehangen. Een overwinning op mezelf met 
steun van anderen. 
Geluk… soms vraagt het een prijs. 

Soms zit
geluk in een
klein boekje!

Harald van Vugt 
Bewoner en directeur 

van Melanchthon Schiebroek
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Onze school staat al decennia lang voor 
de persoonlijke ontwikkeling van jonge 
mensen. Een citaat uit de ‘Intentieverklaring 
van Melanchthon Schiebroek’ (1993) luidt: 
Docenten willen de jonge mens op zijn 
weg zo begeleiden en stimuleren dat hij 
steeds beter in staat en bereid is te bepalen 
waar hij zijn krachten wil inzetten om aan 
de verantwoordelijkheid van de mens, 
deze aarde te bewerken en te bewaren 
in samenwerking met en ten bate van 
alle medeschepselen, op persoonlijke 
wijze gestalte te geven. Een wellicht wat 
gedateerde tekstregel maar nog steeds een 
actuele, diepe ambitie van de medewerkers 
van onze school. Omdat we geloven dat dit 
bijdraagt aan het geluk van onze leerlingen 
en van anderen. 

Onze school bouwt aan haar onderwijs 
en haar toekomst. Met de opening van 
ons vernieuwde ‘hoofdgebouw’ markeren 
we een nieuw hoofdstuk in de rijke 
onderwijsgeschiedenis van Melanchthon. 
Velen leverden hieraan een bijdrage en  
gaven hun wijsheid door aan nieuwe 
generaties ‘bewoners van Schiebroek’. 
Een continue proces dat met de nieuwbouw 
van ons brugklasgebouw (2008) en de 
recente renovatie opnieuw een impuls geeft 
aan het onderwijsvernieuwingsproces. 
Want we barsten van de ambities om onze 
leerlingen te begeleiden in hun zoektocht 
naar geluk in hun leven. Dat gaat niet vanzelf 
en vraagt persoonlijk leiderschap.  
Met onze accenten op sport en kunst, voor 
een goede fysieke en mentale balans, dagen 
we leerlingen uit het beste uit zichzelf en 
anderen te halen om een grote of kleinere  
rol van betekenis te spelen binnen Rotterdam 
en daarbuiten. 
Dat ons schoolgebouw een plek moge zijn en 
blijven waar iedereen zich welkom voelt!
Veel leesplezier toegewenst.

Harald van Vugt

Als je jezelf in drie woorden zou 
omschrijven, welke zijn dat dan? 
‘Sociaal, denk ik: ik kan best wel makkelijk 
met andere mensen in contact komen en 
met hen praten. Vrolijk: mensen kennen me 
ook wel als een vrolijk type, ik ben meestal 
opgewekt en optimistisch. En muzikaal, ik 
ben heel veel met muziek bezig.’ 

Wat is je droom? 
‘Een carrière in de muziek! Ik ben 
aangenomen op het conservatorium in 
Den Haag voor de opleiding tot docent 
muziek. Mijn hoofdvak wordt zang. Het is 
een brede opleiding waar je daarna nog heel 
veel kanten mee op kunt: het basisonderwijs, 
middelbaar onderwijs, maar ook privélessen 
geven of cursussen. Dat lijkt me allemaal 
leuk. Naast lesgeven wil ik ook heel graag  
in een eigen bandje zingen. Ik houd het 
meest van popmuziek.’

Wanneer voel jij je gelukkig? 
‘Muziek maakt altijd dat ik me gelukkig voel. 
Van zelf zingen word ik heel blij. Maar ook 
van naar muziek luisteren. Dan kun je je even 
afsluiten voor alles om je heen en helemaal 
tot rust komen. En vrienden kunnen je 
natuurlijk ook gelukkig maken. Met hen kun 

je dingen delen, en het is gewoon gezellig! 
Ik heb eerst MAVO gedaan. Daar had ik een 
leuke vriendenkring. Sinds twee jaar zit ik op 
de HAVO van Melanchthon Schiebroek en 
mijn vriendenkring is er eigenlijk alleen maar 
door uitgebreid.’

Draagt kunst bij aan het geluk van 
leerlingen? 
‘Kunst is, net als sport, een uitlaatklep voor 
veel mensen. Het is goed als daar meer 
lestijd voor is, en het is natuurlijk het beste 
om dat al vanaf de brugklas te hebben.  
De eerste klas heeft nu bijvoorbeeld bij muziek 
een Bandproject, met elkaar in bandjes spelen. 
Dat had ik ook wel willen hebben!’

Welke bijdrage levert school aan je geluk? 
‘Het voelt veilig op deze school. Dat ervaren 
de meeste mensen zo, denk ik. Bij het 
Kersttoneel en het Open Podium lukt het elke 
keer opnieuw om heel snel van een groep 
heel verschillende mensen uit alle jaarlagen 
één geheel te maken. Dan blijkt dat iedereen 
eigenlijk bij elkaar past. Dat is mooi om mee 
te maken.’
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Marcel van Brandwijk was projectleider 
van het bouwproces en de twee daarmee 
gepaard gaande verhuizingen van 
Melanchthon Schiebroek. Gelukkig dat 
het klaar is. ‘Het proces was niet altijd 
gemakkelijk, maar het resultaat is goed. 
Dat stemt zeker tevreden.’ 

Wat houdt geluk in voor Marcel van 
Brandwijk? ‘Het is voor mij heel simpel: geluk 
is een gemoedstoestand, het hebben van 
een goed gevoel. Dat zit ‘m vaak in kleine 
dingetjes. Als jouw voetbalclub kampioen 
wordt bijvoorbeeld. Geluk is niet zozeer 
een zelfstandig naamwoord maar meer een 
werkwoord en zéker geen zoekwoord. Aan 
geluk moet je werken, je moet niet wachten 
tot het op je pad komt. Je moet er ook niet 
naar op zoek zijn; dan loop je het gevaar dat 
je alleen maar bezig bent met het najagen 
van het grote geluk, terwijl het kleine geluk 
voor het oprapen ligt.’ 

