
1.  Minister Jos van Kemenade bezoekt maart 1974 de Driekoningenschool te Breda. (SAB, Johan van Gurp, JVG19740313013)
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 Van woonwagenklas naar 
woonwagenschool in West-Brabant 
De geschiedenis van het onderwijs aan 
woonwagenkinderen in de periode 1950-1990
door
Gerda Godrie-van Gils

| Inleiding

Woonwagenbewoners vormen een aparte cultuur in de samenleving. Mijn onderzoek 
naar deze bevolkingsgroep resulteerde in de publicatie Woonwagenbewoners laten zich niet 
afschaffen. Deze studie richtte zich op het dagelijks leven van woonwagenbewoners, zoals 
arbeid en inkomen, het onderwijs, de religie en specifieke rituelen.1 Als aanvulling op 
die publicatie heb ik de geschiedenis van de woonwagenscholen in West-Brabant nader 
onderzocht.

Het onderwijs aan kinderen van woonwagenbewoners heeft een eigen geschiedenis 
doorgemaakt. Aanvankelijk was er geen schoolplicht voor hen, maar dat veranderde vanaf 
de eerste woonwagenwet in 1918. Die vermeldde dat elke gemeente in Nederland stand-
plaatsen voor woonwagenbewoners moest inrichten. Aan het gebruik van een standplaats 
waren voorwaarden verbonden. Een daarvan was de verplichting van ouders om hun 
kinderen onderwijs te laten volgen.

Tijdens mijn onderzoek bleek dat er nauwelijks literatuur en archiefmateriaal van de 
woonwagenscholen beschikbaar is, terwijl ze toch ruim veertig jaar hebben bestaan. Wel 
vond ik informatie in de archieven van de Woonwagenschappen, het Woonwagenliefde-
werk, de Onderwijsverslagen van de overheid en de betreffende gemeentearchieven. Ook 
van oud-leerkrachten, schoolleiders en woonwagenbewoners kreeg ik informatie. Met 
deze gegevens heb ik getracht de ontwikkeling van de woonwagenscholen op de regionale 
centra in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda te schetsen.

Centraal in dit artikel staat het onderwijs voor woonwagenkinderen vanaf de eerste 
woonwagenwet in 1918 tot de integratie in het reguliere onderwijs. Op welke wijze heeft 
dit specifieke onderwijs bijgedragen aan de ontwikkeling van woonwagenkinderen? In 
hoeverre heeft dit onderwijs hun integratie in de burgersamenleving gestimuleerd of juist 
belemmerd? Hoe verliep de overgang naar het reguliere onderwijs en vervolgonderwijs? 
En ter illustratie: hoe kijken voormalige leerkrachten en oud-leerlingen terug op deze 
schoolperiode?
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| Historische context

Woonwagenbewoners onderscheiden zich in reizigers, kermis- en circusexploitanten, 
Roma en Sinti. De laatste worden meestal aangeduid als zigeuners. Zij vormen een etni-
sche groep en komen uit andere landen. De kinderen van kermis- en circusexploitanten 
kregen onderwijs in de Rijdende school. De reizigers, zoals ze zichzelf graag noemen, zijn 
de meest bekende woonwagenbewoners, autochtoon en meestal katholiek. Om die reden 
was het katholieke Noord-Brabant zeer gewild als verblijfplaats.

Tijdens de economische malaise aan het begin van de twintigste eeuw, zochten zij hun 
heil in een reizend bestaan. Om aan de kost te komen, trokken zij met hun ambulante 
handel rond in de omgeving van hun verblijfplaats. Sommigen werkten als gereed-
schapsslijper, als stoelenmatter of als seizoenarbeider tijdens de kersenpluk, aardappel- en 
bietenoogst. Afhankelijk van het aanbod, vertrokken zij steeds naar andere plaatsen. Ze 
waren eigenlijk nergens welkom omdat er vanaf het begin, al dan niet terecht, veel voor-
oordelen over deze bevolkingsgroep bestonden.

De specifieke woonwagencultuur kenmerkt zich door sterke familiebanden en een 
gesloten samenleving. De vrouwen staan bekend om hun aandacht voor hygiëne, om die 
reden moeten de schoenen nog steeds uit bij binnenkomst. Ze spreken vaak Bargoens, en 
kennen allerlei rituelen.

In de jaren vijftig ontstonden er grote regionale woonwagenkampen. Die kregen aller-
lei faciliteiten waaronder een kapel en een school, deels aangepast aan hun specifieke 
cultuur.

