
Levensecht leren brengt leerlingen verder
de Brede School Academie
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 “De BSA is bedoeld voor kinderen die onderpresteren. 
Voor kinderen die ondanks het goede onderwijs dat ze al 
krijgen toch een achterstand hebben” legt Emile Eshuis 
uit. Hij is projectleider van de Brede School Academies 
(BSA) in Middelburg.

“In de klas geeft de juf of meester al goed les. Ze weten wat de groep moet 
leren en kijken naar hoe elk kind van de groep dat het best zou kunnen doen: 
onderwijs op maat. Want iedereen is ergens goed in, maar niet iedereen is 
goed in hetzelfde,” legt Eshuis uit. “Soms hebben kinderen op een bepaald 
onderdeel van de lesstof meer tijd en aandacht van de leerkracht nodig. Of 
helpt het als leerlingen de stof op een andere manier krijgen uitgelegd. Maar 
daarvoor heeft de groepsleerkracht vaak geen ruimte. Juist daarvoor is de 
BSA in het leven geroepen. Want daar is tijd en aandacht om kinderen heel 
gericht te helpen met dat onderdeel waar ze moeite mee hebben.”

Levensecht leren
“Vooraf stellen de kinderen samen met de juf of meester vast waar ze aan 
gaan werken in de BSA: hun persoonlijke leerdoel. Regelmatig kijkt de 
BSA-leerkracht samen met het kind hoe het gaat met het leerdoel: wat lukt 
wel en wat kan nog beter?” Vaak zijn er goede resultaten. Vooral omdat de 
kinderen in de BSA op een andere manier leren dan in de klas. Emile Eshuis: 
“Eén van de manieren waarop kinderen in de BSA leren is levensecht leren. 
Dan leer je niet alleen de leerstof, maar weet je ook meteen waarvoor je het 
leert. De leerstof krijgt betekenis door buitenschools en betekenisvol leren. 
En als kinderen snappen waarom ze iets leren, hebben ze er meteen meer 
zin in. Ze durven ook meer.” “De eigen juf of meester in de klas merkt meestal 

De leerstof krijgt betekenis
verschil als een leerling les heeft gehad op de BSA. 
Niet alleen omdat de leerling de les nu beter begrijpt, 
maar ook omdat hij beter meedoet in de klas en meer zelfvertrouwen uit-
straalt. De BSA is hiermee een steuntje in de rug van de eigen groepsleerkracht.”

Jaloers
“De leerkracht voor de groep is soms best jaloers op de BSA-juffen of meesters. 
Zij willen ook wel zoveel tijd en ondersteuning hebben voor hun leerlingen 
en zij willen best regelmatig activiteiten doen op levensechte wijze waar je 
veel van leert. Maar daar is jammer genoeg niet altijd geld voor.” Emile Eshuis 
legt uit dat de drie academies in Middelburg er zijn gekomen omdat de 
regering wil weten of kinderen ook echt beter gaan leren als ze meer tijd, aan-
dacht en een specifieke aanpak krijgen. Daarvoor is extra geld beschikbaar 
gekomen voor een periode van vier jaar (tot 2013). Daarna wordt er gekeken 
wat het beste is voor alle kinderen met een (kleine) achterstand. Eshuis 
twijfelt er niet aan dat de BSA waardevol zal blijken.

Emile Eshuis



In Middelburg- Zuid is dit schooljaar weer gestart met 
de cursus onderwijstijdverlenging. In de onderstaande 
stukjes vertellen de leerlingen die deelnemen over hun 
ervaringen en belevenissen op de Brede School Academie. 

“Op de BSA leren we de belangrijkste dingen van school, zoals rekenen, 
begrijpend lezen en spelling. We leren het op een leuke en leerzame 
manier”, vertelt Tim. “Ook leren we de doelen die we zelf hebben op-
gesteld te bereiken, om ons voor te bereiden op de middelbare school”, 
zegt Rik. 

