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© In de school van Debbie draagt iedereen een uniform, dus 
óók de directrice.

Als jonge leerkracht vond Debbie Goudriaan (28) geen school die bij 
haar paste. Te grote klassen, te weinig aandacht voor de buitenbeentjes 
en te veel gedateerde wetten en regels. En dus begint de juf nu 
gewoon haar eigen school. Eentje waar de kinderen verplicht een 

Te veel regels, te grote klassen. Daarom 
starten deze leerkrachten zélf hun school 



uniform dragen, maar ook lekker zelf kiezen hoe laat ze ’s morgens 
opduiken. 

Debbie Goudriaan (28) Mondomio-school in Balen

“Maar meiske toch. Uw ideeën zijn niet slecht, maar ge gaat ze nooit 
kunnen invoeren op een school, met al die vastbenoemde leerkrachten 
en die grote klassen. Elk kind betekent extra subsidies en het is geld dat 
telt.” Een directeur die het goed met haar meende, doorprikte enkele 
jaren geleden ijskoud de droom van Debbie Goudriaan om als 
directrice het onderwijs - zij het op microniveau - van binnenuit te 
veranderen. Ze was toen juf in het lager onderwijs, maar dat beviel haar 
niet. Op iedere school waar ze ’s morgens aankwam, vertrok ze ’s 
avonds weer teleurgesteld. Want lesgeven in een lokaal met dertig 
bankjes bij elkaar gepropt, deed ze vooral voor het ‘klasgemiddelde’: 
om de zwakkeren bij te spijkeren was er geen tijd en om de slimsten 
niet te vervelen evenmin. Dus nee, geen directrice in een klassieke 
school, maar vanaf dit schooljaar wél in haar eigen school ‘Mondomio’. 
In een gebouw dat tot voor kort nog taverne-restaurant ‘De Gagel’ in 
het Kempense Balen was. En eigenlijk nu nog steeds een beetje, maar 3 
september is gelukkig nog twee weken verwijderd en er zijn véél 
helpende handen.

Pingpongen met inspectie

“Toen ik besefte dat ik eigenlijk niet anders kon dan mijn dochters Mila 
(3) en Nora (6) naar een school te sturen waar ik het zelf niet prettig 
vond, heb ik de knoop doorgehakt: ik begin mijn eigen school. 
Weinigen weten dat, maar in principe mag elke Vlaming dat. Je hoeft er 
zelfs niet eens een opleiding voor gevolgd te hebben: gewoon 
aansluiten bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, een leerplan 
opstellen met daarin de door de overheid verplichte eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen en de onderwijsinspectie even bellen zodat ze 
kunnen langskomen voor de school opengaat.”



Simpel dus, maar wie nu plots een lamp voelt aanspringen in de 
bovenkamer: lees toch maar even verder. Debbie volgde wel een 
algemene opleiding tot schooldirecteur en koos ervoor om haar school 
niet in een klassiek onderwijsnet of bij methodescholen zoals 
bijvoorbeeld Freinet of Steiner onder te brengen. “Ik heb geprobeerd 
om Mondomio of ‘mijn wereld’ helemaal te organiseren volgens mijn 
eigen overtuiging hoe basisonderwijs best kan zijn. Dat was geregeld 
eens ‘pingpongen’ met de onderwijsinspectie. Zo wilde ik ook graag op 
woensdagnamiddag lesgeven, da’s een lastige dag voor ouders die met 
z’n tweeën gaan werken. Mocht niet, want het staat duidelijk in de wet 
dat lagereschoolkinderen recht hebben op hun vrije 
woensdagnamiddag. Oké dan (lacht). Over ‘flexibele lesuren’ vond ik 
niets in de regels en dus belde ik met de vraag of ik mijn leerlingen ook 
om tien uur kon laten starten. Het antwoord was ‘Als het nergens in de 
wet staat, doe dan gerust’.”