Geluks-gen
Aan de basis van elk geluksgevoel ligt een 
stukje tevredenheid, meent Van Brandwijk. 
‘Uit onderzoek is gebleken dat je genen mede 
bepalen hoe gevoelig je voor geluk bent: 
het zit in je aard, het bepaalt je perceptie. 
Kennelijk heb ik dat geluks-gen, ik ben 
positief, een optimist. Als je er voor openstaat 
zijn er manieren om geluk af te dwingen. Je 
moet je openstellen voor mooie dingen en 
vooral voor mensen. Daar dankbaar voor 
zijn. Gelukkige mensen zijn niet per definitie 
dankbaar, maar dankbare mensen zijn wel 
per definitie gelukkig!’

Beloning in ‘t vooruitzicht
Marcel van Brandwijk is ambitieus. ‘Niet 
omdat ik uit wil blinken, maar omdat ik 
uit alles en iedereen het beste wil halen. 
Excelleren kunnen we allemaal. Dat doe je als 
docent door voor die éne leerling het verschil 
te maken, door meer uit dat kind te halen 
dan het zelf dacht dat erin zat. Als zoiets 
me lukt, maakt dat me gelukkig.’ Natuurlijk 
zit niet altijd alles mee, maar ook dan blijft 
geluk een werkwoord, zegt Van Brandwijk. 
‘Bij tegenslag zoek ik iets om me aan op te 
trekken. Het afgelopen jaar was best een 
zware periode, met de renovatie en de twee 
verhuizingen van de school. Om het vol 
te houden stel ik mezelf dan een beloning 
in het vooruitzicht. Een etentje met mijn 
echtgenote. Een vakantie na afloop. Daar leef 
je naar toe of klamp je je soms aan vast.’

De beste omstandigheden 
Het bouwproces, waarmee Van Brandwijk 
al sinds 2015 bezig is geweest, heeft 
voortdurend in het teken gestaan van 
de lessituatie: het nieuwe gebouw moet 

de optimale omgeving voor leerlingen 
en docenten bieden. ‘Als geluk een 
gemoedstoestand is, dan heeft school de 
verplichting naar leerlingen om de beste 
omstandigheden te bieden. Dat betekent 
een klimaat van vertrouwen en veiligheid. 
Het moet een plek zijn waar je je thuis kunt 
voelen. In het vernieuwde gebouw heb ik de 
balans gezocht tussen gebruiksbestendig 
en sfeervol. Nu is het zaak er met elkaar 
voor te zorgen dat het in stand blijft. Daarin 
durf ik best een uitdaging aan. Het Open 
Leer Centrum is een goed voorbeeld. Dat 
is ook toegankelijk voor leerlingen als de 
mediatheekmedewerkster er niet is om 
toezicht te houden. Best een uitdaging.’ 

Actief blijven
Voor Van Brandwijk is dienstbaarheid aan 
de onderwijssituatie vanzelfsprekend. ‘Ik 
ben een onderwijsmens en wist al op jonge 
leeftijd dat ik het onderwijs in wilde. Waarom 
weet ik niet eens precies meer, ik denk 
omdat ik een mensen-mens ben. Dan zijn er 
drie mogelijkheden: de horeca, de zorg of het 
onderwijs. Het is het onderwijs geworden. 
Ik heb jaren met veel plezier voor de klas 
gestaan, al werd mijn lestaak wel minder 
toen ik afdelingshoofd van de brugklas was. 
Maar nu tegen het einde van mijn loopbaan 
bevalt het me uitstekend om projectmatig 
te werken. Al was de renovatie wel een héél 
groot project….!’ Op projectbasis wil hij ook 
als hij met pensioen gaat nog actief blijven. 
En met een knipoog: ‘Of misschien begin ik 
na mijn pensionering wel samen met mijn 
vrouw een kroeg.’

‘GELUK IS EEN 
WERKWOORD’

VOOR HET VOETLICHT
PROJECTLEIDER BOUWPROCES 

MARCEL VAN BRANDWIJK

‘ALS ZOIETS ME LUKT, 
MAAKT DAT ME GELUKKIG’

bouw
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VOOR HET VOETLICHT
SINGER-SONGWRITER

LEONIE MEIJER

‘KUNST
IS ALTIJD
HELEND’

KNST

Geluk heeft te maken met je hart volgen en 
goed naar jezelf luisteren, vindt Leonie Meijer. 
‘Het stemt me dankbaar dat ik mag doen wat 
ik leuk vind, waar mijn hart ligt. En dat dat nog 
lukt ook.’ Leonie Meijer is singer-songwriter. Zij 
stond in de finale van The Voice, heeft al een 
aantal cd’s uitgebracht en toert het land rond 
met haar eigen theatershows. 

Voor Leonie Meijer is haar middelbare schooltijd 
op Melanchthon Schiebroek bepalend geweest 
voor haar geluk. ‘Ik kreeg letterlijk en figuurlijk 
voor het eerst een podium. Ik zong wel altijd, 
maar toen ik zes was had ik echt nog geen 
besef wat ik daarmee kon of wilde doen. Op 
Melanchthon deed ik mee aan het Kersttoneel 
en toen bleek dat ik wel wat kon. Mijn docenten 
hebben mij vertrouwen gegeven. Het vertrouwen 
in mijn talent. Ik kreeg ruimte en vrijheid om 
in de speeltuin te spelen, uit te zoeken wat ik 
kon, wat ik wilde. Iederéén kreeg die ruimte, dat 
vertrouwen. Er was voor iedereen een plek. Dat 
is goud waard.’ 

Je hart volgen
Als singer-songwriter heeft Leonie vaak 
beslissingen moeten nemen die niet meteen tot 
instant-geluk leiden. ‘Ik heb bijvoorbeeld moeten 
leren om ‘nee’ te zeggen. Soms helpt het niet 
om blind te varen op andermans advies.’ Haar 
huidige succes is haar niet aan komen waaien. 
‘Het is een leerproces. Ik heb moeten leren mijn 
hart te volgen. Bij elke beslissing die je neemt, 
moet je goed voelen of die bij je past. Dat is niet 
iets wat vanzelf gaat, maar wat je kunt leren. Je 
moet staan voor waar je in gelooft.’