Begrijpend lezen
“De lessen vinden plaats op dinsdag en donderdag tot vijf uur. We begin-
nen ’s middags na schooltijd”, vertelt Wesley. “Behalve in de vakantie 
natuurlijk”, zegt Menno. Tijdens één van de lessen zijn de kinderen van 
de begrijpend-lezen-groep naar de Zeeuwse Bibliotheek geweest. Cédric 
vertelt dat ze tijdens het bezoek een boek uit mochten zoeken waar ze in 
het begin van elke begrijpend lezen les uit mogen lezen. Op deze manier 
komen de leerkrachten tegemoet aan de wensen van de kinderen waar-
door de kinderen meer betrokken bij de lessen raken. Wesley vertelt dat 
hij de lessen op de BSA samen volgt met andere kinderen die ook moeite 
hebben met het vak begrijpend lezen. “Dit zijn kinderen van de Leeuwen-
burch en de Cypressenhof”, vult Ryan aan. “De lokalen die we gebruiken, 
zijn dan ook van deze scholen”, weet Kelly. 

Extra aandacht
Over de reden van deelname zijn de kinderen het eens: “Ik doe mee aan 
de lessen van de BSA omdat ik het vak nog niet zo goed kan en omdat 
ik er dus nog wat moeite mee heb”, omschrijft Kelly. “Op de BSA krijg je 
extra aandacht voor het vak dat je lastig vindt”, zegt Merve. “We leren 
dingen die we niet snappen. Je krijgt op de BSA extra aandacht voor je 
probleem.”
“Je mag zelf kiezen waar je aan wilt werken. We doen dat met verschillen-
de doelen die we zelf hebben opgesteld. We doen dat op een levensechte 
manier. Soms worden er uitstapjes georganiseerd en soms hebben we ge-
woon een les”, leggen de kinderen uit. “De lessen op de BSA vind ik leuk, 
want je krijgt ook eens een andere les dan normaal op school. Ik vind 
het wel goed want je krijgt meer aandacht bij het spellen”, vertelt Kelly. 
“Bovendien werk je aan je toekomst, dat is ook goed”, besluit Rik.

Werken aan
    je toekomst
BSA Middelburg-Zuid

Anders dan anders
BSA Dauwendaele-MortiereRekenestafette 

“Op de BSA in de rekengroep bij meester Jeroen deden wij laatst een 
rekenestafette. Het spel bestond uit vier stoelen en twee teams. Elk team 
stond achter één van de stoelen. De andere stoel stond helemaal aan de 
andere kant van het plein. Op die stoel lag ook een blad met rekensom-
men. De eerste van de rij die achter één van de stoelen stond, had een 
pen in zijn/ haar hand. Toen de meester het startsignaal gaf, begonnen 
de eersten van de twee rijen te rennen naar de stoelen aan de andere 
kant van het plein. Ze moesten zo snel mogelijk de som uitrekenen die 
bovenaan de lijst met sommen stond. Zo ging het steeds door. En aan 
het eind keken we wie er had gewonnen.”
Maud

Energizer
“De energizer die ik ga uitleggen heet: racketsprong. Je moet hem spelen 
met drie kinderen of mensen. Eén van de drie kinderen staat in het 
midden. Dat is de astronaut. De twee anderen pakken  het kind dat in 
het midden staat vast aan zijn armen. En dan tel je tot drie en dan springt 
diegene die in het midden staat omhoog. Als diegene die springt op zijn 
hoogste punt is, geven de kinderen die aan de zijkanten staan nog een 
extra duwtje. Zo komt hij nog hoger.”
Kelly

Juf Annelie is klassenassistente van de BSA Dauwendaele-
Mortiere juf Roosmarijn loopt er stage en juf Ineke is 
er leerkracht. “Wij geven met heel veel plezier les op de 
BSA, met veel afwisseling in het programma.”