Les op eigen niveau

Bijgevolg is ‘Mondomio’ wellicht de enige school in ons land waar 
volgende maand de kinderen - het zijn er al 69 intussen - met een 
eigen prikklok kiezen om hoe laat ze aan de arbeid gaan. “Mijn eigen 
dochter slaapt gewoonlijk tot half tien. Ik moest ze elke ochtend wakker 
maken om naar school te gaan. Geen fijn begin van de dag. Het ene 
kind heeft meer rust nodig dan het andere. Daarom zijn er 
instapmomenten om negen uur, half tien en tien uur. Als het kind 
aankomt, legt het zijn foto in het juiste bakje met het uur van 
aankomst. Wie om tien uur op school toekomt, blijft ’s avonds dan ook 
tot vijf uur hier. Omdat we zowel ’s morgens als ’s avonds individuele 
momenten hebben in plaats van lessen in klasverband, denk ik dat die 
verschillende uren niet voor een duiventil zorgen.”

Evenmin alledaags: in ‘Mondomio’ zitten leerlingen niet per definitie in 
de klas met leeftijdsgenoten. “We werken met niveaugroepen met 
daarin hoogstens 12 leerlingen in plaats van klassen op leeftijd. Mijn 



dochter, bijvoorbeeld, is sterk in taal en zou lessen volgen op het 
niveau van een hoger leerjaar, maar is zwakker in wiskunde en rekent 
dan met leerstof uit het eerste studiejaar.”

Kleine Marc Couckes

Op haar website vermeldt de school naast het fraaie logo van een uiltje 
ook de term ‘junior academy’. Bij troeven staat ‘aandacht voor 
ondernemerszin’. Als dat al kan: kweken ze hier kleine Marc Couckes 
op? “We zijn niks elitairs hoor, maar ondernemen is wel een pijler die 
aan bod komt in de lessen. Net zoals duurzaamheid. En we passen onze 
school aan de huidige maatschappij aan. Ouders die met z’n tweeën 
werken, kunnen hun kinderen hier achterlaten van half zeven tot half 
zeven. Er is een opvangdienst die ook in de zomervakantie openblijft en 
voor wie in een penibele situatie zit, is zelfs nachtopvang mogelijk.”

Leerkrachten en ouders hebben de voorbije weken nieuwe stoelen en 
tafels in elkaar geschroefd, maar ze staan tot alles geverfd is nog onder 
zeil. Maar schetsen van hoe het er dankzij designmeubels zal uitzien, 
doen eerder denken aan een trendy co-workspace dan aan het 
klaslokaal waar ze elke zomer de bekraste bankjes weer kauwgomvrij 
maken. “Mijn man is interieurarchitect, dus dat helpt. Ik had altijd een 
hekel aan die muffe oude klassen, triestige restanten uit de jaren zestig. 
Ongezellig voor leerkrachten en allesbehalve fijn voor de kinderen. Hier 
krijgt elke leerling een comfortabele stoffen stoel. De kleuters zitten op 
moderne krukjes die gemaakt zijn van gerecycleerd speelgoed. Niet 
goedkoop allemaal, maar er zijn gelukkig ook bedrijfsleiders van 
mening dat het onderwijs wat verfrissing kan gebruiken en die een deel 
van de materialen hebben geschonken.”

Ook juf in uniform

Voor elke leerkracht staat er op de eerste schooldag een splinternieuwe 
MacBook klaar. Een geschenk in ruil voor de belofte dat ze hun 



schoolwerk ook op school doen en elke lesvoorbereiding delen met 
collega’s. “Mijn leerkrachten werken in shifts van negen tot drie of van 
elf tot vijf en daarna zit het er voor hen ook op. De kinderen krijgen 
geen huiswerk en dus de juffen - voorlopig zijn het hier allemaal 
vrouwen - ook niet. Wat niet af is, blijft maar liggen. Volgens mij helpt 
dat wel tegen burn-outs. En het valt op dat de sollicitaties blijven 
komen.”

