
NIET APART, MAAR SAMEN. 

 

Als je mensen uitnodigt om een lezing te houden over het onderwijs, loop je het risico dat de 

lezing begint met een belerend gedeelte. 

Rond 750 na Christus werd in Utrecht de eerste kloosterschool gesticht door Gregorius, een 

leerling van Bonifatius 

Karel de Grote zorgde ervoor dat alle jongens naar school konden. 

Het belangrijkste doel van de school was om het christelijk geloof te verspreiden. 

In de veertiende eeuw werden in verschillende steden en dorpen onafhankelijke scholen 

opgericht  

Gedurende de Franse overheersing in het begin van de negentiende eeuw zorgden de lagere 

onderwijswetten voor grote veranderingen. 

De kerk speelde niet langer een dominante rol in het onderwijs.De onderwijswet schreef voor 

dat kinderen opgevoed moesten worden tot staatsburgers: deugdzame en nuttige leden van de 

samenleving. 

In de wet van 1806 was neutraal openbaar onderwijs vastgelegd. Alleen het openbaar 

onderwijs kreeg subsidie van de overheid. 

In de grondwet van 1848 werd geformuleerd dat het geven van onderwijs vrij is. 

In de wet van 1857 kregen ouders toestemming om bijzondere scholen op te richten, die ze 

zelf moesten financieren. 

In 1917 werd de grondwet herzien: de financiering van bijzondere en openbare scholen werd 

gelijkgesteld. 

 

 

 

HOE WAS DE SITUATIE IN BERGSCHENHOEK? 

 

In 1835 eist de Rijksoverheid dat er een staatsschool komt in Bergschenhoek. 

Op de Hervormde school achter de kerk zijn alle kinderen welkom ook als ze niet Hervormd 

zijn. Het gebouw stond later bekend als De Hoef. 

In 1859 komt de bovenmeester in dienst van de gemeente. Er worden godsdienstlessen 

geregeld. De school is openbaar, de Rooms Katholieke kinderen gaan eerst naar de vroegmis 

en de Protestante kinderen naar catechisatie. De heer Wouter Verduijn den Boer was van 1884 

tot 1912 schoolhoofd. Hij was een groot voorstander van deze vorm van onderwijs. Zijn 

streven was goed onderwijs en een goede school. 

Na de oprichting van de School met de Bijbel in 1903 en de Katholieke school in 1924 bleven 

er nog 13 leerlingen op de openbare school over en die wordt in 1925 opgeheven. Er werd een 

regeling getroffen dat de “openbare” kinderen naar Hillegersberg konden. 

Eind jaren zestig waren er twee vormen van onderwijs t.w. protestants-christelijk en 

katholiek. Ouders die voor hun kinderen openbaar onderwijs wilden, konden hiervoor terecht 

in Berkel en Bleiswijk. De overheid zorgde voor het vervoer van deze kinderen d.m.v. 

schoolbusjes. 

Een groep ouders heeft zich ervoor ingezet om een openbare school op te richten. Zij gingen 

huis aan huis op zoek naar ouders die toezegden dat zij voor de openbare school zouden 

kiezen, zo die er zou zijn. Nadat de benodigde handtekeningen verzameld waren, kwam het 

gemeentebestuur met een voorstel om een openbare lagere school in Bergschenhoek te 

starten.  

In 1971 was de bouw van een school met 5 lokalen en een gemeenschapsruimte voltooid. Het 

gebouw stond in de toen nog lege  

Boterdorpse polder, samen met een identiek gebouw van de protestants- christelijke school. 



Dhr. Aad van Dreumel, onderwijzer en waarnemend hoofd uit Delft, werd directeur. 

Met spanning werd uitgezien naar de eerste schooldag. Rekenmodellen hadden aangetoond 

dat er bij de opening gerekend kon worden op 120- tal kinderen, verdeeld over de klassen 1 

tot en met 6. Op de openingsdag blijkt dit aantal bij lange na niet werd gehaald en start de 

school met het teleurstellende aantal van 78 leerlingen. Kennelijk heeft een aantal ouders 

besloten hun aanvankelijke toezegging te herzien. 

