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Wat is er zo goed aan mannen
Meer mannen oké, meer diversiteit is beter
Mannen met passie

Van de redactie
Het basisonderwijs heeft een mannenprobleem: mannen zijn er zwaar ondervertegenwoordigd.
Ook bij Xpect Primair zijn de mannen
in de minderheid maar dat is juist een
mooie aanleiding om ze eens in de spotlights te zetten met de uitgave van deze
Xpectacles-MAN. Een blad over de mannen in onze organisatie: over hun drijfveren en hun passie, over dingen waar
ze blij van worden, over hun dromen en
verwachtingen maar ook over “mannendingen” als voetbal, bier, mannenvoer en
auto’s. Gelukkig was een groot aantal
mannen binnen onze organisatie bereid
om mee te werken aan deze bijzondere
uitgave. Alle mannen die aan het woord
komen, hebben een ding gemeen: ze zijn
trots op hun vak en blij dat ze werkzaam
zijn in het onderwijs.

Wat is er zo goed aan mannen?
Dit is de titel van een hoofdstuk uit het
zeer lezenswaardige boek Sapiens van
Yuval Noah Harari waarin de geschiedenis van de mensheid wordt toegelicht.
Harari stelt dat het patriarchaat van
oudsher de norm is in bijna alle agrarische en industriële samenlevingen
en dat de mannelijke dominantie niet
voortvloeit uit louter lichaamskracht,
maar uit agressie. Er zijn evenwel ook
empirische bewijzen dat met name de
Bonobovrouwtjes, die gemiddeld zwakker zijn dan de mannetjes, samen in de
aanval gaan tegen mannetjes die over
de schreef gaan.
Hoe het ook zij: binnen de gemeenschap
die Xpect Primair heet, zouden wij heel
graag een evenwichtige en uitgebalanceerde heterogene samenleving willen
zijn, waarin zowel mannen als vrouwen
het beste uit kinderen kunnen halen.
Omdat de harde cijfers iets anders aangeven (16,6% mannen, waarvan 70%
fulltime werkt), moeten we blijvend investeren in goede vrouwen en mannen
in ons onderwijs. Er zijn diverse theorieën en amusante columns over waar-

om het echt beter voor de kinderen zou
zijn om meer mannen voor de groep te
hebben. Hiervoor is echter geen wetenschappelijke onderbouwing te vinden.
De leerkracht doet er toe, maar daarbij
speelt sexe geen rol. Wat wel aangetoond is, is dat in teams die bestaan uit
vrouwen en mannen, de werksfeer beter en de prestaties hoger zijn. En dat is
waar we het voor doen. Een goede balans in onderwijsteams die het goede in
onze mensen naar boven brengt.

Toen we aan het filosoferen waren
over het geboorteverlof (vier weken betaald voor de partner die vader of ‘ouder’ wordt), keken we elkaar aan en bedachten we in een split second dat een
magazine over THE MAN BINNEN XPECT
wel een heel leuk idee was. Dat er nu
deze Xpectacles-MAN ligt is met name te
danken aan al die mannen binnen onze
organisatie die hun medewerking wilden verlenen, maar vooral ook aan een
enthousiaste redactie die er wel iets in
zag om “onze” mannen in de spotlights
te plaatsen. Het zou zo mooi zijn als er
voldoende jonge kerels op de pabo of na
een andere studie oprecht en positief
gaan kiezen om in een school leerlingen
enthousiast op te leiden tot maatschappelijk verantwoordelijke burgers samen
met al die prachtige vrouwen die vol
passie gekozen hebben voor het onderwijs.
Samen komen we verder.
Carin Zandbergen en Astrid Plagmeijer

Nicole Wouters

Column
JONGENS!
Het zien van de documentaire van Holland.doc ‘een echte jongensfilm’ heeft
mij opnieuw aan het denken gezet. Zowel als moeder als als juf.
2 jaar geleden op de camping, gaf ik mijn,
toen 2 jarige, zoon aan het eind van de
dag na de avonddouche een wit badjasje
aan. Op weg naar de tent ontdekte hij
een modderplas en liep daar doorheen,
met zijn witte badjasje…. Ik zag hoe hij
genoot en dat maakte dat ik er niets van
wilde vinden. Een mede-kampeerder liep
voorbij en zei de woorden “tja mama, je
hebt een zoon”.
Omdat mijn man en ik zien dat onze
dochter anders leert dan onze zoon hebben we ons eventjes afgevraagd of onze
zoon zelf zo anders was of dat het aan
het feit lag dat hij gewoon een jongen is.

meer gesloopt dan gespeeld. Een jongen
die een klein autootje bij zich had gaf
ik een zwarte strook papier en een wit
potlood. Hij mocht van mij witte strepen
op de zwarte strook tekenen zodat het
een weg zou worden. Een motorische
activiteit die aan sloot bij zijn behoefte
om met zijn auto te spelen, waren mijn
gedachten. Binnen korte tijd had ik 6
jongens aan de instructietafel zitten. Allemaal wilden ze een weg maken. Het
bleef niet bij een weg. Aan het eind van
de ochtend hadden ze de lege plek in de
klas ingenomen met een heel wegennet. Alle stroken werden met plakband
vastgeplakt op de grond, bochten en rotondes werden gemaakt. Een dag later
kwam een leerling met zijn verkeersborden op school. Werd de houten trein
er bij gehaald en werden er bruggen en
spoorwegovergangen gemaakt. Mijn jongens waren aan het creëren, ze waren in
hun nopjes. En ik genoot van hen.