Ups en downs
‘Niet al mijn beslissingen hebben direct tot 
succes geleid. Maar op de lange termijn bleken 
ze goed te zijn. In deze business denkt men vaak 
in termen van instant-succes. Maar voor geluk 
moet je langer werken. Natuurlijk heb ik ups 
en downs gehad. In het theater probeer ik daar 
altijd iets positiefs van te maken, de dingen die 
moeilijk waren of pijn hebben gedaan. Daar kun 
je gebruik van maken op het podium. Jaren later 
kan ik er vaak de humor wel van inzien. Je kunt 
heel veel leren van de dingen die niet goed gaan. 
Er zijn zat dagen geweest dat ik bij de pakken 
neer wilde gaan zitten. Op zulke momenten moet 
je terug naar de basis. Ik ga dan bijvoorbeeld 
naar een optreden van iemand die ik bewonder. 
Meestal word ik daar heel happy van. Dan weet 
ik weer: híer gaat het om. Ik krijg inspiratie van 
anderen die daar stáán voor wat ze doen. Dat 
gaat veel verder dan welke inspirationele quote 
ook. Je moet het vóelen, zíen: een mooie film, een 
museum, een lied. Kunst is altijd helend.’
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VOOR HET VOETLICHT
ADJUNCT-DIRECTEUR ONDERWIJS 
ARJAN VAN DER WART

‘GELUK IS NIET TE 
KOOP, MAAR JE KUNT 
HET WEL DELEN’

Bron

Philippus Melanchthon, de naamgever van de school, was een bruggenbouwer en 
onderwijshervormer ten tijde van Luther. Eén van de belangrijkste lessen die hij mensen 
wilde meegeven was ‘teruggaan naar de bron’. De dialoog, het gesprek, was daarbij volgens 
Melanchthon van essentieel belang. 

‘Wij zijn geboren om met elkaar in gesprek te zijn. 
Waarom? Toch niet alleen om liefdesverhalen 
voor te lezen, tijdens etentjes elkaar de 
loef af te steken of te praten over de beste 
manieren om snel geld te verdienen? Nee, de 
mensen moeten elkaar leren over God en de 
verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar.’ 
Philippus Melanchthon

Het gedachtengoed van Melanchthon past nog 
altijd bij de onderwijsvisie van Melanchthon 
Schiebroek, vindt adjunct-directeur onderwijs 
Arjan van der Wart. ‘Je vorming als mens 
stopt niet na je kindertijd. Op de weg naar 
volwassenheid is het van groot belang jonge 
mensen te begeleiden en te spiegelen. Het is 
onze taak als school leerlingen te helpen om 
een goed mens te worden. Dat doen wij door 
leerlingen bewust te maken van dat deel van 
hun leven waar zij zelf invloed op hebben. 
Daarbij zijn vier vragen belangrijk: wie ben 
ik, wat kan ik, wat wil ik en wat beteken ik 
voor anderen. De sleutel tot geluk ligt in het 
onderzoeken van die vragen. School is de plek 
waar je daar ruimte en tijd voor moet krijgen. 

In de termen van Melanchthon: teruggaan 
naar de bron, uitzoeken wie je ten diepste 
bent.’

Fouten ‘vieren’
In de bijbel staat dat de zon opgaat over goede 
en slechte mensen en dat het regent over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. ‘Het gaat 
erom hoe jij met die zon en die regen omgaat. 
De vorming op de middelbare school biedt je 
handvatten voor het leven. Er is voor iedereen 
ruimte bij ons. Het gaat bij iedereen om 
erkenning van wie je bent. Daarbij mag je ook 
je fouten ‘vieren’. Er is altijd weer ruimte voor 
een nieuw begin. Net als Melanchthon zoeken 
wij de verbinding met de leerlingen, en tussen 
de leerlingen. In de dialoog met elkaar kun je 
jezelf en elkaar leren begrijpen en accepteren. 
Door te begrijpen wie je zelf bent, kun je je 
ten dienste stellen van de ander. Je bent altijd 
mens met meer dan één. In de dialoog kun je 
het gevoelsleven van de ander en daarmee zijn 
geluksgevoel positief beïnvloeden. Er bestaat 
geen instant-geluk; geluk is niet te koop. Maar 
je kunt het wel delen.’

‘WIJ ZIJN GEBOREN
OM MET ELKAAR

IN GESPREK TE ZIJN’
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‘Een baan of maatschappelijke activiteit 
geeft je het gevoel dat je bijdraagt aan de 
maatschappij. Thuis moet een warm nest 
zijn. En voor de rest leggen artsen graag uit 
dat geluk ook een kwestie van chemie is, 
ergens in je hersenpan. Dat heb je niet altijd 
in eigen hand, helaas. Ik ken mensen bij wie 
alles klopt – zorgeloze jeugd gehad, fijne 

relatie, mooie baan – en toch 
kunnen ze hun draai niet vinden.’ 
Van der Linde beschouwt zichzelf 
zeker als een gelukkig mens. 
‘Geluk betekent voor mij dat ik 
kan genieten van vrijwel alles wat 
de dag mij brengt. En dat zit niet 
alleen in werk. Veel belangrijker 
zijn de momenten daarbuiten. 
Ons borreluur op zondag, een 
uurtje samen kranten lezen, een 
gesprek met de kinderen over 
hun schooldag.’
 
Belang van onderwijs
Het waren naar eigen zeggen 
geen grootse en meeslepende 
gedachten die hem deden 
besluiten de politiek in te 
gaan. ‘Maar wel: dit moet 
beter kunnen, zonder fratsen. 
De Tweede Kamer is geen 
theater. Vooral aan de uiterste 
linker- en de rechterflank 
lijken Kamerleden geen enkele 
boodschap aan de feiten te 
hebben, als ze de krant maar 
halen. Politiek gaat over het 
landsbestuur, en daarbij horen 
Kamerleden die verstand van 
zaken hebben en gewoon hun 
werk doen: wetten behandelen 
en de regering controleren.’ 

