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Voorwoord
DE laatste jaren wordt er steeds vaker negatief gesproken 

over werken in het onderwijs. De salarissen zijn te laag, de 
werkdruk is te hoog, de constante veranderingen zijn niet 
bij te benen, de klassen zijn te groot, de kinderen zijn te las-
tig en de ouders staan niet naast maar tegenover de leraar. 

Hoewel we ons realiseren dat voor al deze punten veel te 
veel voorbeelden te vinden zijn dat het inderdaad ingewik-
keld is in het onderwijs, vinden wij het tijd om de positieve 
verhalen die er ook zijn weer te gaan vertellen. We legden 
een groep mensen de vraag voor: vertel ons jouw herinne-
ring waaruit blijkt dat er op scholen prachtige dingen ge-
beuren. Verhalen vanuit het perspectief van de leraar, maar 
ook mooie verhalen met herinneringen aan die ene leraar of 
lerares die het verschil maakte. 

We werden overstroomd met verhalen, die aanzetten tot 
een lach en een traan. In deze bundel hebben we de 50 leuk-
ste inzendingen gebundeld, omdat wij vinden dat deze ver-
halen verteld moeten worden. Laat je inspireren door de 
kracht en laat je motiveren door de soms verbluffende een-
voud. In de hoop dat meer en meer gezegd wordt, ondanks 
alles, of misschien wel dankzij alles: ‘Hoera, ik sta voor de 
klas!’ 

Leendert van Genderen
Ivo Mijland
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Rik
HET jaar is bijna om en wij doen het ‘mentoruitje’. Eerst 

pizza’s eten bij de Italiaan - nou ja, volgens mij zijn het Egyp-
tenaren die doen alsof zij Italianen zijn - en daarna poolen 
in het snookercentrum bij de ringvaart.

‘Kunt U een beetje poolen’, vraagt Rik.
‘Ik speel jou finaal van tafel’, zeg ik. Ik kan helemaal niet 

poolen. Mijn moyenne is 1 op 10. Ik weet zelfs niet eens of ik 
het woord moyenne juist gebruik in de context van het poo-
len. Geeft niet. Rik grinnikt op zijn Riks en verkneukelt zich 
duidelijk op een potje poolen met mij.

Wij zijn van ver gekomen, Rik en ik. Hij meldde zich wat 
later in het schooljaar in de biologielessen met de opmer-
king dat hij het vak moest doen, maar dat het hem geen 
moer interesseerde. Ik heb ter plekke zijn boek in zijn tas 
gedaan en hem gezegd dat hij kon vertrekken en weer te-
rug kon komen als hij zin gemaakt had. De liefde kan niet 
van een kant komen. En dan werd ik ook nog mentor van 
het kind.

Hij was blijven zitten en kon het nu nog een jaar proberen 
en dan was het einde oefening op deze school. Dat maakte 
geen enkele indruk op Rik. Hij voerde niets uit en de cijfer-
lijst was dramatisch. Als je daar met hem over sprak, leun-
de hij achterover in een zeer coole pose van onverschillig-
heid, een beetje als John Travolta in Pulp Fiction. In de klas 
probeerde Rik gesprekken met zijn buurtgenoten te voeren 
‘onder de radar’, maar ik registreerde het wel en het leidde 
mij af.
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Ik heb nog gebeld met thuis en kreeg de moeder aan de 
lijn, maar die had het helemaal gehad met school en was 
niet van plan om nog een voet over de drempel te zetten. De 
vader wel, voor een goed gesprek tussen mentor, vader en 
Rik. Het ging nergens heen. Ik probeerde Rik aan de praat 
te krijgen, maar na een halve zin begon pa tegen hem te 
preken. Misschien gaat het thuis ook zo, dacht ik, of mis-
schien wilde de vader mijn aanwezigheid gebruiken om zijn 
woorden kracht bij te zetten. Rik ging direct in de lichaams-
houding van Travolta en verweet nu zijn vader dat die hem 
nooit de kans had gegeven om monteur van raceauto’s te 
worden. Nou ja, als dat het referentiekader is, dan begreep 
ik wel dat school geen hobby was van Rik.

Een paar dagen later maakte ik afspraken met Rik. Geen 
moralistische praatjes over het weggooien van zijn toe-
komst, maar concreet twee uur huiswerk maken op school 
en thuis weer gezellig gaan doen met pa en ma. Ik belde de 
vader met de boodschap dat zij Riks motivatie aan school 
over konden laten en dat zij leuke dingen met elkaar moes-
ten gaan doen. Ik zou wel zien waar het schip strandde.

Rik ging over.

Daar gaat zijn zesde bal in een gat van de pooltafel. Ik heb 
er pas één gemaakt.

‘U kunt er echt helemaal niets van’, zegt hij met een 
schamper lachje.

‘Wel waar’, zeg ik. ‘Ik ben vanavond gewoon niet in vorm.’

Frans Ottenhof 
fransottenhof@hetnet.nl