Sindsdien ben ik me aan het verdiepen
in het verschil tussen jongens en meisjes. En vooral hoe ik daar thuis mijn opvoeding en op school mijn onderwijs op
af kan stemmen. Wat gek eigenlijk dat ik
daar op de pabo nooit iets over geleerd
heb. Sinds mijn verdieping in de verschillen tussen jongens en meisjes is mijn
juffen-houding naar jongens toe wel
wat veranderd.
Regelmatig stel ik mezelf de vraag of wij
in ons huidige onderwijs de jongens niet
enorm te kort doen. In de kleuterklas zie
ik het overduidelijk dat de meisjes veel
eerder vragen om werkjes op het platte
vlak waar de jongens zich heerlijk vermaken in de bouwhoek en met constructiematerialen. En wat doen we in het onderwijs, wij vragen van jongens om stil
te zitten en op het platte vlak te werken.
Jongens willen bewegen, sjouwen, bouwen en creëren.
Een paar weken geleden zag ik de jongens in mijn klas helemaal opbloeien.
De spelhoek van de politie had ik opgeruimd. Daar werd de laatste weken

Ik ben me bewust van het feit dat ik als
vrouw een belemmerende werking kan
hebben in de behoefte van jongens. Het
feit dat ik me er van bewust ben, maakt
dat ik keuzes maak die ik eerst niet gemaakt zou hebben.
Als jongens lichamelijk naar elkaar zijn
ben ik niet meer de juf die zegt dat ze
daarmee moeten stoppen omdat ze elkaar dan pijn kunnen doen. Zo praten
jongetjes en ik laat ze.
Als de jongens sjouwblokken in een plas
met water gooien en de grootste lol heb-

ben om wie de hardste plons kan maken
ben ik niet meer de juf die zegt dat ze
daarmee moeten stoppen. Dit is leren, zo
leren jongens. En ja, in mijn achterhoofd
hoor ik echt wel het stemmetje van de
moeder die het niet leuk vindt dat de
broek van haar zoon vies is geworden.
En als moeder begrijp ik die opmerking
wel. Maar mijn taak als juf is toch echt
er voor te zorgen dat ook de jongens in
mijn klas zich optimaal kunnen ontwikkelen en ik ook tegemoet kom aan hun
behoeften.
Een kind heeft mannen en vrouwen in
zijn directe nabijheid nodig om zich aan
op te trekken en zijn rolmodel te bepalen. Thuis merk ik ook dat mijn man
andere dingen belangrijk vindt dan ik,
anders op zaken reageert dan ik en ook
andere dingen doet met de kinderen dan
ik. Als ik alleen al bekijk hoe groot mijn
tas met spullen voor de kinderen is als
ik een dagje weg met ze ga en hoe klein
zijn tas is voor zo’n dag… Niets is goed,
niets is fout. Een man denkt anders en
handelt anders dan een vrouw en dat
mag zo zijn. Het is de kracht te zoeken
naar een balans binnen het gezin waarin
beide geslachten een voorbeeld kunnen
geven.
Want ook ik vind dat het onderwijs te
veel vervrouwelijkt is. De balans tussen
het aantal juffen en meesters is al lang
zoek. Op de school waar ik werk, werkt
een meneer in de kleuterbouw. De manier waarop hij met kinderen om gaat
is anders dan mijn manier. Niet beter
of slechter maar anders. Eigenlijk zoals
alleen een man dat kan. Doordat wij op
basisschool Klinkers groep doorbrekend
werken, hebben de kinderen de keuze bij
wie ze willen spelen en leren en aan wie
ze hun vragen willen stellen en dat vind
ik een verrijking voor al onze kinderen
en voor onszelf.
Met een mannelijke collega besprak ik
de documentaire van afgelopen week.
Ik vertelde hem dat ik enorm probeer
tegemoet te komen aan de behoeften van mijn jongens. Zijn zienswijze
heeft mij verder aan het denken gezet.
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“Misschien kun jij dat wel helemaal niet,
gewoon omdat je een vrouw bent”. Daar
had hij een punt. Ik kan het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen in
het onderwijs niet opvangen. Ik kan me
ook niet gaan gedragen als een man. Het
enige wat ik kan doen is meebewegen
met mijn jongens. En met die gedachte
ging ik terug mijn klas in.

dat alles oké met me was. Leon kwam
op zijn hurken bij me zitten. Ik vroeg aan
Leon of hij me wilde helpen. “Oké juf” zei
Leon en liep naar de lego tafel. Een paar
minuten later hield hij Aard en Thijmen
een lego-pistool voor: “juf, je kunt weer
levend worden!” Ik stond op en zag dat
zij zich begrepen voelden in hun spel en
ik genoot van deze situatie.