Toen eind jaren zeventig bleek dat deze regionale centra de beoogde integratie niet 
bevorderden, werd de decentralisatie ingezet. De woonwagenbewoners moesten verhui-
zen naar kleine woonwagenwijkjes in stad en dorp. Het venten was verleden tijd. Op de 
grote centra waren de meesten werkzaam in de autosloop, maar de huidige kleine kampjes 
laten dit niet meer toe. De meeste woonwagenbewoners werken tegenwoordig gewoon in 
bedrijven of fabrieken. Hun kinderen bezoeken het reguliere onderwijs in de omgeving.2

| De leerplichtwet

In de leerplichtwet van 1901 werden de rechten en plichten van leerlingen, hun ouders 
of verzorgers en van de schoolleiding vastgelegd. Kinderen van zes tot twaalf jaar waren 
leerplichtig. Uitzonderingen werden gemaakt voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd, 
evenals voor dochters om in het gezin te helpen. Kinderen die meer dan vier kilometer van 
een school woonden, kregen ook ontheffing. Dat betrof ook kinderen van woonwagen- 
bewoners die meestal ver buiten het centrum een standplaats hadden. Overigens gold 
voor hen de dagelijkse schoolplicht pas wanneer ze langer dan 28 dagen in een dorp of 
stad verbleven. In 1921 werd dat gewijzigd in acht dagen.3

Over het aantal kinderen dat aan het begin van de twintigste eeuw onderwijs volgde, is 
nauwelijks iets bekend, wel dat er onder woonwagenbewoners veel analfabetisme voor-
kwam. Het onderwijs voor deze kinderen was moeilijk te organiseren omdat ze slechts een 
korte periode op school aanwezig waren en dan weer verder trokken naar een andere 
gemeente. Om die reden kwam er van regelmatig schoolbezoek weinig terecht. Boeken of 
schriften meegeven was uitgesloten.4
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Vanaf de jaren vijftig kregen ouders meer belangstelling voor het onderwijs.5 Sommigen 
lieten hun kinderen zelfs achter bij familie zodat ze naar school konden gaan. Volgens het 
onderwijsverslag van de inspectie in 1951, hoorden de woonwagenkinderen niet op een 
gewone school, want deze kinderen leefden in twee werelden. Ze verstoorden de geregelde 
gang van zaken en bovendien voelden ze zich niet thuis tussen de andere kinderen. Daar-
om streefde de onderwijsinspectie naar meer eenheid en individueel onderwijs. Bij verblijf 
in een andere gemeente zouden de kinderen dan gemakkelijker kunnen aansluiten bij de 
leerstof. Langs de trekwegen van woonwagenbewoners zouden meer onderwijsmogelijk-
heden moeten komen met een eenvoudig lesprogramma.6

Aanvankelijk werd er in de woonwagenklassen Gewoon Lager Onderwijs (GLO) gege-
ven. Bij Koninklijk Besluit (KB) van 1 januari 1956 kreeg het onderwijs aan woonwagen-
kampkinderen de status van Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO).7 Dit type onderwijs 
was bestemd voor leerlingen die specifieke zorg of aangepast onderwijs nodig hadden. Er 
werd gewerkt met kleine groepen waardoor leerlingen individueel veel meer aandacht 
kregen. Door het trekgedrag van hun ouders was er regelmatig verzuim en in kleine groe-
pen kon de achterstand beter worden ingehaald. De mogelijkheid bestond nu ook om 
afzonderlijke kampscholen te stichten bij een minimumaantal van 26 leerlingen, of afzon-
derlijke klassen te verbinden aan scholen voor GLO bij een minimum van twaalf leerlin-
gen. Bovendien werd het mogelijk om klassen voor zeer jeugdigen, bestemd voor kinderen 
van drie tot zes jaar, te verbinden aan kampscholen en aan scholen waaraan reeds kamp-
klassen verbonden waren.8

| Woonwagenklassen in West-Brabant

De woonwagenklassen waren de voorlopers van de woonwagenschool. In Bergen op 
Zoom kreeg de gemeenteraad in september 1954 een verzoek van de Franciscanessen van 
Oudenbosch. Zij vroegen om uitbreiding van de meisjesschool aan de Torenstraat met 
lokalen voor woonwagenkinderen.