Enkele weken nadat de school zijn deuren had geopend, volgt de feestelijk opening van de 

beide gebouwen, Voor deze speciale gelegenheid was de commissaris van de Koningin ,de 

heer mr.J.Klaasesz, uitgenodigd. De toenmalig burgemeester Van Gent was ook aanwezig. 

Vanaf de start in 1971 heeft het openbaar onderwijs een bloeiperiode gekend. In de beginjaren 

groeit het team met gemiddeld één leerkracht per jaar. 

In 1973 werd de openbare kleuterschool “ De Springplank” aan de notaris Kruytstraat 

geopend. In 1982 volgde de kleuterschool “ De Wip WAP” in het gebouw aan de Zilverspar5. 

Na 1985 als de wet op het Basisonderwijs van kracht wordt, zijn de lagere school en 

kleuterschool gezamenlijk verder gegaan als openbare basisschool “De Sparrenhoek”. 

In 1996 toen de nieuwe woonwijk in de Oosteindsepolder zijn voltooiing vond, werd een 

splinternieuw schoolgebouw geopend met 24 lokalen. De openbare, katholieke en protestants 

christelijke scholen vonden hier hun huisvesting , De naam van de openbare school is de. 

Groene Hoek. Deze school heeft nu ook zijn dependances achter sporthal De Ackers. De 

Groene Hoek is een daltonschool. 

In 2002 werd er een derde openbare school gesticht :De Tuinen , in een klaslokaal van de 

Sparrenhoek. 

Deze school vond zijn huisvesting in de zgn. schoolwoningen aan de Noorderparklaan. Met 

het uitbreken van de financiële crisis in 2008 werd er een dikke streep gezet door de 

nieuwbouwplannen in de Wilderse polder. 

De verwachte groei bleef achter. In 2013 fuseerde de Tuinen met de Sparrenhoek en ging 

verder onder de naam : de Vuurvogel. 

Het openbaar onderwijs bevond zich in een bijzondere positie. 

B. en W. vormde het bestuur van de openbare schollen. Dit was een onhoudbare situatie, het 

zgn. 2 pettenbeleid. Hier kwam een eind aan door de oprichting van de Stichting 

Scholengroep Holland op 1 januari 2005. Deze stichting heeft nu 13 openbare scholen onder 

zijn hoede. 

In 2005 vond Wolfert Lyceum een vestiging in Bergschenhoek, aanvankelijk een dependance 

van Wolfert Dalton te Hillegersberg ( voorheen Caland Lyceum) 

De nieuwe naam werd Wolfert Dalton Bergschenhoek. Het gebouw was gehuisvest in rode 

containers. In 2010 verhuisde de school onder de nieuwe naam Wolfert Lyceum naar het 

nieuwe gebouw aan De Zijde( de rode “ taartpunt”) Op de plaats van de rode containers kwam 

in 2009 een nieuw tijdelijk onderkomen van Wolfert Pro ,een school voor vmbo. In 2016 

veranderde de naam Wolfert Lansing. Er zijn plannen voor nieuwbouw. 

 

IETS MEER OVER DE SPARRENHOEK 

Ieder jaar deden we een project over de meest uiteenlopende onderwerpen van muziek tot 

landen. 

Achter het oude gebouw hadden we groentetuintjes en een kippenhok en konijnenheuvel 

Als we een lustrum vierden, studeerden we een toneelstuk in voor de kinderen. 

We sloten het jaar af met een familiedag. 

De Kerst werd op traditionele wijze gevierd met het “echte” kerstverhaal 

Uiteraard ieder jaar een Sint Nicolaasfeest 

Op maandagmiddag was er gelegenheid om katholiek, protestants of humanistisch 

vormingsonderwijs te volgen. 



Op dinsdagmiddag hielden we een hobbymiddag. De kinderen konden zelf kiezen: fotografie 

en solderen e.d. 

Groep 8 sloot het jaar af met een werkweek en een musical. 

 

Ik wil deze lezing afsluiten met de wens uit te spreken dat in de toekomst het woord “ 

openbaar” voor het woord onderwijs verdwijnt, net zo goed als katholiek , protestants-

christelijk en islamitisch en dat de kinderen ,om met de woorden van meester Verduijn den 

Boer te spreken goed onderwijs krijgen op een goede school. 
 

 

Henk Bakker 