“Handen omhoog of ik schiet” riep Aard
met zijn van lego gebouwde pistool. Hij
kreeg bijval van Thijmen. Daar stond ik,
onder schot gehouden door 2 jochies
van 5. ‘Zal ik ingrijpen of meebewegen?’
Ging er door mijn hoofd. Ik besloot mee
te bewegen, want dat is wat ik wilde. Ik
deed mijn handen omhoog. ‘Piew! Piew!
Piew!’ riepen Aard en Thijmen. En daar
liet ik me achterover vallen op de grond.
Eventjes was het stil. Door mijn wimpers
zag ik verbazing en verrassing op hun
gezichten. “Wow, we hebben de juf dood
geschoten!” Juichten ze door de klas. Een
aantal kinderen kwam kijken naar wat
er gebeurd was. Ik gaf deze kinderen
een dikke knipoog om ze te laten zien

Achteraf spoken ook de vragen door mijn
hoofd of ik wel mee had moeten gaan in
een spel met pistolen. Dit zou een hele
discussie op kunnen laaien maar dat is
absoluut niet mijn bedoeling. Jongens
en pistolen horen blijkbaar bij elkaar.
Wapens hebben voor kleuters een hele
andere betekenis dan voor ons volwassenen. Wij volwassenen denken daar
meteen dood en allemaal andere gruwelijkheden bij. Maar dat doen kleuters
niet. Ze weten nog niet precies wat dood
is en we hebben volgens hen meerdere
levens, zoals in computerspelletjes.

ter of meer beladen dan in mijn eigen
hoofd. Een man zou daar waarschijnlijk
weer anders op gereageerd hebben en
over denken dan ik als vrouw doe…. Maar
ik ben een vrouw en kan nooit handelen
en denken als een man. Maar ik kan wel
de jongens op school en mijn zoon thuis
de ruimte geven om mij te laten zien hoe
jongens zich gedragen en waar zij behoefte aan hebben en daar bouw ik mijn
onderwijs en opvoeding omheen.

Dit was hun spel en ik bewoog daar in
mee en maakte het voor hen niet gro-
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In onze organisatie werken 102 mannen, tegenover 512 vrouwen
De gemiddelde leeftijd van onze mannen is 44 jaar. Dat is 43 bij de vrouwen
Onze mannen werken gemiddeld 35 uur per week, bij de vrouwen is dat 28
Onze oudste mannelijke werknemer is Ad van Raak van de Borne (69)
De jongste man in ons midden is Martijn Holsappel (23)
Het langst in dienst bij de mannen is Berry v,d. Dries (32 jaar)
Het grootste deel van onze mannen bekleedt de functie van leerkracht (65)
Slechts 9 van onze mannen zijn jonger dan 25 en maar liefst 22 mannen zijn 60+
Bs. Christoffel is de school waar de meeste mannen werken (10)
Jeanne ‘Arc is de enige school waar geen enkele man in dienst is
Bij 11 van onze 20 scholen is de directeur een man

De leeftijd van onze mannen

Functie

Leeftijd

Adjunct directeur
Directeur

30

Onderwijsassistent

25

Trainee

20

Leraar LA

15

Leraar LB

10

Conciërg

5

Medewerker algemene zaken

0
< 25

25 < 35

35 < 45

45 < 55

55 < 60

> 60

ICT-medewerker
Manager
Beleidsadviseur

Kleutermeester in the picture
Naam:
Leeftijd:
School:
Sinds:
Functie:

Maarten Remie
26
bs. Wandelbos
2015
leerkracht groep 1/2 C

Dit maakt mijn vak leuk ……
Het plezier waarmee de kinderen naar
school komen en dat iedere dag weer
anders is. Kinderen kunnen helpen en ze
letterlijk en figuurlijk zien groeien gedurende een schooljaar.
Wat krijg ik terug van de kinderen?
Heel veel energie en dat je moet leven
in het moment.
Wie is jouw grote voorbeeld?
Mijn ouders.
Wat zou jij absoluut willen veranderen in het onderwijs?
Meer mannen in het onderwijs en dan
voornamelijk in de onderbouw.
Waar liggen jouw uitdagingen in het
onderwijs?
Om dag in, dag uit, het verschil te kunnen maken voor ieder kind in mijn klas.
Door de week ben ik leerkracht, maar
in het weekend ………
Ga ik graag met vrienden iets doen en
ben ik veel met sport bezig. Ik voetbal
twee keer in de week en ben bij al de
thuiswedstrijden van Willem II op de
tribune te vinden. Ook ben ik vaak druk

bezig in de keuken, om te koken voor familie en vrienden.
Je kunt mij uit bed halen voor ……
Sushi en goede muziek.
Wat zou je graag beter kunnen?
Ik zou graag nog meer ervaring willen
opdoen en kennis willen vergaren over
de vakdidactiek van het jonge kind.
Dit zou ik nog wel eens willen doen?
Een wereldreis maken.

goed, zolang het geen hard rock of heavy metal is. Het meeste luister ik naar
dance en house muziek.
Wat betreft films is er voor mij één die
bovenaan staat en dat is “shawshank
redemption”. Een andere film die veel
indruk heeft gemaakt is “intouchables”.
Over 10 jaar ……
Hoop ik vooral nog veel meer van de
wereld te hebben gezien en ben ik nog
steeds werkzaam binnen het onderwijs.

Welke film / documentaire / muziek
raakt jou of heeft jou geraakt?
Wat betreft muziek vind ik bijna alles

Teun Brand, directeur bs. Helen Parkhurst
Onze mannen verdienen het om eens in het zonnetje gezet te worden.
Zij zijn een rolmodel voor onze leerlingen. Ook brengen ze humor, sportiviteit,
rust, duidelijkheid, en plezier naar onze school. Daarnaast vind ik het ook wel eens
fijn om over voetbal te kletsen in de teamkamer 
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Mannen en auto’s
Naam:
Bij Xpect Primair sinds:
In de functies van:
Huidige functie:

Ad de Jong (60)
1979
leerkracht, adjunct directeur bij Christoffel,
stafmedewerker bestuursbureau
medewerker Compliance. Houdt zich bezig
met: toepassing van wet- en regelgeving,
Arbo, privacy, katholieke identiteit,
coördineren van onderzoeken en projecten.