In Breda zou er al in 1916 op zondagmorgen enige vorm van onderwijs voor woonwagen- 
kinderen zijn geweest. In hoeverre zij het reguliere onderwijs bezochten, is niet bekend.9 
Ook hier waren het de Franciscanessen van Oudenbosch die, als bestuur van de R.K. Theresia- 
school te Breda, met dit onderwijs begonnen. Al eerder had de directeur van de Stichting 
R.K. Woonwagenliefdewerk erop gewezen dat het onderwijs aan deze kinderen veel te 
wensen overliet. Het komen en gaan van steeds andere leerlingen verstoorde de rust in het 
onderwijs.

Een oud gebouwtje nabij het kamp aan de Slingerweg werd ingericht als klaslokaal.10 
Rond 1950 werden twee leerkrachten aangesteld voor de woonwagenkinderen, mevrouw 
Francken en meneer Van Eijs.11 In de winter hadden zij wel veertig leerlingen; in de zomer 
kwam maar een twintigtal naar school.

In Roosendaal namen de Franciscanessen van Mariadal het initiatief voor onderwijs 
aan woonwagenkinderen. Op verzoek van rector L. Kock werd de meisjesschool Sint 
Joseph aan de Van Gilselaan uitgebreid met een klas voor woonwagenkinderen. De Fran-
ciscanessen van Mariadal vormden onder de naam ‘Genootschap voor Opvoeding en 
Onderwijs aan meisjes’ het bestuur van diverse scholen in de regio, maar hadden verder 
weinig bemoeienis met het onderwijs zelf.
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| De woonwagenscholen

Uit deze woonwagenklassen ontstonden op de regionale woonwagencentra in Bergen op 
Zoom, Breda en Roosendaal zelfstandige scholen.

In 1954, richtte het instituut voor meisjes uit Oudenbosch opnieuw een verzoek aan de 
gemeenteraad te Bergen op Zoom voor het stichten van een school op het woonwagen-
kamp de Kortjan. Zij wenste een drie-klassige school voor ongeveer vijftig leerlingen in te 
richten. In 1956 werd de Sint Christoffelschool met twee lokalen geopend. Als school-
hoofd werd J. Draayers benoemd.

Al snel kampte de school met ernstige problemen. Niet alleen was de huisvesting slecht, 
maar ook de relatie tussen het schoolhoofd en de leerkrachten liet veel te wensen over. 
Het gedrag van sommige leerlingen was beneden peil. Als represaille op dit gedrag, werd 
de school soms voor vier weken gesloten. Sommige leerkrachten meldden zich ziek of 
namen ontslag en het verzuim was onrustbarend groot.12

In september 1969 was het personeel niet voltallig. Het schoolhoofd was afwezig waar-
door de oudste groep geen onderwijs kreeg. Volgens de inspecteur ontstond er in 1970 een 
onhoudbare situatie en de school zou gesloten worden als er geen verbetering zou komen.13

Die verbetering kwam pas in 1976 toen Pascal Delahaije als hoofd van de school werd 
benoemd. Aanvankelijk tijdelijk, maar hij bleef de school twintig jaar trouw. Jong en 
idealistisch koos hij voor een andere aanpak.14 Hij herinnert zich:

2.  Christoffelschool in Bergen op Zoom op woonwagenkamp de Kortjan rond 1964. (collectie P. Delahaije)
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Het was een puinhoop en ik kreeg weinig krediet van het schoolteam. Dat maakte het 
begin lastig, maar de uitdaging nog groter. Met weinig leermiddelen en slechte huisves-
ting was het voor niemand gemakkelijk. Na gesprekken met de ouders hebben we samen 
invulling gegeven aan het leerplan en dat werkte prima. We hadden elke dag een ander 
aantal leerlingen, maar nadat er één generatie onderwijs had genoten, bezochten steeds 
meer kinderen de school. Het verzuim werd minder. De toelating van jonge kinderen 
was een goed bedacht plan want op die manier kon men de achterstand voorblijven. Ook 
was er in mijn periode weinig verloop onder de leerkrachten. Achteraf gezien was de 
woonwagenschool toch een verrijking en de beste periode uit mijn leven.

Hij kent ‘zijn’ leerlingen nog steeds en is trots op wat ze samen hebben bereikt.15

Ook in Breda begonnen de Franciscanessen van Oudenbosch in 1953 een school op het 
centrum Driekoningenoord. De heer G. van Eys werd tot hoofd benoemd. Toen het kamp 
van de Slingerweg naar de Terheijdenseweg werd verplaatst, werden de lessen daar voort-
gezet in een schamele houten keet.16 Na een verwoestende brand werd in 1958 een nieuwe 
school gebouwd met vier lokalen.