Alles hip en modern? Toch niet. Even populair als kauwgombanken in 
de jaren zestig en ook in de nieuwe school verplicht: het vaak 
vervloekte uniform. “Vind ik niet zo ouderwets, hoor. Het is vooral 
gemakkelijk voor mama’s en papa’s om ’s morgens aan eeuwige 
discussies te ontsnappen. En het zorgt voor rust in de klas: geen 
kakofonie van kleuren. Wij kiezen voor een grijze broek of rok, een 
witte T-shirt en een trui in petrolblauw. Er zijn nog scholen met 
uniformen, maar ik vind het wel belangrijk dat leerkrachten het goede 
voorbeeld geven en ook diezelfde tenue dragen.”

Privégeld

MacBooks, designmeubels, dagelijks een logopediste: wie bekostigt dat 
allemaal? Wij als samenleving? “Neen. We doen het met privégeld. Wat 
eigenlijk neerkomt op mijn man en ik. We hebben de feestzaal gekocht 
voor 500.000 euro, maar we gaan hier boven de school ook zelf met 
ons gezin wonen. Dus dat scheelt al. Het materiaal en de opstartkosten 
van de school kosten ons nog eens 200.000 euro en ook daar hebben 
we voor geleend. Bij een stuk of zeven banken ben ik gaan horen, maar 
dat viel niet mee. Omdat het de overheid is die de lonen van de 
leerkrachten betaalt, vonden ze dit geen veilige investering. Alleen 
Belfius hapte toe. Vanaf januari krijgen we per leerling subsidies en daar 
kunnen we mondjesmaat de investering mee aflossen. We hanteren de 
maximumfactuur en dus kost een jaar onderwijs hier hoogstens 250 
euro per kind. We recupereren nog wat geld met warme maaltijden, 
een boterhammen-abonnement en de kinderopvang. Er zijn vrienden 



die me zot verklaren, maar van de financiële gevolgen lig ik niet wakker. 
Ik voel dat dit klopt. Veel bankiers denken daar natuurlijk anders over. 
Zij vroegen: ‘En wat als de inspectie na een half jaar uw school sluit?’”

Ja, wat dan eigenlijk? Debbie zegt dat ze daar niet bang voor is. De 
eerste geluiden uit Brussel zijn erg positief. In schril contrast met het 
enthousiasme bij de buren in Balen. Niet iedereen - en da’s een 
understatement - zit te wachten op een school in de achtertuin. “Er 
staan hier bedrijfsgebouwen leeg en er is in Balen grond zat in 
agrarische zone, maar de wet zegt dat een school in woonzone moet. 
We hebben een voorlopige vergunning van 8 maanden en ik hoor dat 
er al een klacht is over de nokhoogte. Dat gebouw staat hier al 25 jaar 
en nog nooit is er iemand over die nokhoogte gestruikeld, nu plots wel. 
Ach, we zien wel. Dat gaat de pret hier op de eerste schooldag niet 
bederven.”

Minister Crevits: “Iedereen kan school oprichten”

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V): “Iedereen mag een school 
starten en kan een erkenning en/of subsidiëring aanvragen. Als een 
school niet erkend wordt, valt ze onder het stelsel van huisonderwijs 
waardoor leerlingen hun examens bij de examencommissie moeten 
afleggen. Als een school erkend wil worden, moet ze aan bepaalde 
regels voldoen. Ze krijgt dan geen subsidies, maar mag wel 
studiebewijzen uitreiken. Als een school subsidiëring wil, zijn er nog 
bijkomende regels waaraan ze moet voldoen.”

Piet Vandermot (67) Tienerschool in Anderlecht

“Een knul van 12 bij een ‘sacoche-madam’ van 17: dat wérkt niet”



Jan Aelberts 

“Een twaalfjarige jongen moet niet samen op school zitten met een 
zeventienjarig meisje: dat zijn tegenwoordig al echte ‘sacochen-
madamen’.” Met een boutade geeft directeur Piet Vandermot (67) aan 
waarom zijn Tienerschool - voor kinderen van 10 tot 14 - nodig is.

