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School op wielen

De Tilburgse Kermis is de grootste kermis van Nederland en heeft dus ook 
de meeste kermiskinderen. Dat zijn de kinderen van ouders die op de kermis 
werken. Ze reizen met ze mee van kermis naar kermis en van stad naar stad. 
Maar het is natuurlijk niet zo handig om ook iedere week weer op een andere 
school te moeten zitten. Daarom bestaat er een rijdende school die met die 
kermiskinderen meereist. 

Wil je weten hoe het leven van een kermiskind eruit ziet? Bekijk dan maar eens 
deze aflevering van het Klokhuis. 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kermiskind/
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Leerplicht
Kermiskinderen hebben vaak een huis op wielen waarmee ze samen met 
hun ouders van kermis naar kermis reizen en van stad naar stad. Maar 
kermiskinderen hebben natuurlijk ook gewoon leerplicht, ze moeten naar 
school. In Nederland zijn er daarom 22 rijdende scholen. Die zijn allemaal 
aangesloten bij de Stichting Rijdende School. 

Rollende lokalen
Je moet niet denken aan complete scholen op wielen, maar aan klaslokalen 
die zijn gebouwd in busjes en vrachtwagens. In zo’n klaslokaal kunnen 
maximaal 12 leerlingen zitten. De Tilburgse Kermis is zo groot dat er vaak wel 
vijf klaslokaalbussen en -vrachtwagens nodig zijn om aan alle kermiskinderen 
les te kunnen geven. Die mobiele lokalen worden dan geparkeerd bij het 
kermisdorp op ‘t Laar waar de meeste kermiskinderen tijdelijk met hun ouders 
in een woonwagen of camper wonen. De meesters en juffen van de rijdende 
school komen dan daar ook naartoe. 

In deze uitzending van Omroep Brabant zie je hoe de kermiskinderen in Tilburg 
naar de rijdende school gaan en hoe ze het vinden om daar te zijn.

Eigen programma
In een rijdende school zitten alle leeftijden, klassen en groepen bij elkaar. 
De leerlingen krijgen niet klassikaal les, maar hebben ieder een eigen 
dagprogramma. Ze leren dus wel precies hetzelfde als op een gewone 
basisschool, maar dan op een andere plek en in een ander soort ruimte. 

Het kermisseizoen loopt van maart tot november. Al die tijd gaan 
kermiskinderen naar een rijdende school, die wordt ook wel zomerschool 
genoemd. De rest van het jaar bezoeken ze hun vaste school in de plaats waar 
ze ook echt wonen, dat is dan hun winterschool.  

http://www.rijdendeschool.nl
http://www.omroepbrabant.nl/?video/76412452/Tilburgse+Kermis+Journaal+-+aflevering+9.aspx
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Van internaat tot iPad
Vroeger gingen de kinderen van kermisexploitanten naar een internaat of ze 
gingen alleen tijdens de wintermaanden naar school als er geen kermis was. 
Rijdende scholen bestaan pas sinds 1954. 
Hoe het vroeger ging, zie je in dit filmpje.

Inmiddels wordt het natuurlijk steeds makkelijker om via internet onderwijs 
te krijgen. Met een camera en een smartboard wordt onderwijs op afstand 
heel eenvoudig. De uitleg van een juf of meester kun je ook prima volgen via 
je laptop of iPad. Stichting Rijdende School heeft daarom een digitaal platform 
opgericht waarop leraren online en dus op afstand les kunnen geven. Via 
het platform krijgen de leerlingen ook hun lesmateriaal en ze kunnen hun 
rooster inzien. Als ze een vraag hebben dan kunnen ze die online aan de juf 
of meester stellen. Super makkelijk! Zo hoef je niet naar school te gaan en kun 
je toch doorgaan met leren. Maar het blijft hoe dan ook nodig dat er af en toe 
een juf of meester langs komt om extra uitleg te geven of om een toets af te 
nemen. Stichting Rijdende School is er niet alleen voor kermiskinderen. Ook 
kinderen van circusartiesten of van ouders met een reizend beroep volgen er 
onderwijs.

https://www.youtube.com/watch?v=fM0KikBi1rs
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Er zijn verschillende rijdende scholen:

Minischool - Dit is een wagen die qua formaat tussen een kleine vrachtwagen 
en een flinke camper inzit. Soms wordt de minischool voor langere tijd 
geparkeerd bij het kermisterrein, maar meestal rijdt de juf of meester zelf met 
dit minischooltje op wielen naar de lesplaats toe. Er is plek voor maximaal vijf 
leerlingen. Het komt vaak voor dat hij ‘s ochtends op de ene plaats staat en ‘s 
middags weer op een andere. 

Lesbus: Dit is een busje waar hooguit twee leerlingen les in kunnen krijgen, 
want niet iedere kermis is zo groot als die in Tilburg natuurlijk. Zo’n lesbus is 
heel handig als er maar weinig kermiskinderen zijn, het is een minilokaaltje. De 
juf of meester rijdt dagelijks met het busje rond om een paar uur bij de ene 
kermis dan weer een paar uur bij de andere kermis les te kunnen geven.

Gastschool: Sommige kermiskinderen gaan niet naar een rijdende school 
maar kunnen tijdelijk terecht op een gewone basisschool, een gastschool. 
Die zitten dan dus wel gewoon weer even bij leeftijdsgenootjes in de klas en 
kunnen bijvoorbeeld ook meedoen aan een vak als gymnastiek. 

Afstandsonderwijs: Het komt weleens voor dat het niet lukt om met de 
rijdende school naar een leerling te komen en dat er ook geen gastscholen 
in de buurt zijn. Dan is het extra fijn dat er internet bestaat. De leerling kan 
dan gewoon vanuit zijn woonwagen of camper ‘s ochtends inloggen en 
een dagprogramma volgen. Instructies, uitleg en vragen stellen alles kan via 
videobellen en email. 



KERMIS IN

DE KLASDE RIJDENDE 
SCHOOL

DOCUMENTATIE

De minischool
van binnen

Grote rijdende
school

Grote rijdende
school van binnen

De lesbus



KERMIS IN

DE KLASDE RIJDENDE 
SCHOOL

DOCUMENTATIE

Filmpjes:

•  www.schooltv.nl/koekeloere-ik-woon-op-de-kermis

• www.youtube.nl/kermisschool-van-vroeger

•  www.youtube.nl/leren-op-wielen

•  www.omroepbrabant.nl/tilburge-kermis-journaal

Leuke links:

•  www.omroepbrabant.nl/kermiskinderen-naar-school

•  www.kermiskinderen.nl/dagelijks-leven

•  www.kermisjuf.nl/stichting-rijdende-school 

•  www.rijdendeschool.nl

https://schooltv.nl/video/koekeloere-ik-woon-op-de-kermis/#q=kermis
https://www.youtube.com/watch?v=fM0KikBi1rs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=y-MPtwwFeyw
http://www.omroepbrabant.nl/?video/76412452/Tilburgse+Kermis+Journaal+-+aflevering+9.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/252582902/Kermiskinderen+moeten+gewoon+naar+school+tijdens+de+kermis.aspx
http://www.kermiskinderen.nl/dagelijks-leven/
http://kermisjuf.nl/stichting-rijdende-school/
http://www.rijdendeschool.nl