Na het buiten spelen eerst wat eten (fruit of koek) en drinken. Een 
energizer om weer even fris van start te gaan na een drukke schooldag. 
En daarna aan de slag met de leerdoelen die de kinderen zelf hebben 
gemaakt met de BSA-leerkracht. “Het ene kind wil geholpen worden met 
tekstlezen terwijl het andere kind bezig is met moeilijke woorden op de 
computer. Ieder kan werken op zijn of haar eigen niveau. Als afsluiting 
bespreken we de les nog even na en doen we vaak wat yoga-oefeningen 
om weer lekker relaxed naar huis te gaan.” 
“We hebben de luxe van een leerkracht, een klassenassistente én een 
stagiaire van de CSW. Handen genoeg dus. Daarom kunnen we ook leuke 
kooklessen doen en uitstapjes maken. En echt, geloof ons maar, er wordt 
heel veel geleerd. Maar dan wel op een andere manier dan anders.”

Leuke dingen
De kinderen van de BSA op de Franciscusschool komen elke week op 
maandag en dinsdag van half vier tot vijf uur naar de BSA, negentien 
weken lang. Elvira: “Wij doen voor dat we beginnen een spelletje bijvoor-
beeld krantenmep, of we gaan op volgorde staan van klein naar groot. 
Daarna gaan we aan de slag we gaan bijvoorbeeld in onze map werken. 
In die map staan papieren van werkwoordelijke gezegde en woorden-
schat en nog meer dingen. We doen heel veel dingen alleen.” 

“We maken ook uitstapjes,” vertelt Elvira verder. “Naar de bibliotheek of 
naar het Zeeuws Museum. We lezen moppenboeken en stripboeken.” 
De kinderen lezen ook recepten en maken dan lekkere dingen om zelf op 
te eten of te drinken. Ondertussen rekenen ze met maten en gewichten. 

Werkwoordspelling 
“Ik heb taal geoefend op de pc. Dit waren oefeningen die ik nog moeilijk 
vind. Bijvoorbeeld; Hij vond. Hier hebben we ook een spelletje van. Dat 
heet warrige woorden werkwoordspelling. Zo leer ik het. Maar niet op 
een saaie manier.”
Krezo

Geen zin 
Is het ook wel eens minder leuk? “Meestal gaan we werkbladen maken 
en veel kinderen zijn dan moe en hebben geen zin om werkbladen te 
maken,” vertelt Anja. “Het is in de middag en dan kunnen we niet meer 
spelen,” voegt Eva er aan toe.  “Maar de rest is echt leuk,” haasten ze zich 
om te zeggen.

Historisch Middelburg
Een groep BSA-kinderen van De Vossenburch maakte een stadswandeling 
door historisch Middelburg en leren rekenen door te werken met jaar-
tallen en een hoop nieuwe woorden. Lysanne: “We gingen er met drie 
auto`s naartoe. We moesten onder de Lange Jan parkeren. We hadden 
ook een gids. De gids vertelde dat de Lange Jan was gerestaureerd. Daarna 
vertelde de gids over de Abdij. Ze vertelde dat de Abdij vroeger een 
klooster was. Net zoals de Lange Jan is de Abdij gerestaureerd.”

“We zagen toen we gingen wandelen veel huizen met bijzondere 
gevels zoals een trapgevel, een lijstgevel en een halsgevel,” voegt Gizem 
er aan toe. Haydar vertelt: “De gids begon te praten over de slavernij in 
Middelburg. Een slaaf is een soort gevangene die gedwongen wordt te 
werken zonder salaris.” “Ten slotte gingen we naar het mooiste plekje 
van Middelburg. Een steegje met pakhuizen uit de VOC-tijd,” zegt Ichelle. 
“Toen door een heel smal gangetje weer naar de auto’s.”