Van de lagere school naar het middelbaar is een grote stap. Te groot, 
voor veel jongeren. “In Vlaanderen blijft 15 procent van de leerlingen in 
het eerste middelbaar zitten. In Brussel is dat opgelopen tot een kwart”, 
zegt Piet Vandermot. “Er is dan ook een enorm verschil voor het kind. 
Van een heel jaar dezelfde meester of juffrouw zijn er opeens een stuk 
of twaalf verschillende leerkrachten. Er is minder houvast.”

“En de psychologie van de jeugd is toch enorm veranderd de voorbije 
jaren. Meisjes van zeventien - de sacochen-madamen - zijn zo bezig 
met hun uiterlijk. Die moet je toch niet meer samen op school zetten 
met een kind van twaalf. Net zomin als een gastje van het zesde 
studiejaar elke dag samen moet blijven met een kleuter van zes. Wij 
kiezen om vanaf volgende maand 93 kinderen vanaf tien jaar tot hun 
veertien jaar samen te brengen op één tienerschool. Daar zorgen we 



voor meer leerlingenbegeleiding dan momenteel in het secundair het 
geval is en we proberen ook te vermijden dat kinderen al zo vroeg als 
vandaag het geval is hun definitieve studiekeuze moeten maken. 
Gastjes van dertien zitten in hun apenjaren, die moet je nog niet vragen 
om zo’n moeilijke knopen door te haken.”

De theorie stond snel op papier, de praktijk was een ander verhaal. De 
renovatie van een oude kerk in Anderlecht tot een schoolgebouw liep 
niet van een leien dakje en ook in het lesmateriaal is flink wat tijd 
gekropen. “Een heel jaar lang is een team van leerkrachten ermee bezig 
geweest om bijvoorbeeld het lespakket van het eerste middelbaar af te 
stemmen op dat van het zesde studiejaar. Want voor vakken als 
aardrijkskunde, geschiedenis en noem maar op sluit dat niet op elkaar 
aan. En vakken als Latijn en Engels gaan we nu ook al aan de tienjarigen 
geven dus die stof moet ook allemaal aangepast. ’t Was een 
monnikenwerk.”

Heidi Put (49) Libellenschool in Neerpelt

Geen punten, geen rapport, wel yoga en filosofie

Karolien Coenen 
© Heidi Put en Cindy Timmers in één van de kleuterklasjes.



Omdat ze als zorgleerkracht merkte dat de prestatiedruk op school veel 
kinderen afremde, start Heidi Put (49) volgende maand in het 
Limburgse Neerpelt met een nieuwe school. In haar ‘Libellenschool’ 
geven leerkrachten géén punten, maar wel yoga.

Ruim vijfentwintig jaar heeft Heidi Put de tekortkomingen die er 
volgens haar zijn in het gewone onderwijs inwendig laten opstapelen 
om nu, anno 2018, zelf haar ei te leggen. En wat voor één. De 
Libellenschool die over enkele weken de thuishaven wordt van 41 - en 
de teller blijft nog tikken - leerlingen, verschilt nogal van de ‘gewone 
school’. Als zelfs leerkrachten al geen punten meer geven, zijn er dan 
nog wel zekerheden in het leven? Voor juf Heidi zijn er geen heilige 
huisjes in het onderwijs. Wat zij vooral miste in haar loopbaan, is 
aandacht voor de persoonlijke groei van kinderen. “Terwijl leerlingen 
allemaal anders zijn is het in de klas meestal eenheidsworst. Ik wil de 
kinderen aan hun eigen tempo laten leren en dat tempo ligt voor elke 
leerling anders. Er zijn drie groeiklassen: de instappertjes en de eerste 
en tweede kleuterklas, de kleuters van de derde kleuterklas en die van 
het eerste studiejaar, en in groeiklas nummer drie de leerlingen van het 
tweede tot het zesde leerjaar. Ze volgen allemaal hun eigen traject dat 
de leerkrachten samen met de ouders zo goed mogelijk proberen in te 
schatten. Er is geen rapport, niemand blijft hier zitten. Ik hoop dat 
kinderen zo meer zelfvertrouwen ontwikkelen en wie zich goed voelt, 
presteert ook goed.”