Op dit moment rijden er ongeveer
1 miljard auto op de aarde. Per dag
worden er ongeveer 165 duizend
nieuwe auto’s geproduceerd. De
snelste straat-legale productieauto
met 431 km per uur is de Bugatti
Veyron Super. De geur van een
nieuwe auto is samengesteld uit
meer dan 50 stoffen. Maar auto’s
staan hun hele levensduur gemiddeld
95% van de tijd geparkeerd……..
Wat is het toch dat mannen zo intrigeert
als het om auto’s gaat? De redactie ging
erover in gesprek met Ad de Jong, trotse
bezitter van een MGB oldtimer, een
Mercedes B, een KIA Sportage en een
fervent liefhebber van de koningsklasse
van de autosport de formule 1.
Het gesprek met Ad vindt plaats op
het bestuursbureau en Ad geniet er
zichtbaar van. Zijn huidige functie bevalt
uitstekend. Hij vindt zijn werk uitdagend
en dynamisch. Elke dag is anders. Hij
houdt van het onderwijs, werkt al zijn
hele leven in deze sector, net als zijn
vrouw en zijn dochter overigens. Een

“special” van Xpectacles over mannen
vindt hij mooi maar de aanleiding (het feit
dat er zo weinig mannen in het onderwijs
werken) betreurt hij. “Kinderen hebben
recht op zowel manlijke als vrouwelijke
leerkrachten om hun totale ontwikkeling
in balans te houden”. Pratend over de
verschillen tussen mannen en vrouwen,
jongens en meisjes komt het gesprek al
snel op, hoe kan het ook anders: auto’s.
Hij houdt van de techniek in een auto
en is gefascineerd door de verschillen
op dat gebied tussen de oldtimers en de
moderne auto’s. Hij zit altijd zelf achter
het stuur; de passagiersstoel vindt hij
maar niks. “Met de MGB rijd ik alleen in
de zomer, vooral met de kleinkinderen.
Korte en middellange ritjes, lekker rijden
met het dak open en genieten van
de zon, de wind door je haren en van
elkaars gezelschap”.
De geur van motoren
Ad is ook een echte autosportliefhebber.
“Ik was al fan van deze prachtige sport
lang voordat Max Verstappen werd
geboren. Ik ga al vele jaren met vrienden

naar de Grand Prix van België op het
circuit van Spa Francorchamps. Een echt
“mannenweekend”. Het is ieder jaar
weer een feestje: een weekend van
alles loslaten, opgaan in de massa en in
de formule 1 wereld. Back to basic. Super
simpel kamperen, bier en barbecue.
Maar ook techniek, snelheid, stoerheid,
lef en niet te vergeten het geluid en de
geur van motoren. Alles bij elkaar geeft
dat een heerlijk gevoel”. Tijdens het
raceseizoen van maart t/m november zit
hij ’s zondags steevast voor de TV om alle
formule 1 races te volgen. Het moet gek
gaan wil hij een live uitzending missen.
In tegenstelling tot de races op het
circuit bekijkt hij die op de TV het liefst
alleen, 1,5 uur in opperste concentratie
voor het scherm.
Zelf is Ad een rustige defensieve rijder
maar wel een die graag vooruit kijkt. Hij
blijft nooit lang achter een vrachtwagen
rijden maar zal ook nooit proberen
snel voor te schieten. Zijn hoogste
verkeersboete ooit bedroeg 30 euro
voor het overschrijden van de maximum
snelheid. Autorijden is voor hem
ontspanning. Hij luistert daarbij graag
naar muziek uit de sixties en seventies,
liefst behoorlijk hard.
Op de vraag of hij de stille wens heeft
om een racelicentie te halen, zegt hij:
“Nee, die tijd is voorbij. 10 jaar geleden
misschien wel. Ik heb ooit in een raceauto
gereden op het circuit van Zandvoort.
Hoewel ik dacht dat ik nergens bang
voor was, ging dat toch wel hard. Het
is echt oppassen om de controle niet
te verliezen. Ik heb sindsdien nog meer
bewondering gekregen voor de coureurs.
Het lijkt zo makkelijk, rondscheuren in
een snelle auto maar dat is het absoluut
niet”.
Dilemma’s:
- Auto kopen of gevoel of met portemonnee? Op gevoel
- Rijden met navigatie of gevoel volgen? Navigatie.
- Brandstof of elektrisch. Elektrisch.
- Klassieker of moderne auto. Het liefst
het hele jaar in mijn MGB
En eigenlijk was alleen die laatste een
echt dilemma. De andere antwoorden
kwamen vrijwel onmiddellijk.