Over het belang van onderwijs zegt Van der 
Linde: ‘Onderwijs draagt bij aan de kwaliteit 
van leven. Leren is nieuwe dingen ontdekken, 
jezelf ontwikkelen, een vak beheersen, steeds 
meer begrijpen van de wereld waarin je leeft. 
Natuurlijk word je daar gelukkiger van. Het is 
jammer dat de meeste mensen stoppen met 
onderwijs zodra ze gaan werken. ‘Een leven 
lang leren’ helpt juist om aantrekkelijk te 
blijven op de arbeidsmarkt.’
 
Gestructureerd en zorgzaam
Van der Linde heeft zijn middelbare 
schoolopleiding aan het Erasmiaans 
Gymnasium gevolgd. ‘Ik heb geen flauw 
idee of dat heeft bijgedragen aan mijn 
levensgeluk, maar ik heb wel een heel 
leuke schooltijd gehad! De meest leerzame 
ervaringen zijn niet de lessen, maar alles 
ernaast: de schoolkrant, feesten, een 
bijzondere les.’ Twee van zijn drie kinderen 
gaan ook naar het Erasmiaans; zoon Philip zit 
op Melanchthon. ‘Er zijn toch wel verschillen 
merkbaar. Het Melanchthon is wat meer 
gestructureerd en zorgzaam; er is veel  
oog voor de afzonderlijke leerlingen. 
Het Erasmiaans is wat chaotischer, in 
positieve zin dan: er kan en mag heel veel, 
maar je moet wel je eigen weg vinden. 
Als ik het aan Philip zou vragen, zegt hij 
waarschijnlijk dat het ware levensgeluk in de 
vakanties schuilt. Maar als ouder zeg ik: het 
is gewoon een fijne school waar mijn zoon de 
ruimte krijgt om te doen waar hij goed in is.’

Poli
tiek

VOOR HET VOETLICHT
VADER EN TWEEDE KAMERLID
ROALD VAN DER LINDE

‘DE OVERHEID IS GEEN 
GELUKSMACHINE’
‘Nederland is een fantastisch land en de Nederlanders zijn zo’n beetje de 
gelukkigste mensen ter wereld. De overheid bekommert zich om zaken die nodig 
zijn om geluk te vinden: je huis, je inkomen, goede gezondheidszorg. Maar de 
overheid is geen geluksmachine. Je hebt een paar vrienden nodig met wie je alles 
kunt delen, en die moet je zelf vinden.’ Aan het woord is Roald van der Linde, 
namens de VVD lid van de Tweede Kamer. Zijn zoon Philip zit in de vierde klas 
gymnasium van Melanchthon Schiebroek. 

‘EEN LEVEN
LANG LEREN’
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‘Geluk maak je zelf, door je energie en 
aandacht in positieve dingen te stoppen’, 
vindt docent lichamelijke opvoeding Frank 
Sluijmer. Door een ernstige botbreuk heeft 
hij vorig jaar twee maanden thuis op de 
bank gezeten. Geen gemakkelijke opgave 
voor iemand die al van jongs af aan zeker 
wist dat hij nóóit een zittend beroep wilde. 
‘Ik werd er helemaal gek van.’ Het maakt 
hem des te dankbaarder voor hoe zijn 
dagelijks leven er nu uitziet.

‘Ik ben gezond, ik ben thuis gelukkig, ik heb 
heel leuk werk waar ik elke dag met een 
heel goed gevoel naar toe ga. Er zijn altijd 
dingen die niet meevallen, die tegenzitten, 
maar daar moet je niet in blijven hangen. 
In mijn jeugd zijn mijn ouders gescheiden, 
we moesten verhuizen. Dat waren allemaal 
ingrijpende dingen. Na mijn studie ben ik 
jaren bezig geweest om een vaste baan te 
vinden. Ik heb zelfs in het bedrijfsleven en 
in de haven gewerkt. Gelukkig werd ik daar 
niet van, maar er moest toch geld verdiend 
worden. Als ik al die dingen naast elkaar zet, 
hoe het toen was en hoe het nu gaat, dan 
prijs ik mezelf gelukkig.’ 

Invloed maakt gelukkig
Frank Sluijmer is samen met collega Ernst 
Kleiss coördinator van de extra sporturen 
die voortaan vanaf de brugklas gekozen 
kunnen worden. ‘Ik vind het een groot goed 
dat kinderen kunnen kiezen. Het draagt 
bij aan hun geluk als ze invloed hebben 
op wat ze kunnen doen. De keuze voor 
extra sport of extra kunst geeft die ruimte. 
Dat heeft ook een positief effect op hoe 
ze de reguliere lessen ondergaan. Bij de 
extra sport is onderlinge instructie een 
belangrijke onderdeel; daardoor leren ze 
zelf aan anderen les te geven. Ze kiezen een 

onderdeel waar ze zich goed bij voelen én 
helpen anderen om juist dat onderdeel te 
leren. En natuurlijk krijgen ze ook meer zicht 
op wat het inhoudt als ze in de bovenbouw 
Bewegen, Sport en Maatschappij als 
examenvak willen kiezen.’

Lachen!
Humor vindt Sluijmer een belangrijk 
onderdeel van het leven, en ook daarvoor 
is alle ruimte in zijn lessen. ‘Het is heel 
belangrijk om veel te lachen en ik lach me 
dood met die kinderen. Ik geniet enorm van 
de interactie met hen. Daarnaast kun je als 
docent en als mentor kinderen echt een 

stukje helpen naar de toekomst toe.  
Je hebt een belangrijke begeleidende rol. 
In de brugklas komen sommige kinderen al 
redelijk ingevuld binnen, maar anderen zijn 
nog totaal blanco. Die kun je helpen zichzelf 
te ontdekken, uit te vinden waar zij gelukkig 
van worden. Het is mooi om daar deel van 
uit te mogen maken. Het hoort bij volwassen 
worden om te leren uit je schulp te kruipen. 
Daar groei je van als persoon. Als het lukt 
om leerlingen daarin een succeservaring te 
geven, óók diegenen voor wie sport niet hun 
hobby is, dan worden ze daar gelukkiger van 
én ze durven andere dingen ook beter.’