De inrichting, de faciliteiten op het centrum en de arbeidsmogelijkheden in de omgeving, 
trokken veel woonwagenbewoners aan. Daardoor kreeg de school steeds meer leerlingen. 
Een paar jaar na de inrichting van het regionale centrum in 1965 werd de school opge-
knapt en uitgebreid. Het schoolteam groeide uit tot veertien leerkrachten die lesgaven 
aan de kinderen van de 170 gezinnen die op hoogtijdagen op het kamp verbleven. Het 
was toen de grootste woonwagenschool in Nederland met ruim tweehonderd leerlingen.17 

3.  G. van Eijs voor zijn school op het woonwagencentrum van Breda in augustus 1975 bij zijn 25-jarig jubileum als 
schoolhoofd. (SAB, Johan van Gurp, JVG19750821001)
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In 1974 kwam er vanuit de ouderwerkgroep de vraag om voor hun jongere kinderen een 
aantal uren per week een peuterleidster aan te stellen. Dat zou de peuters meer gele-
genheid geven om met andere kinderen te spelen en met meer aangepast spelmateriaal. 
Tevens zou het de overgang naar de kleuterschool gemakkelijker maken en de moeders 
meer ruimte geven voor hun huishoudelijke werkzaamheden. In 1974 begon het peuter-
werk met maximaal zeven peuters. Omdat er slechts bij enkele kinderen sprake was van 
duidelijke achterstand, was er minder individuele aandacht nodig. Met assistentie van 
stagiaires konden meer peuters deelnemen.18

Schoolhoofd Van Eys regeerde met strenge hand. Oud-leerling Wim Vos herinnert zich 
dat nog wel:

We hadden best een grote school op het kamp, tot de achtste groep, toen nog de zesde 
klas. De school was van de nonnen in Oudenbosch, meer wisten wij niet. We hadden 
goede onderwijzers en onderwijzeressen. En een eerlijke, maar strenge directeur. Zelfs 
mijn moeder heeft nog bij hem op school gezeten en zij heeft wel eens een klapje met zijn 
pijp op haar kop gehad. We hadden een grote gymzaal en daar kwamen wel eens mensen 
met vreemde dieren. Ook de schoolarts maakte gebruik van die ruimte. We vierden er 
Sinterklaas, gingen op schoolreisjes en op zomerkamp. Al met al best een goede jeugd 
doorgemaakt op school. De directeur is nog bij ons thuis geweest, toen ik veertien jaar 
werd, dat was bij ons einde school. Volgens hem kon ik best Havo doen, maar goed mijn 
lot was al bezegeld. Ik moest met mijn vader mee de kost verdienen. Ja, zo ging dat in die 
tijd en niemand vond dat raar.19

Voor de huisvesting van een woonwagenschool in Roosendaal kreeg het schoolbestuur 
voorlopig de beschikking over een lokaal in de kapel nabij het kamp. Die behoorde tot 
het R.K. Woonwagenwerk in de gemeente. Voor de inrichting van het lokaal stelde het 
bestuur zelf de banken en het schoolbord beschikbaar, terwijl het ministerie de leermid-
delen en boekjes voor dit onderwijs verstrekte.20 Aan de gemeente werd medewerking 
gevraagd voor de aanschaf van de overige schoolbehoeften, zoals een kachel en behoor-
lijke verlichting.21

Op 3 september 1956 werd deze school in gebruik genomen. Ongeveer twintig kinde-
ren bezochten de school in het toen nog aan de Zundertseweg gelegen woonwagenkamp 
nabij Visdonk. Vanaf het begin was Jan de Jong hoofd van de school. Zijn vrouw Maria de 
Jong-Kools weet zich te herinneren dat hij de school vanaf de grond heeft opgebouwd. Zij 
gaf enige jaren les in handvaardigheid en ze kijkt met plezier terug op deze periode. De 
school had veertig leerlingen en was erg primitief gehuisvest. Op warme zomerdagen 
weken de leerkrachten met hun leerlingen uit naar het bos. Daar werd vooral aanschou-
welijk onderwijs gegeven over de natuur. Bij het ontbreken van een gymzaal, boden de 
bomen en sloten een goed alternatief als spelmateriaal. Het sanitair bestond uit een mili-
taire latrine tussen de bosjes.22