Een-tweetje met
voetballiefhebber Bas Evers
over de verbindende rol van de (voetbal)coach
Bas Evers, 56 jaar jong!, directeur van
Montessoribasisschool De Elzen en
fervent voetballiefhebber. Hij heeft
een hekel aan arrogantie, doet veel
op intuïtie en streeft altijd naar het
maximaal haalbare. Als je als redactie beslist dat er ook “voetbal” in het
mannenblad moet, met wie kun je
daar dan beter over praten dan met
iemand die al bijna 20 jaar actief is
binnen voetbalclub Willem II.
Bas is, achter de schermen, sinds 1999
werkzaam voor de jeugd van voetbalclub
Willem II. Hij begon in de jeugdcommissie
als wedstrijdsecretaris van de jeugdopleiding. De eerste tijd kostte die taak
hem minimaal 20 uur per week maar
de laatste jaren is het jeugdvoetbal bij
Willem II meer en meer geprofessionaliseerd waardoor de taken van de commissie steeds meer op het organisatorische
en minder op het voetbaltechnische vlak
zijn komen liggen. Sinds september 2009
is Bas voorzitter van de Jeugdcommissie.
Hij kreeg een meer ondersteunende en
verbindende rol en dat ligt hem wel. De
jeugdopleiding moet weer het bolwerk
worden van weleer! Na al die jaren is hij
nog steeds iedere zaterdag langs de lijn
te vinden. Net als op school vindt hij het
belangrijk dat de talenten van ieder kind
optimaal ontwikkeld worden. Daar zet hij
zich graag voor in.
Hij begon zijn loopbaan bij Xpect Primair
in 2007 als directeur van bs. De Borne
en is sinds 1 april 2012 directeur van De
Elzen. Het Montessorionderwijs heeft
zijn hart gestolen. Eén dag per week,
op zijn BAPO-dag, zet hij zich in voor
het Montessorionderwijs Nederland. Hij
crost dan het hele land door om startende directeuren te ondersteunen. Je kunt
geen beter concept hebben: “Ik gun ieder
kind Montessorionderwijs onderwijs, het
is echt de Mercedes onder de schoolconcepten”.

De kunst is je team zo goed mogelijk
te laten spelen
Wat hij het allerleukste vindt aan zijn
baan is het verbinden van mensen; samen met collega’s, ouders en anderen in
de omgeving de klus klaren. “Ga mij niet
lastigvallen met lijstjes en protocollen,
ik ben meer een visionair, gericht op samenwerking en het zien van kwaliteiten
van mensen”. De parallel met de voetbalwereld komt als vanzelf. “Tijdens mijn
eerste sollicitatiegesprek bij Xpect heb
ik mezelf gepresenteerd aan de hand
van 3 voetbalvaantjes van Real Madrid,
Arsenal en Willem II. Ik gaf daarbij aan
dat het bij een voetbalclub meer om de
coach gaat dan om het geld. De coach
moet goed kijken wat voor mensen hij
in het veld heeft staan: een spits is een
totaal andere persoon dan een spelverdeler of een verdediger bijvoorbeeld,
een spits moet egoïstisch en eigenwijs
zijn, gericht op scoren, een middenvelder
moet creatief zijn. Het is de taak van de
coach om ieders talent zo goed mogelijk
in te zetten waarbij je ook moet kijken
naar wat iemand nodig heeft. Ik werk
daarom binnen onze school met het motto ‘Samen klaren we de klus, op basis
van wederzijds vertrouwen’. Leerkracht
zijn is tegenwoordig topsport! Je moet er
daarbij voor zorgen dat je die topspor-

ter niet gaat overvoeren want dan kan
hij zijn prestaties niet meer leveren. Je
moet kijken wat hij nodig heeft om die
prestatie te kunnen leveren. Een heleboel administratie en activiteiten kun
je daarom beter achterwege laten. Een
leerkracht moet zich alleen maar hoeven
te richten op de groep kinderen, dat is
al moeilijk genoeg met honderden ogen
die over je schouder meekijken. Zorg dat
je je mensen kent, benut hun talenten
en faciliteer ze! Laat een topsporter niet
aan het einde van een zware dag nog
een sprintje trekken”.
Op de vraag of Willem II zich gaat handhaven in de Eredivisie is het antwoord
niet zo positief. Bas verwacht dat de
nacompetitie niet meer valt te ontlopen.
“De trainer/coach heeft misschien wel
een mooi systeem in zijn hoofd maar hij
kijkt en luistert niet naar zijn team. Hij
vraagt te veel van zijn verdedigers. Het
is ook geen motivator denk ik en ik zie
geen chemie. De verbindende rol van de
coach zie ik bij hem helaas niet”.
Wil je meer weten over Bas zijn werk bij
Willem II, bekijk dan het magazine van
juni 2017 van de Willem II voetbalacademie: https://wiiva.nl/magazine-2017/
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De klas van...
...Onze meester Wil
Wil, de meester van groep 6 van bs De
Stappen, is vol enthousiasme aan het
vertellen, wanneer ik de klas binnenkom.
Na een hartelijke ontvangst word ik
uitvoerig bevraagd over de reden van
mijn bezoek. Na een eerlijke loting
mogen Enzo, Dani, Giano, Suze en Noa
met mij mee.
De kinderen vinden een meester echt
heel fijn. Een meester geeft leukere
sportlessen, zoals water & vuur.
Iedere week maakt hij het een stukje
moeilijker. De kinderen vinden het leuk
om één spel te spelen met de hele klas
i.p.v. les in drie vakken. De meester is
vroeger profvoetballer geweest aldus de
kinderen. Hij kan een heel knap kunstje;

de bal hoog houden. Dat laat hij zien
tijdens de gymles.
Gruwelijke verhalen
Meneer Wil kan goed vertellen.
Vooral tijdens wereldoriëntatie. Hij
laat ook vaak een filmpje zien over
het onderwerp. Zoals laatst over de
pijlinktvis. Of toen de les over de
Gouden Eeuw, de watersnoodramp of
de doodstraf ging. Meneer Wil vertelt
gruwelijke verhalen en daar houden de
kinderen van. Bovendien kan hij rekenen
heel goed uitleggen en dat is super fijn.
Wat ze denken dat meneer Wil in zijn
vrije tijd doet, vinden ze best een lastige