VOOR HET VOETLICHT
DOCENT LICHAMELIJKE 
OPVOEDING EN 
SPORTCOÖRDINATOR
FRANK SLUIJMER

‘IK VIND HET EEN GROOT 
GOED DAT KINDEREN 

KUNNEN KIEZEN’

SPRT

‘GELUK MAAK JE ZELF’
(Foto: Echt Mooij fotografie)
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‘ANDEREN 
GELUKKIG MAKEN 
IS VERSLAVEND’

Geluk zit ‘m vaak in kleine dingen. Wijn en Franse kaas na een week hard werken. 
Sap uit een verse kokosnoot als je dorst hebt in de jungle. Een lach als je iemand blij 
hebt gemaakt. ‘Dankbaar zijn voor wat je hebt, heb ik van huis uit meegekregen. 
Als je dan ook nog op de slechtste plekken op aarde bent geweest – oorlogen, 
honger, geweld - word je best wel nederig’ , zegt Sander De Kramer. 

JNG

‘JE VOELT JE BETER
ALS JE IETS VOOR EEN 

ANDER DOET’

(foto: Rick Nederstigt)
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VOOR HET VOETLICHT
JOURNALIST, PRESENTATOR EN
‘MAN MET EEN MISSIE’ SANDER DE KRAMER

Utilitarisme
Meer nog dan journalist, schrijver en 
televisiepresentator is Sander de Kramer 
(Rotterdam, 1973) bekend als de man met 
een maatschappelijke missie. Geïnspireerd 
door het vrijwilligerswerk van zijn moeder 
zamelde hij als kind al geld in voor mensen in 
Roemenië. (Hij pakte het toen al creatief aan 
met een zelfgebouwd hindernissenparcours 
en liet het bedrijf van zijn vader de Roosvicee 
sponsoren.) Later zette hij in veel steden de 
daklozenkrant op en richtte hij de Sunday 
Foundation op om kinderen in Sierra Leone 
te helpen. ‘Utilitarisme heet deze stroming: je 
voelt je beter als je iets voor een ander doet. 
Daar ben ik van. En het smaakt alleen maar 
naar meer.’

Slechtste plek op aarde
‘Zo’n tien jaar geleden deed ik verslag van 
de slechtste plekken op aarde. Zo kwam 
ik in de diamantmijnen in Sierra Leone 
terecht. Wat ik daar aantrof, ging door 
merg en been. Kinderen die hun ouders 
waren verloren in de burgeroorlog werkten 
daar onder erbarmelijke omstandigheden. 
Diamanten zoeken, nota bene! De steen 
die bij ons symbool staat voor samenzijn, 
liefde en geluk.’ De Kramer is vastbesloten 
de kinderen uit de mijnen een beter 
leven te geven. ‘We zetten daar o.a. 
scholen, sportprojecten, microkrediet 
en gezondheidszorg op. Melanchthon 
Schiebroek betaalt bijvoorbeeld mee aan de 
lerarensalarissen, dat vind ik echt top. Er zijn 
al 48 schoolkinderen doorgestroomd naar 
een ambachtsschool of universiteit.’

Leraren openen je ogen
De Kramer kijkt met plezier en dankbaarheid 
terug op zijn eigen schooltijd op het Libanon 
Lyceum in Rotterdam. ‘Er was veel vrijheid 
om jezelf te zijn en uit te vinden waar je hart 
sneller van gaat kloppen, welke richting je 
aan je leven wilt geven. Sommige leraren 
wisten me echt te raken met hun verhalen 
en hun blik op de wereld. We voerden 
scherpe discussies die me hielpen mijn eigen 
normen en waarden verder te ontwikkelen. 
Juist op deze leeftijd is dit enorm belangrijk.’ 
De Kramer is dus zijn hart gaan volgen: 
anderen helpen. ‘En dat maakt mij een 
enorm gelukkig mens.’
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Als je jezelf in drie woorden zou moeten 
omschrijven, welke zijn dat dan? 
‘Vrolijk! Ik ben altijd vrolijk en positief. Ik hou 
wel van een praatje, het doet me niks om met 
iedereen te praten, dat gaat me gemakkelijk 
af. Ik ben druk, denk ik, want ik ben heel 
enthousiast en heel actief; ik ben aanwezig, 
soms misschien een beetje te. En ik ben 
sportief, ik hou van sport. Ik voetbal drie keer 
per week, ik heb gebokst, op school doe ik het 
vak BSM.’

Wat is jouw droom? 
‘Ik heb geen droom, ik leef met de dag. 
Carpe diem! Ik zou het natuurlijk wel leuk 
vinden om later gewoon een fijn gezinnetje 
te hebben. En om niet arm te zijn. Ik heb het 
nu ook heel goed, en dat is fijn, om het goed 
te hebben.’

Wanneer voel jij je gelukkig? 
‘Ik ben altijd gelukkig! Ik heb leuke familie, 
leuke vrienden, ik heb het prima naar m’n zin.’

Draagt sport bij aan het geluk van leerlingen? 
‘Zelf vind ik sporten heel prettig en ik denk 
dat dat voor de meeste leerlingen zo is.  
Er is ook veel op dat gebied, ik heb aan 
allerlei toernooien mee gedaan, en 
op Melanchthon kun je dus BSM in de 
bovenbouw doen. Bij gym doen we ook leuke 
dingen. Voetbal vind ik het leukst, maar met 
de trapeze ergens overheen slingeren vind 
ik ook leuk. Het is wel goed dat er vanaf de 
brugklas méér sport komt, dat had ik ook  
wel fijn gevonden. Dan kun je lekker je 
energie kwijt.’ 

HIGH FIVE MET...
OKKIE DUIJVERMAN

(HAVO4)

‘IK HEB GEEN DROOM,
IK LEEF MET DE DAG’

SPRT

‘CARPE DIEM!’
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Geluk valt te meten. Althans, dat vond de koning van Bhutan, die daarvoor in 1971 de 
term ‘Bruto Nationaal Geluk’ muntte. Inmiddels is die term vervangen door de Human 
Development Index van de Verenigde Naties, die levensverwachting, educatie en inkomen 
meet: iets minder subjectief, maar wel gestoeld op menselijke criteria. Op de ranglijsten 
van de HDI scoort Nederland tegenwoordig altijd hoog. 