Aan het einde van 1956 had het schoolbestuur in verband met de voorbereiding van het 
nieuwe kamp aan de Bredaseweg, al een verzoek ingediend voor de bouw van een school 
met twee lokalen. Maar die nieuwe woonwagenschool werd pas op 27 november 1960 
officieel geopend, op de feestdag van Sint Joseph Calasanctius, een Spaans katholiek pries-
ter, die in de veertiende eeuw begon met kosteloos volksonderwijs. De gemeente gaf de 
school in bruikleen aan de Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal. Na een jaar bleek 
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de school al te klein. Jaren later, op 13 mei 1977, opende het schoolbestuur onder de naam 
De Bron een geheel nieuwe school aan de Bakkersweg nabij het woonwagencentrum. Dit 
was een moderne school met geïntegreerd kleuter- en basisonderwijs.

Op de woonwagenscholen werden kinderen vanaf hun derde tot het veertiende jaar 
toegelaten. In de lessen lag het accent vooral op de vakken rekenen en taal. Vooral leren 
lezen was belangrijk in de strijd tegen het analfabetisme, maar ook de overige vakken 
kwamen aan bod. Oud-leerkracht Adje Veraart:

We gaven soms les met de deur van het klaslokaal op slot. Het gebeurde wel eens dat 
sommige agressieve ouders verhaal kwamen halen op school als ze het niet eens waren 
met de leerkracht van hun kind. Ik had negen kinderen in de groep van drie tot zes jaar. 
Sommigen waren nog niet zindelijk. Ze waren zeker niet dommer dan de kinderen op de 
dorpsschool, ik heb zelfs een leerling gehad die hoogbegaafd bleek en daarom lastig 
gedrag vertoonde. Ik kan me maar een kind herinneren dat heel lastig was op school. De 
meeste kampbewoners spraken daar al schande van, omdat hij de raarste dingen deed, die 
ook naar hun maatstaven niet door de beugel konden.23

| Richtlijnen voor het leerplan

Al in 1948 stelde het Landelijk Woonwagen Werk (LWW) een speciale commissie in 
die meer eenheid moest brengen en hulp kon geven bij de oprichting en inrichting van 
nieuwe scholen. Deze commissie werd gevormd door juffrouw P. Kalwij, onderwijzeres in 

4.   Clubgebouw annex school op het woonwagenkamp Groenendaal in Roosendaal december 1964. (Regionaal Archief 
West-Brabant, K19881)
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het woonwagenkamp Nijmegen, de heer F.J. Peters, hoofd van de kampschool te Eindho-
ven en bestuurslid G. Jacobs. Deze commissie had intensief contact met de Inspecteur in 
Algemene dienst van het ministerie van Onderwijs, de heer P. Tazelaar. Hij was in 1950 als 
inspecteur voor het woonwagenonderwijs benoemd. Onder zijn leiding werd dit onder-
wijs geüniformeerd.24

Er werd een begrippenraam opgenomen dat tot doel had om de taalschat te verrijken 
en de ontwikkelingsmogelijkheden te verruimen. Het begrippenraam had een indeling in 
drie leerkringen. In de laagste klassen werd het thema ‘winkel en handel’ behandeld. In de 
middengroepen stond de rijwielhandel centraal met alles wat daarbij hoort, aankoop, 
verzorging, gebruik, reparatie, rijwielwinkels in de omgeving en de handel van de vader. 
In de hoogste groepen kwam het wegvervoer, vooral in verband met de handel aan de 
orde. Op deze manier zou de belangstelling van kinderen naar buiten worden gericht.25

Wegens het trekgedrag van hun ouders bezochten de kinderen verschillende scholen 
en dat gaf veel problemen met het klassikale onderwijs. Een eigen methode voor de 
vakken lezen, rekenen, taal en schrijven bood uitkomst. De leerlingen kregen de leerstof 
voor deze vakken in zestig taken aangeboden. Zij mochten die zelfstandig in eigen tempo 
uitvoeren, daarna volgde een test waarna de taak werd afgetekend op de kaart van de 
leerling. Deze vorm van onderwijs liep destijds jaren voor op het reguliere onderwijs.26 
Ook buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes, schoolkamp, voetbalwedstrijden en 
het kindervakantiewerk behoorden tot het leerplan. De inspectie constateerde in 1965:

De gang door de woonwagenkampscholen is steeds prettig en moedgevend. Met veel 
genoegen werden zeer inventieve lessen bijgewoond, waarbij in een handomdraai de klas 
tot een ‘supermarkt’ werd omgetoverd, of lessen waarbij met veel vaart en enthousiasme 
keuzewerkjes werden uitgevoerd. Tevens werden zeer goede lessen gegeven in het kader 
van het begrippenraam en lessen in verkeersopvoeding.27

Naast de richtlijnen van het leerplan bood ook de School Begeleidings Dienst (SBD) onder-
steuning aan.28 De SBD zag de woonwagenschool als een reguliere school met categoriale 
insteek. In de onderwijskunde duidt categoriaal op het samenstellen van leerlingen in 
homogene groepen. Vroege selectie waarbij kinderen meteen na de basisschool naar een 
school van een bepaald type gaan.