vraag. Ze denken dat hij naar oude
rustige liedjes luistert. Hij zingt altijd
mee in de auto. Hij zal ook wel bananen
eten, daar houdt hij erg van. Bovendien
houdt de meester van lezen, dus hij zal
graag thuis een boek pakken.
Je moet een carnavalsfeest kunnen
organiseren!
Het advies van de kinderen van De
Stappen aan mannen, die met de PABO
willen beginnen is unaniem; doen! Je
moet niet te streng doen en niet te
vrolijk, anders gaan de kinderen door met
klieren. Ze willen graag meer meesters
zien op school, ondanks het feit dat de
juffen ook heel lief zijn. Je moet wel een
aantal vaardigheden hebben om een
goede meester te worden:
-

goed zijn in je vak
vragen kunnen beantwoorden
veel weten over de wereld
slim zijn
een Carnavalsfeest kunnen
organiseren
goed kunnen uitleggen
goed met kinderen om kunnen gaan
goed kunnen oplossen

En hoe denken de kinderen over het
salaris van een meester? Ze staken niet
voor niets in het onderwijs toch? Ze
denken dat een meester 350 euro per
maand verdient. Dat vinden ze eigenlijk
wel weinig, dus ja, dat salaris mag wel
meer worden.

...meneer Mark
Basisschool de Sporckt
Luca, Lisa, Chen, Jason en Valentin komen net terug van het buiten spelen.
Iets vertellen over hun meester willen ze
wel. Hun meester heeft veel gevoel voor
humor. Hij is echt grappig. Hij haalt continu geintjes uit. Zo maakt hij regelmatig opmerkingen over je kleding. Staat
er bijvoorbeeld een dier op je T-shirt,
vraagt de meester of hij familie van je
is. Of ‘Voor wie is dat hartje op je trui?’
Het is nooit pesten, het is gewoon dis-

sen. Iedereen weet dat het een grapje
is. Zijn we een t.v.-programma aan het
kijken, maakt de meester een opmerking
over de presentatrice: ‘Je zult die vrouw
thuis op de bank hebben zitten.’ Zelfs als
de meester een beetje ziek is, probeert
hij toch leuk te doen.
De meester snapt wat kinderen willen
Soms zegt de meester dat ze even rustig moeten zijn. Dat doen ze dan ook. De
meester blijft altijd rustig en is niet zo
snel boos. Zelfs de drukke kinderen krijgt
hij rustig. Soms worden kinderen speci-

aal bij meneer Mark geplaatst vanwege
hun gedrag. Hij is daar gewoon goed in.
De meester laat ruzies uitspreken door
de kinderen zelf. Hij luistert dan of dat
goed gebeurt. Hij wacht ook heel lang,
net zolang tot er een antwoord komt. De
meester snapt wat kinderen willen, zoals extra naar buiten om te spelen. Hij
deelt zelden een kaart uit.
Juffen zijn wat minder van de geintjes.
Toch zijn het vooral meisjes die kiezen
om leerkracht te worden. Jongens willen
meestal stoerder werk, aldus de kinderen. Vrouwen hebben meer ergens last
van, aldus één van de jongens. ‘Kijk maar

naar de steppen en ballen daar in de
gang. Een juf vraagt: waar moeten we
het allemaal laten? Laat het maar thuis.
Meneer Mark zegt gewoon: ‘Gooi het
daar maar neer’.
Kinderen willen meesters
Er moet een advertentie komen om
meer meesters te krijgen. Met de titel:
KINDEREN WILLEN MEESTERS. Ze moeten dan vrijwilligers zoeken. Ook moeten
er overal bordjes komen te hangen met
deze tekst.
Waar moet je goed in zijn als je meester wil worden? Goed kunnen uitleggen;
vooral rekenen. En dat je lol hebt in je
werk, net als meneer Mark.

...meneer Jeroen
Basisschool De Sporckt
Emma, Eddie en Milou staan de poppelen
om mee te gaan. Drie kinderen uit groep
3 met een vlotte babbel; precies wat ik
nodig heb vandaag.
Meneer Jeroen is vooral heel grappig.
Hij heeft wel eens een kind op zijn kop
gehangen. Net als papa altijd doet. Ook
is meneer Jeroen heel sterk. Eén van
de kinderen mocht zomaar een keer op
zijn schouders zitten. Binnenkort heeft
meneer Jeroen een hardlooprace in de
modder. De kinderen zijn door het dolle
heen. ‘Dan moet hij 18 km door de mod-

der. Samen met een vriend. Ook over
een waterglijbaan en zit meneer Jeroen
helemaal onder de modderspetters.’ De
kinderen joelen door elkaar heen; zo
enthousiast zijn ze. Ze hebben net een
filmpje op het digibord mogen kijken over
deze race. De kinderen zijn nu al trots op
meneer Jeroen, dit terwijl de race ‘pas in
maart’ plaatsvindt of ‘ergens in de lente’.
Hij voetbalt met twee kinderen tegen
de rest van de klas
Naast hardlopen kan meneer Jeroen ook
voetballen. Buiten op het plein. ‘We winnen altijd als meneer Jeroen meedoet’.