‘De term Bruto Nationaal Geluk is gemunt 
in 1971 door de koning van Bhutan’, legt 
docent economie Jaap Hoogerwaard uit. 
‘Daarvóór werd altijd het Bruto Binnenlands 
product gemeten, het BBP. Dat is de waarde 
van alle producten en diensten die in een 
jaar geproduceerd worden. Daarmee is de 
Amerikaanse overheid in 1932 begonnen, ten 
tijde van de Grote Depressie. De overheid 
wilde weten in hoeverre de economie was 
gekrompen na de beurskrach. Geleidelijk 
aan werd het een synoniem voor welvaart. 
Maar van begin af aan was er al kritiek op 
die methode, omdat die welzíjn buiten 
beschouwing liet. In 1968 hield Bobby 
Kennedy er een legendarische lezing over 
aan de Universiteit van Kansas. Hij zei: 
‘We meten wel hoeveel gevangenissen 
we bouwen en hoeveel de sloten op onze 
deuren kosten. Maar wat we niet meten, 
zijn onze vriendschappen, onze vrije tijd met 
familie en vrienden. We meten alles behalve 
datgene wat het leven de moeite waard 
maakt.’ Kennedy verwoordde wat iedereen al 
vond: we werden niet gelukkig van het BBP.’

Kijken naar de mens
‘Dat vond de koning van Bhutan ook; in 
de ranglijsten kwam Bhutan helemaal 
onderaan terecht, terwijl de mensen in dat 
land volgens de koning wel gelukkig waren. 
Toen heeft hij de term Bruto Nationaal 
Geluk geïntroduceerd, waarbij we kijken 
naar ménsen: naar het sociale aspect van de 
economische ontwikkeling, naar de culturele 
waarden van een land, naar goed bestuur, 
naar natuurbehoud; naar alle dingen die wél 
bijdragen aan geluk. De sociale instituties 
zoals het onderwijs zijn daarbij van groot 
belang.’ Uiteindelijk bleek ook het Bruto 
Nationaal Geluk te subjectief en is deze 
door de Verenigde Naties vervangen door 
de Human Development Index, waarbij 
het menselijk kapitaal gemeten wordt: 
levensstandaard, volksgezondheid, onderwijs. 

Onderwijs verheft
Doel van de indexering is om ongelijkheid 
te bestrijden. En het beste míddel om die 
ongelijkheid te bestrijden is onderwijs, 
onderschrijft Jaap Hoogerwaard. ‘Onderwijs 
maakt mensen onafhankelijk, het stelt 
ze in staat om eigen keuzes te maken, 
geen speelbal te zijn van een regime. 
Onderwijs verheft mensen.’ Een hogere 
opleiding vergroot je welzijn, zo blijkt uit 
de statistieken. ‘Hoe hoger het onderwijs 
is dat iemand heeft gevolgd en hoe hoger 
het inkomen, hoe langer die persoon 
gezond blijft en hoe ouder hij wordt’, legt 
Hoogerwaard uit. ‘Grote kans dat zo iemand 
ook gelukkiger is dan gemiddeld.’

Manager van ananas?
Het was voor Hoogerwaard ook de motivatie 
om docent te worden. ‘Na mijn studie 
economie had ik de keuze: het bedrijfsleven 
of het onderwijs. Ik dacht: in het 
bedrijfsleven word ik manager van stukjes 
ananas, daarna van de afdeling conserven 
van die stukjes ananas, daarna van de 
inkoop in Europa van die stukjes ananas. 
Word ik daar gelukkig van? Ik wist toen al 
dat ik aan het eind van mijn leven liever 
wilde kunnen zeggen: ik heb jonge mensen 
mogen helpen in een cruciale fase van hun 
leven.’ Geluk valt misschien niet te meten, 
maar als onderdeel van het curriculum kan 
ook begrip van het vak economie bijdragen 
aan het welzijn. ‘Economie gaat over het 
schaarste probleem: wat moet je opofferen 
aan inspanning, tijd of geld om iets anders 
te verkrijgen? Het gaat dus over het 
optimaliseren van keuzes. Door hier  
meer inzicht in te krijgen zou je in theorie 
dichter bij je eigen geluk kunnen komen. 
Het is een sociale wetenschap, waarin  
sociale processen beschreven worden.  
Het helpt de leerling bij het ontwikkelen  
van een academische houding.’

ECON
OMIE

‘ONDERWIJS IS HET BESTE 
MIDDEL OM ONGELIJKHEID 
TE BESTRIJDEN’

‘OP DE RANGLIJSTEN
VAN DE HDI SCOORT

NEDERLAND 
TEGENWOORDIG

ALTIJD HOOG’

VOOR HET VOETLICHT
DOCENT ECONOMIE

JAAP HOOGERWAARD
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Over geluk kunnen we nog veel leren van 
de klassieke filosofen, vindt docent filosofie 
Martijn Pieterse. ‘Geluk wordt tegenwoordig 
vaak gezien als je lekker voelen, een fijn 
gevoel hebben. Voor Aristoteles was geluk 
een levenswijze. Geluk is volgens hem: 
gelukt zijn als mens. 

‘Je bent gelukt als mens wanneer je niet 
leeft als een plant of een dier, maar leeft 
volgens de rede. Dat is wat ons mens maakt. 
Wanneer je je leven baseert op het nastreven 
van een lekker gevoel ben je zo ‘gelukkig’ 
als een varken, maar je bent dan nog niet 
gelukt als mens. Wat ik van Aristoteles heb 
geleerd is dat je je leven niet moet baseren 
op je gemoedstoestand. Gevoel is geen 
doel, gevoelens zijn bijverschijnselen, fijne 
of minder fijne bijkomstigheden. Het doel is 
dat je je leven op een betekenisvolle manier 
probeert te leiden.’ 