Jaarlijks werden er studiedagen georganiseerd om de directeuren van de scholen te 
informeren over nieuwe onderwijsontwikkelingen zoals computerlessen en de mogelijk-
heden voor nascholing. In een later stadium gaven zij advies over afbouw en sluiting van 
de woonwagenschool. Ook het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) in Den Bosch bood 
hulp in de vorm van maandelijkse regionale bijeenkomsten en een jaarlijkse landelijke 
studiedag op één van de woonwagenscholen in het land.29

Omdat het lager onderwijs meestal eindonderwijs was, werd het programma in de 
hoogste klassen enigszins aangepast en gericht op een toekomstig beroep. De meisjes uit 
de hoogste klassen kregen kookles en voor de jongens waren er technieklessen.
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| Verzuim

Aanvankelijk was er veel verzuim onder de leerlingen. De afstand tot de school was groot 
want de meeste standplaatsen waren gevestigd aan de grens van een dorp of stad. In het 
begin vonden veel ouders het onderwijs ook niet echt belangrijk: zij zagen hun kinderen 
liever uit venten gaan. Sommigen vertrokken bewust voor de gestelde termijn van 28 dagen 
weer naar elders om de schoolplicht te ontwijken. Niet alleen uit desinteresse van de ouders, 
maar ook door gebrek aan vervoer, kleding of schoeisel bleven de kinderen thuis. Vanuit de 
gemeente was er ook nauwelijks controle op de leerplicht. Toen bekend werd dat woonwa-
genbewoners ongeschikt waren voor militaire dienst zakte de animo voor het onderwijs 
zienderogen. Gelukkig bleek dat maar tijdelijk en het werd later weer deels overwonnen.30

Met de komst van de scholen op de centra nam het verzuim enigszins af omdat er meer 
controle was. Leon van Assche weet zich te herinneren dat schoolhoofd Van Eys bij de 
bewoners zeer geliefd was, wel streng maar rechtvaardig.

Iedereen die leerplichtig was kwam naar school. Iemand die er niet was ging hij persoon-
lijk in de wagen halen. Ook in de tijd dat woonwagenbewoners nog door het land trok-
ken. Kwam er een wagen op woonwagenkamp Driekoningenoord dan ging hij meteen 
kijken of er kinderen bij waren. Bij alle woonwagenkinderen in heel Nederland was 
bekend dat als je in Breda verbleef, je naar school moest. Alle kinderen gingen tot hun 
veertiende jaar naar school.31

| Onderzoek naar de woonwagenscholen

Om na te gaan hoe de woonwagenscholen in de praktijk functioneerden, liet het Ministe-
rie van Onderwijs in 1965 een onderzoek verrichten. Hieruit bleek dat het onderwijs niet 
efficiënt was en bovendien niet specifiek was afgestemd op het woonwagenkind. Leer-
krachten zouden de intellectuele mogelijkheden van woonwagenkinderen onderschatten 
en vooral kijken naar hun vermeende defecten. Ook maakten zij veelal geen gebruik van 
de positieve kanten van de woonwagencultuur en tradities. Vakken die speciaal voor het 
woonwagenkamp van belang waren, zoals aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en 
kennis van de natuur werden niet of nauwelijks onderwezen. Toch was deze kennis een 
handig hulpmiddel tijdens hun trektochten in een vreemde omgeving. Op enkele kampen 
was er weinig samenwerking met de geestelijke verzorging en het maatschappelijk werk. 
Daardoor ontbrak een integrale aanpak van opvoeding en onderwijs.32 De resultaten van 
dit onderzoek werden aan de leerkrachten van de woonwagenscholen meegedeeld. Geza-
menlijk zou een nieuw programma worden ontwikkeld voor de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en kennis der natuur.33