Hij voetbalt met twee kinderen tegen de
rest van de klas. Ook mag je bij hem op
schoot zitten als je verdrietig bent. Dat
is fijn. Soms vertelt de meester over zijn
zoontje. Had hij thuis na het knutselen
rommel gemaakt en omdat zijn vrouw
ziek was, moest de meester het allemaal
opruimen.
Vooral meedoen
Nou, ik hoor het al. Ze hebben een ideale meester. Maar wat doen meesters
nu anders dan juffen? Juffen kijken meer
rond. Spelen vaak niet mee. Ook is een
juf streng, aldus de kinderen. ‘Meneer
Jeroen kijkt wel hoor, maar doet vooral
mee met voetballen’.
Hoe komen we dan aan meer meesters?
De koning moet zeggen dat er meer
meesters moeten komen. Dan moet hij
een mail sturen naar alle jongens van
Nederland met de vraag of ze graag
meester willen worden. Als ze volwassen zijn dan hè. ‘Maar te veel meesters
is ook niet handig, want anders zijn er
geen brandweermannen meer.’
Wat moeten meesters goed kunnen?
- goed kunnen uitleggen
- niet te lang uitleggen,
best kort is fijn
- hardlopen
- lief zijn
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Mannenvoer
Veel in dit mannenblad gaat over dingen waar mannen blij van worden.
Wij als redactie worden blij van de bijdrage van onze gastredacteur Jeroen
van Ginneken (40). Werkzaam als
leerkracht bij bs. Klinkers en lid van
de sportcommissie. Hij blijkt nog veel
meer kwaliteiten te hebben. In onderstaand artikel neemt hij je mee door
culinair Tilburg en laat hij zien dat Tilburg de tijd van ‘slaoi mee juin meejaai meejèèrepel’ al lang ontgroeid is.

Mannenvoer!
Nog niet zo heel lang geleden was
een goed restaurant in Tilburg net
zo zeldzaam als een man in het
basisonderwijs. Tilburg was een culinaire
eenheidsworst waar een varkenshaasje
met champignonsaus, een biefstukje
stroganoff of een sateetje de boventoon
voerde. Ruimte voor iets anders was er
niet. Als de redactie van Xpectacles mij
10 jaar geleden had gevraagd een stuk
te schrijven over uit eten gaan in Tilburg,
was dat een hele uitdaging geweest.
Gelukkig is er een hoop veranderd
en bezit Tilburg een variëteit aan
eetgelegenheden die de moeite van het
bezoeken waard zijn. Van vet-tent tot
(bijna) Michelin waardig en van lokaal tot
wereldkeuken, we hebben het allemaal.
In dit artikel wil ik jullie meenemen langs
mijn favorieten. Hoewel smaken niet
verschillen, we hebben er allemaal 5
(zout, zoet, zuur, bitter en umami) maar
belevenissen wel, zijn de aanbevelingen
in dit artikel uitermate arbitrair en
volledig subjectief. Toch hoop ik jullie
te kunnen overtuigen om één van deze
horecagelegenheden te gaan ontdekken.
Aangezien deze uitgave van Xpectacles
in het teken staat van de mannen in
het onderwijs wil ik beginnen met een
aantal zaken waar echt Mannenvoer
geserveerd wordt. Voor de lunch kan
ik Pig & Rye aanraden. Eet een lekker
zelfgebakken broodje met een goede
hamburger of spek van eigen varkens.
Rodeo en Ribsfactory zijn natuurlijk
een must voor de vleesliefhebber. Met
name de Jack Daniels ribben doen het

prima onder het genot van een IPA. Ook
HeAVENS Kitchen mag in dit rijtje niet
ontbreken. Als zelfs de groenten van de
Josper komen dan weet je dat je goed
zit wat betreft het mannenvoer. Verder
hoeft het geen betoog dat een avondje
stappen pas compleet is na “unne rooie
Jan” van Broodje Jantje.
Wè nen boer nie kènt, dè frèt ie gelukkig
steeds vaker. Of het nu een typische
Italiaanse osteria is als La Nonna, of de
authentieke Thaise smaak van Jasmine.
Tilburg gaat steeds exotischer eten. Bij
Masal kun je laagdrempelig kennis maken
met de Turkse keuken. Op de Besterdring
zit Afghaans restaurant Sarban. Moeilijk
te zeggen wat in dit restaurant beter is,
het eten of de gastvrije verwelkoming
van de eigenaar. Vraag hier niet om de
kaart maar laat je verrassen met alles
wat je krijgt in het drie-gangen menu.
Als laatste mag de sushi natuurlijk ook
niet ontbreken. Tien jaar terug had ik
nooit gedacht dat Tilburg met stokjes
zou gaan eten, tegenwoordig zijn we
ongeveer de Sushi-hoofdstad van
Nederland. Shinzo aan de Piushaven is
wat mij betreft de absolute topper. Als
je hier gaat eten, sluit dan de avond
af met een vers getapt biertje uit één
van de tweeëntwintig tapkranen van
Burgemeester Jansen.