Liefdeswaan
Als docent filosofie kun je leerlingen 
helpen om de betekenis van het leven te 
onderzoeken, om het voor hen betekenisvol 
te maken, vindt Pieterse. ‘Neem bijvoorbeeld 
het begrip ‘liefde’. Als je je laat inkapselen 

door de heersende liefdesideologie die onder 
meer wordt uitgevent door Hollywood, dan 
denk je niet meer zelf na, maar beweeg 
je mee in de flux van een modieuze 
liefdeswaan. Dat is mentale zelfmoord op 
liefdesgebied. Om dat te voorkomen raad ik 
iedereen het ‘Symposion’ van Plato aan! Door 
over de liefde na te denken met behulp van 
Plato kun je zelfs zo’n cliché weer betekenis 
geven.’

De Gulden Middenweg
‘Plato is hartstikke modern! Het moderne ligt 
in het actuele denken; je zet je uiteen met 
je eigen tijd, of je daar nu Plato, Aristoteles, 
Derrida of Sloterdijk bij gebruikt. In onze 
emocultuur is ook Aristoteles actueel. Want 
als je leeft volgens de rede, ga je ook redelijk 
met je gevoelens om. Dat betekent niet dat 
je ze negeert, maar dat je er niet in zwelgt. 
Aristoteles noemt het: de Gulden Middenweg 
bewandelen. Dat houdt niet in dat je 
een middelmatig leven moet nastreven, 
integendeel: je probeert dan binnen de 
grenzen van het mens-zijn voortreffelijk te 
zijn. En die voortreffelijkheid impliceert ook 
dat je je voortreffelijk verhoudt tot anderen. 
Dan ben je gelukt, als mens.’

‘PLATO IS
HARTSTIKKE
MODERN’

VOOR HET VOETLICHT
DOCENT FILOSOFIE
MARTIJN PIETERSE

‘HET DOEL IS DAT 
JE JE LEVEN OP EEN 

BETEKENISVOLLE MANIER 
PROBEERT TE LEIDEN’

FLSF

DE FEESTNEUS 
VAN DE FILOSOFIE
Pieterse is coauteur van het recent 
verschenen boek ‘De feestneus van de 
filosofie’, een verkenning van Plato’s 
werk over de liefde ‘Het Symposion’. 
Het boek is voortgekomen uit een Plato 
Leesclub, waarin met geïnteresseerde 
bovenbouwleerlingen Plato in vertaling 
werd gelezen. Centraal daarin stond 
ook het Symposion, en het bleek jonge 
mensen nog altijd aan te spreken. 
Met het boek willen de auteurs het 
Symposion voor een grotere groep 
lezers toegankelijk maken. 
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De extra uren kunst die kinderen kunnen kiezen in de brugklas, zijn een waardevolle 
aanvulling op de reguliere lessen, vindt Aileen Meijvogel. Zij is docent beeldende vorming 
en gaat deze uren coördineren. ‘Ik hoop dat we een publiek kunstwerk kunnen maken. 
Rotterdam moet erin, wij moeten Rotterdam in. Met die extra uren kunnen we letterlijk en 
figuurlijk naar buiten treden, hoeven we niet binnen de muren te blijven van het leslokaal.’ 

Aileen Meijvogel is oud-leerling van 
Melanchthon Schiebroek. ‘In mijn middelbare 
schooltijd kwam kunstzinnige vorming 
gelukkig ook al ruimschoots aan bod. Ik heb 
meegedaan aan het Open Podium, aan het 
Kersttoneel. En tekenen als examenvak, 
natuurlijk. Maar extra uren kunst vanaf de 
brugklas, zoals dat nu aangeboden gaat 
worden, is heel goed voor de leerlingen.  
Tot nu toe is bij tekenen de overgang van  
de onderbouw naar de bovenbouw heel 
groot, waardoor leerlingen eigenlijk 
niet weten waar ze voor kiezen bij hun 
profielkeuze. In de onderbouw zijn de 
opdrachten gestructureerd en goed óf  
fout. In de bovenbouw is het veel vrijer. 
Als kunstcoördinator hoop ik dat verschil te 
overbruggen. De extra kunst is een mooie 
oplossing om beide aspecten aan bod te 
laten komen. Kinderen hebben veel meer 
in hun mars dan er nu soms uit komt in de 
onderbouw.’

Magische musea
Meijvogel volgde de opleiding Docent 
Beeldende Kunst en Vormingeving aan de 
Willem de Kooning Academie. Tijdens de 
studie deed zij veel met fotografie, maar wist 
zeker dat ze les wilde gaan geven. ‘Ik vind 
het superleuk om met kinderen te werken. 
Bovendien is het is niet zo realistisch om te 
denken dat je van een leven als zelfstandig 
kunstenaar kunt bestaan, dan moet je wel 
uitzonderlijk goed zijn.’ De tekenlessen 
van destijds vormden de opmaat tot het 
verlangen zelf te gaan lesgeven. ‘Bij tekenen 
kregen we heel gestructureerd les, en hoewel 
ik daar echt wel het goede van zie, maakte 
het mij een beetje opstandig. Ik had geen zin 
om een schilderij te maken bij een gedicht, ik 

wilde zelf dingen verzinnen. Die ruimte kreeg 
ik van de docent. Dat heeft mij heel veel 
goed gedaan. En het vak kunstgeschiedenis 
vond ik fantastisch, dat had echt m’n 
interesse. Dat had ik als kind al. Ik ben in 
Rotterdam opgegroeid. Alle kinderen kregen 
daar vroeger een Jeugdvakantiepaspoort, 
waarmee je goedkoop allerlei culturele 
dingen kon doen. Mijn moeder nam ons dan 
mee op sleeptouw naar de Kunsthal, naar 
Boymans van Beuningen. Die musea, dat was 
magisch voor mij.’