| Kritiek op woonwagenscholen

Gaandeweg kwam er meer kritiek op het bestaan en functioneren van aparte woonwagen-
scholen. Waarom zouden deze kinderen niet naar het gewone onderwijs in stad of dorp 
kunnen gaan? Zij voelden zich ook gediscrimineerd omdat het woonwagenonderwijs als 
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BLO werd aangemerkt, terwijl de meesten intelligent genoeg waren voor het reguliere 
onderwijs. Dat het als minderwaardig onderwijs werd gezien, was evenwel een vooroordeel 
van de woonwagenbewoner. Immers, het BLO was volwaardig onderwijs en door de kleine-
re groepen kregen kinderen meer aandacht. Aan de leerkrachten werden zelfs hogere eisen 
gesteld dan aan hun collega’s in het gewoon lager onderwijs. Bovendien stond deze vorm 
van onderwijs de oprichting van kleine scholen toe. De BLO-status gaf vooral praktisch 
veel voordelen, maar volgens sommige woonwagenbewoners was de term stigmatiserend. 
‘Ze dachten dat we te lomp waren om te leren, maar ik heb toch mooi een eigen zaak opge-
bouwd. Wij hadden de “straatuniversiteit”’, vertelde een woonwagenbewoner.34

Uit een onderzoek van Sietaram in de jaren zestig, bleek dat er geen enkel bewijs is dat 
woonwagenkinderen minder presteren en dat het percentage zwakbegaafden niet hoger 
is dan bij de rest van de Nederlandse bevolking. Hun ontwikkelingsachterstand kan eerder 
worden verklaard uit het ontbreken van onderwijs. Ook de veronderstelling dat aparte 
scholen de mogelijkheid boden om deze achterstand in te halen was volgens Sietaram niet 
juist; uit observaties bleek dat de gesignaleerde tekorten niet werden opgevangen door 
aangepast onderwijs.

Naar aanleiding van dit onderzoek werd er een compensatieprogramma ontwikkeld, 
gericht op het opheffen van achterstanden van woonwagenkinderen op onderwijsgebied. 
Dat werd in 1969 op alle woonwagenscholen geïntroduceerd.35

Ondanks dit compensatieprogramma nam de twijfel over het doel en functie van deze 
scholen toe.36 Ze zouden het isolement eerder bevorderen en de afstand tot de burgerbe-
volking vergroten. Volgens voorzitter K. Brink van het Landelijk Woonwagen Werk 
(LWW) waren de kampscholen erg slecht voor de woonwagenkinderen, ze werden daar 
tot achterlijke apathische burgers gemaakt die het contact met de burgers niet kennen. 
Het tegenovergestelde van de gewenste integratie.

De inspectie uitte zich wel lovend over de leerkrachten die zich ‘met veel liefde, betrok-
kenheid, wilskracht en idealisme inzetten voor hun boeiende, maar zware en vermoeiende 
taak’.37 Toch vroeg ook de inspectie zich af of de stichting van aparte scholen de sociale 
positie en de integratie van de woonwagenbewoners bevorderde of misschien juist 
belemmerde.38

De kritiek kwam hard aan bij de leerkrachten. In tegenstelling tot de overwegend 
zorgelijke en soms negatieve onderwijsverslagen waren de meeste leerkrachten positief 
in de beoordeling van deze leerlingen. Voor velen van hen was de woonwagenschool geen 
bewuste keuze, maar via een stage of als invalkracht maakten zij kennis met dit onderwijs. 
Dat betekende dat sommige leerkrachten het al snel voor gezien hielden, maar de meer-
derheid heeft goede, jarenlange ervaringen. Volgens Ria Kleemans ‘was het wel even 
wennen want deze kinderen uitten zich zeer direct en hun sociale vaardigheden waren 
beperkt. We gingen veel op wagenbezoek want de ouders kwamen niet naar school. Terug-
blikkend was het een leerzame, leuke tijd.’39

| Decentralisatie; terug naar het reguliere onderwijs

De woonwagenscholen in Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal werden na de decentra-
lisatie langzaam afgebouwd. Vanaf eind jaren zeventig, toen de sluiting van de scholen in 
zicht kwam, begonnen de leerkrachten hun leerlingen voor te bereiden op de overstap 
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naar het reguliere onderwijs. Op de burgerscholen waren grotere klassen, andere les- 
methoden en het contact met de ouders was minder. Voor de begeleiding van leerlingen 
van de woonwagenschool naar het basisonderwijs in hun woonplaats werden er speciale 
integratieleerkrachten benoemd. Zij keken naar het niveau van de kinderen en lieten hen 
tijdig kennismaken met de onderwijsmethoden die op de nieuwe scholen werden gehan-
teerd.40 Voor het basisonderwijs gold de leeftijd van vier jaar. Omdat op de centrumscho-
len driejarige kinderen werden toegelaten werd er een overgangsregeling getroffen voor 
kinderen die al ingeschreven waren op een school. Zij mochten op de nieuwe basisschool 
blijven. Rond 1990 waren alle leerlingen op reguliere scholen geplaatst waarna de laatste 
woonwagenscholen verdwenen.