Het afschaffen van rapporten zorgde wel voor gefronste wenkbrauwen, 
geeft Put toe. “Eerlijk: wat is dat nu waard, zo’n 8 op 10? Op de ene 
school halen de leerlingen fluitend negentig procent, terwijl wie op een 
andere school tachtig procent heeft het misschien beter heeft gedaan. 
Die punten zorgen voor prestatiedruk bij kinderen, dat heb ik genoeg 
gezien in mijn carrière. Zorg vooral dat een kind zich warm en 
geborgen voelt op school.”



Kinderen baas op school dus maar? “Nee, dat ook niet. Wie hier iets 
uitsteekt wat niet door de beugel kan, zal ook merken dat we dat niet 
tolereren. Maar ik geloof niet in straffen of belonen. We hebben 
iemand in dienst die is opgeleid om met hoogsensitieve kinderen om te 
gaan en er is een soort van kindertolk die probeert te achterhalen hoe 
leerlingen die zich moeilijk uitdrukken zich in de klas voelen.”

Ook van het alternatievere genre: yoga en filosoferen in de basisschool. 
“Met mondjesmaat, maar rust en meditatie kunnen voor een heel 
andere sfeer in de klas zorgen. Sommige kinderen worden knettergek 
als ze een minuut muisstil moeten blijven, anderen zullen daar wel hun 
voordeel uit halen. Met filosoferen is dat ook zo: in onze derde 
groeiklas - bij de oudsten - is dat een echt vak.”

Zijn leerlingen zonder prestatiedruk wel gewapend voor het 
middelbaar, om nog te zwijgen van de volwassenenmaatschappij? “De 
wereld is toch aan het veranderen wat dat betreft. Meer en meer 
mensen beseffen dat het niet nodig is om in alles de beste te zijn.”

Spoiler alert voor alle kinderen: het is alweer half augustus en dus 
begint ze weer te korten, die zomervakantie. Voor een aantal 
leerkrachten in Vlaanderen is het nauwelijks vakantie geweest dit jaar. 
Zij bouwen deze zomer immers hun eigen school. Omdat ze vinden dat 
zij in het klassieke onderwijs hun leerlingen niet alles kunnen geven wat 
ze te bieden hebben.
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Dubbel zo vaak naar spoed met 
wespensteek
18/08 Onze spoedgevallendiensten krijgen opvallend veel patiënten over de vloer die 
gestoken zijn door een wesp. In sommige ziekenhuizen tellen... 

Anderlecht met 12 op 12 naar Club
18/08 Anderlecht zet z’n foutloos parcours verder met een 2-0-zege tegen Moeskroen. 
Trebel scoorde én speelde een geweldige match. 

Muyters laat potentieel van Vlaams 
kweekvlees onderzoeken
Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) laat onderzoeken of het kweken 
van vlees een toekomst heeft in Vlaanderen. “We...

Belgisch bier haalt 13 keer goud op 
World Beer Awards
De Belgische brouwerijen hebben 13 gouden medailles binnengehaald op de World Beer 
Awards. Daarmee moeten we enkel Duitsland (14 keer...



650.000 verkeersboetes in 1 week: 
callcenter overbelast
Het callcenter dat vragen over verkeersboetes behandelt, is overbelast. Het nummer krijgt 
doorgaans zo’n 4.000 oproepen per dag, maar de...
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