Helden
Levi vertelt dat ze op de BSA op de Wilgenhof al verschillende op-
drachten hebben gedaan over het onderwerp helden. “Ook hebben we 
een opdracht mee naar huis moeten nemen om aan te werken. We hebben 
een filmpjes bekeken over helden.” Benjamin: “We zijn naar de bibliotheek 
geweest, daar moesten we vragen beantwoorden over de boeken die in de 
bibliotheek staan. Ook moesten we een woord opzoeken in het woorden-
boek.” Levi: “We hebben geoefend met begrijpend lezen over helden. En 
we hebben tekeningen gemaakt over wanneer iemand een held is.” Bart: 
“Ik heb ook nog geoefend met woordenschat. Toen hebben we moeilijke 
woorden opgezocht op de computer;  bijvoorbeeld heldhaftig. Als huis-
werk krijgen we leuke opdrachten mee zoals een krantenstukje zoeken 
over helden. Ik vond het een heel leuk thema.”



Zie voor meer informatie www.onderwijstijdverlenging.nl. 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Emile Eshuis, projectleider BSA
eeshuis@rpcz.nl, 0118 480 800

Hans Barth, directeur BSA Middelburg-Zuid
h.barth@vco-cypressenhof.nl, 0118 650 305

Dicky Kulk, directeur BSA Stromenwijk
kulk@zeelandnet.nl, 0118 650 251

Herman Satter, directeur BSA Dauwendaele-Mortiere
vossenburch@archipelscholen.nl, 0118 627 620
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Meer informatie

Op 12 september is de Brede School Academie in de 
Stromenwijk weer van start gegaan. Op de Beverburch 
en Cederhof zijn ook dit blok weer twee groepen gestart. 
Een taalgroep en een reken-/ taalgroep. De geselecteerde 
leerlingen uit de groepen 5 en 6 hebben op maandag- en 
dinsdagmiddag extra les van juf Nina en juf Anna. 

Inmiddels hebben de groepen begin oktober al een uitstapje gemaakt 
naar Fort Rammekens. Daar zijn begrijpend-leesopdrachten uitgevoerd 
over het fort en hebben de leerlingen gewerkt aan de woordenschat. 
De groep van juf Anna doet dit met het boek: ‘Storm rond het fort’, van 
Frank van Pamelen. Zij werken rond het thema natuur. De groep van juf 
Nina werkt over het thema vroeger.

Op 1 november  brachten de groepen een bezoek aan het Zeeuws 
Museum. En ze hebben een speciale ‘bomenwandeling’ gemaakt.
Alle leerlingen hebben inmiddels hun persoonlijke leerdoel 
geformuleerd en zijn daar druk mee aan de slag gegaan.

Rondleiding
“We gingen op excursie naar Fort Rammekens. Het fort is 464 jaar 
oud. We gingen met de BSA van groep 5-6 en juf Anna, juf Tine en 
juf Nina. We kregen een rondleiding van een meneer. We gingen 
eerst naar binnen, we zagen ook twee vleermuizen. We gingen er 
naartoe omdat we er veel leren. Je leert er ook heel veel. Ik vond het 
heel mooi! Sowieso de schilderijen, ze gaan het wel verbouwen.”
Damian

"Je leert er
  ook heel veel"
BSA Stromenwijk

Bomen 
“Dinsdag 20 september ging de BSA naar het park. We hebben bo-
men gezien. We doen soms uitstapjes. Dat vinden we leuk en daar 
leren we van. We hebben een zwaan gezien. Ik heb een kastanje 
opgeraapt. Ik vond het leuk.”
Marvin

Kunst
“Wij gingen dinsdag 4 oktober naar Fort Rammekens. We gingen 
met twee groepen van de BSA. We hebben rond gekeken. Het was 
heel leuk en er was heel veel kunst, er was zelfs een kapotte vaas. Die 
had de mevrouw kapot gegooid, die de kunst maakte. We zijn ook 
in een grot geweest en er zaten vleermuizen in. We zij ook boven 
geweest, er zat een ondergrondse bunker en ik heb veel geleerd.
Ik vond het heel leuk!”
Alexandra