| Vervolgonderwijs

De doorstroming naar het vervolgonderwijs bleek aanvankelijk veel moeizamer, want 
zowel ouders als kinderen zagen het nut van een vervolgopleiding niet in.41 Slechts enke-
len stroomden door naar de huishoudschool of de Lagere Technische School (LTS).

Langzaamaan veranderde ook de mening over het belang van dit onderwijs.42 Op het 
regionale kamp werden de kinderen die naar een vervolgopleiding gingen uitgescholden 
voor ‘professor’ of ‘uitslover’. Toen de kinderen de reguliere scholen bezochten, merkten 
ze dat ze wel geaccepteerd werden. Ze realiseerden zich dat ze minder contacten hadden 
en dat er veel zaken waren waar ze geen weet van hadden. De jongens konden niet meer 

5.   Christoffelschool Bergen Zoom rond 1980. Steeds meer leerlingen stromen door naar middelbaar en hoger onderwijs. 
Links staand met baard hoofd van school Pascal Delahaije. (Collectie P. Delahaije)
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de kost verdienen zoals hun vaders dat vroeger deden en de meisjes wilden meer zijn dan 
moeder en huisvrouw. Hun negatieve houding tegenover onderwijs sloeg geleidelijk om 
en ze erkenden de positieve aspecten van leren. Steeds meer leerlingen gingen van de 
basisschool naar een vorm van voortgezet onderwijs, meestal het Lager Beroeps Onderwijs 
(LBO).43 In een later stadium vonden ook steeds meer leerlingen de weg naar het middel-
baar of hoger beroepsonderwijs. Voormalig schoolhoofd Delahaije weet dat sommige 
oud-leerlingen het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) of de universiteit hebben afgerond en 
heel goed terecht zijn gekomen.44

| Conclusie

De grote regionale woonwagencentra leken een machtig middel om het onderwijs aan 
woonwagenkinderen te verbeteren. Met een eigen school, een specifieke aanpak van het 
leerplan en eigen methoden zou de integratie worden gestimuleerd. Niets bleek minder 
waar; juist door een eigen school werden de kinderen belemmerd in hun sociale ontwik-
keling en gestigmatiseerd. Ondanks de enthousiaste inzet van schoolleiding en leerkrach-
ten en de specifieke benadering van leerlingen, bleken deze scholen niet succesvol voor de 
integratie van kinderen. Zij kwamen nauwelijks in aanraking met kinderen uit het dorp 
of de stad en dat belemmerde hun integratie in de burgersamenleving.

Echter, de woonwagenscholen hebben wel een flinke bijdrage geleverd aan het regel-
matig schoolbezoek en de geestelijke ontwikkeling van kinderen. De stap naar het regu-
liere onderwijs was voor de meeste kinderen even wennen, maar al snel pasten zij zich aan 
bij hun leeftijdgenootjes. Daardoor werd doorstroming naar het vervolgonderwijs ook 
eenvoudiger. Tot begin jaren ’80 was voor 80% van de woonwagenkinderen lager onder-
wijs tevens eindonderwijs. Vanaf het begin van de decentralisatie in 1980 stroomden de 
woonwagenkinderen in bij peuterspeelzalen, kleuterscholen, scholen voor basisonder-
wijs, MLK-scholen, technische scholen, mavo, HBO-onderwijs, werkgelegenheidsprojec-
ten, het beroepsbegeleidend onderwijs en vormingsinstituten. De ‘straatuniversiteit’ bleek 
toch niet te voldoen in een steeds veranderende samenleving.

Gezien de onderwijswetten en landelijke richtlijnen van de inspectie mag worden 
aangenomen dat onderwijs op andere woonwagenscholen in Nederland nauwelijks 
afweek van die in West-Brabant. Om eventuele verschillen te kunnen aantonen is nader 
onderzoek nodig.
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