Opmaat naar gesprek
Kunst kun je maken, kunst kun je kijken, 
en je kunt erover praten. ‘Kunst is altijd 
een mooi middel voor een gesprek. Met 
vrienden, met collega’s, met leerlingen. Kunst 
prikkelt de nieuwsgierigheid. Daar word je 
blij van.’ Meijvogel wordt vooral heel blij van 
de interactie in het klaslokaal. ‘Ik vind het 
lesgeven en het omgaan met de kinderen 
superleuk. Voor mij is geluk tevreden zijn met 
wat je doet. Ik kan hier mezelf zijn. Dat was 
ook zo toen ik hier als leerling was, al zie ik 
dat duidelijker nu ik hier les geef. Dat zit ‘m in 
het persoonlijke contact, dat je wordt gezien 
als individu. Dat doe ik nu ik hier docent ben, 
bij leerlingen daardoor ook bewust. En als 
docent word ik ook echt gezien. Ik voel me 
hier op m’n plek.’

MET KUNST BUITEN
DE MUREN TREDEN

VOOR HET VOETLICHT
DOCENT BEELDENDE VORMING EN 

KUNSTCOÖRDINATOR AILEEN MEIJVOGEL

‘DIE MUSEA, DAT WAS 
MAGISCH VOOR MIJ’

KNST
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Bewegen, muziek, gezonde voeding en denksport. Deze vier elementen zijn 
van wezenlijk belang voor de optimale ontwikkeling van het jeugdige brein. 
Met zijn maatschappelijk project ‘Plan4’ wil Johan Wakkie deze elementen 
verbinden en eraan bijdragen dat zo veel mogelijk mensen alle vier deze 
elementen vanzelfsprekend aangeboden krijgen. Hij ziet daarin een 
belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs. 

Johan Wakkie (Rotterdam, 1953) heeft een lange carrière in de sportwereld 
achter de rug. Hij was meer dan twintig jaar directeur van de Nederlandse 
Hockeybond. Ook was hij jarenlang voorzitter van het Jeugdsportfonds. 
In 2014 kwam hij in contact met het werk van neuropsycholoog Erik 
Scherder, uit wiens onderzoek was gebleken welke invloed bewegen, 
muziek, gezond eten en denksport hebben op de ontwikkeling van 
het brein. Hierdoor geïnspireerd richtte Wakkie ‘Plan4’ op. Voor 
Melanchthon Schiebroek vormden Wakkie’s ‘Plan4’ en het onderzoek 
van Scherder de wetenschappelijke onderbouwing van het 
onderwijsconcept, waarin sport en kunst extra aandacht krijgen.

Te weinig aandacht
In het algemeen vindt Wakkie dat er binnen het onderwijs te 
weinig aandacht is voor de vier elementen uit ‘Plan4’. ‘Dat 
verwijt ik het onderwijs niet, maar dat moet wel veranderen. 
Het probleem is dat thema’s zoals cultuur en sport vooral 
het domein van de vrije tijd zijn geworden en niet meer van 
school. Doordat het niet meer geïntegreerd is, schiet het er 
vaak bij in. 

Voed het brein
Bewegend leren werkt volgens Wakkie. ‘Onderzoeken zoals 
dat van Scherder hebben bewezen dat integratie van deze vier 
elementen leidt tot kwaliteitsversterking van het onderwijs. Als 
kinderen een half uurtje beweging krijgen voordat ze getoetst worden, 
maken ze die toets daarna beter. Ik zou het ieder kind gunnen om op die 
manier te mogen leren! Door de ontwikkeling van het brein te stimuleren 
met muziek bevorder je het vermogen tot empathie. Je moet het brein letterlijk 
en figuurlijk blijven voeden. Daardoor ontstaan in je brein telkens nieuwe 
uitdagingen. Een goede verbinding en balans tussen voeding, muziek, sport, 
denken is basaal, het vergroot je kwaliteit van leven. Het draagt bij aan je geluk.’ 

Persoonlijk welzijn
In zijn eigen leven zijn de vier elementen goed vertegenwoordigd geweest. Johan 
Wakkie ging op zijn twaalfde hockeyen en zat op muziekles. Ook nu nog is sport 
en bewegen essentieel voor zijn persoonlijk welzijn. ‘Ik beweeg zo veel mogelijk, 
doe alles op de fiets, wandel veel. Gezond eten hoort daar vanzelfsprekend bij.’ 
De missie van Plan4 vergt lange termijn-denken. ‘Het is een proces, en daar 
kunnen wel één of twee generaties overheen gaan. Maar ik geniet ook van het 
proces. Ik heb zelf een fantastische jeugd gehad met alles erop en eraan. Het 
maakt mij heel gelukkig dat ik door dit werk met Plan4 zoveel mensen tegenkom 
die zelf in hun jeugd een andere ervaring hebben gehad en vanuit die intrinsieke 
motivatie hun bijdrage leveren aan het welzijn van anderen.’

VOOR HET VOETLICHT
OUD-DIRECTEUR
HOCKEYBOND
JOHAN WAKKIE 

‘BEWEGEND
LEREN WERKT’

SPRT
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IN 7 STAPPEN
NAAR MEER GELUK?

Begin met het
einddoel voor ogen

Maak een plan

Eerst begrijpen,
dan begrepen worden

Luister voordat je praat

5

Wees proactief

Je maakt je eigen keuzes

1

2
Belangrijke zaken eerst

Eerst werken, dan spelen 3

Denk win-win

Zoek naar voordeel 
voor iedereen

4

Creëer synergie

Samen is beter

6

Houd de zaag scherp

Evenwicht voelt het best

7

Begin bij jezelf

Zorg goed voor jezelf

Werk daarna goed samen

Deze boom bevat de ‘Zeven Gewoontes van Covey’. 
Dat zijn zeven belangrijke stappen! 

Binnen onze school gebruiken we deze ‘Zeven Gewoontes’ bij de begeleiding van onze leerlingen. Wanneer wordt 
proactiviteit van je verwacht? Hoe kun je een win-win situatie creëren? Begrijp je echt wat de ander bedoelt?

Jouw weg naar een mooie toekomst? Begin bij Melanchthon Schiebroek! 
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8.8
Kies voor 
geluk
als je 
van geluk 
houdt

Brugklassers geven ons een 8.8 voor geluk op school.
‘Je wordt gezien, je mag er zijn. Jij maakt het verschil.’

G Y M N A S I U M  -  A T H E N E U M  -  H A V O
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