Mochten er collega’s zijn met een wat
verfijndere smaak, Tilburg timmert ook
in culinair opzicht aan de weg. Aan
de kop van de Piushaven vind je met
restaurant RAK het best bewaarde
geheim van Tilburg. Je kunt hier aan
het water genieten van het heerlijke
eten. Bij restaurant Taste kun je je laten
verrassen door een bierarrangement bij
je diner. Geen doorsnee pils maar mooie
bieren die passen bij de gerechten.
Tilburg heeft ook een aantal restaurants
met een zogenaamde “bib gourmand”.
Een eervolle vermelding van de
Michelingids voor een restaurant met
een ultieme prijskwaliteit verhouding.
Hofstede de Blaak en De Houtloods
zijn hier voorbeelden van. Reserveer
bij deze laatste aan de “gastrobar” voor
de maximale beleving. Als laatste wil ik
nog restaurant Monahr noemen, Tilburgs
hoop op een Michelinster. Misschien niet
helemaal passend bij een lerarenbudget,
maar als we dan toch gaan staken voor
meer salaris, kunnen we het net zo goed
hier uit geven.
Smakelijk eten!
Jeroen van Ginneken

Man at work
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Onze financiële man

The things that make him happy
beperken. Mijn taken en verantwoordelijkheden hier zijn heel breed. Naast
het aansturen van een afdeling en verantwoordelijkheid voor het financieel
reilen en zeilen van de organisatie houd
ik me ook bezig met huisvesting, heb ik
inspraak in het beleid van de stichting en
zit ik om de tafel met alle directeuren,
gemeente en externe leveranciers”. Op
de vraag of hij dit tot aan zijn pensioen
zou willen blijven doen, is het antwoord:
“Je weet vooraf nooit wat er op je pad
komt”.

Hij is net 44 jaar, getrouwd, vader
van twee zonen van 10 en 7 jaar, familyman, begenadigd appeltaartenbakker, hardloper, fervent skiër, voetballiefhebber, Willem II -supporter,
registeraccountant en toezichthouder
bij een stichting voor p.o. in Goirle. Hij
had als kind al affiniteit met cijfers,
volgde na de HEAO een opleiding
tot accountant bij Nijenrode, werkte
bij een van de grootste accountantskantoren van ons land en hij is sinds
augustus 2013 manager Financiën bij
Xpect Primair. Zijn naam: Barry van
Dijk.
Het lijkt een wat ongewone stap: van
eindverantwoordelijk manager voor controle en adviesopdrachten bij PricewaterhouseCoopers naar financiële man in
het basisonderwijs maar voor Barry was
het een logische.
Heeft het wellicht te maken met al die
zaken die je hoort en leest over accountantskantoren: de competitie in de
accountantswereld, de lange dagen, de
hoge werkdruk en de ongezonde balans tussen werk en privé? Een aantal
dingen herkent hij inderdaad. Aan de

andere kant waren bepaalde dingen
ook “normaal” omdat je niet beter wist;
iedereen deed het. “Achteraf denk ik
wel, hoe hebben we onszelf zo gek laten
maken. Met name de lange dagen waren
de reden om de overstap te maken naar
het onderwijs. Werkdagen van 7.00 tot
21.00 uur passen voor mij niet bij een
jong gezin”. Terugkijkend heeft hij nog
geen dag spijt gehad van zijn keuze. “De
balans tussen werk en privé is hier vele
malen beter dan in de financiële dienstverlening”. Daarbij realiseert hij zich
wel dat een onderwijsondersteunende
functie wel iets anders is dan voor de
klas staan. Hij ondersteunt de acties in
het onderwijs voor betere salarissen en
minder werkdruk dan van ook van harte.
Persoonlijk ervaart hij veel minder werkdruk dan in de accountancy.
Je weet nooit vooraf wat er op je pad
komt
Hij is er nog niet helemaal over uit wat
zijn ambities zijn: “Ik heb wel eens gedacht dat p.o. een mooie opstap zou zijn
naar bijvoorbeeld een baan als controller in het h.b.o. of w.o. maar als ik kijk
naar mijn werk en mogelijkheden hier
dan denk ik nu dat het me eerder zou

Al met al is onze financiële man een tevreden en gelukkig man. Hij kan eigenlijk
niets bedenken dat hij compleet anders
zou doen als hij opnieuw zou mogen
beginnen. Zijn, door anderen als “onverwacht” geclassificeerde, move naar
het onderwijs heeft hij zelf niet zo ervaren. Het was een bewuste keuze om
voor zijn gezin te kiezen. Hij kan werk
en privé (nu) goed gescheiden houden.
De financiën van de stichting zijn prima
op orde zodat hij zich nu meer kan gaan
bezighouden met een nieuwe tak van
sport “huisvesting”; op dat gebied speelt
er veel in het Tilburgse.
Als we vragen wat hij leuk vindt in het
onderwijs vergeleken met de financiële
wereld, hoeft hij niet lang na te denken.
Hij houdt van de sociale, bijna familiaire,
sfeer in het onderwijs. Hij vindt het fijn
om werkzaam te zijn op een bureau dat
dienstverlenend is aan het onderwijs
en de scholen, dicht op de werkvloer en
met weinig bureaucratie. Xpect Primair
is een relatief kleine organisatie waar
heel veel mensen elkaar kennen. “De
gemoedelijkheid vind ik heerlijk, ook de
verbinding die je ziet, de interactie en de
geringe afstand tot de werkvloer”. Privé
wordt hij vooral blij van de stralende lach
van zijn kinderen. Samen sporten, spelletjes spelen, op vakantie gaan, skiën in de
zon. Nog een groot voordeel van het onderwijs: vakantie is over het algemeen
ook echt vakantie!!

Meer mannen oké, meer diversiteit is beter!
Filmpjes maken, bijzondere projecten
opzetten en vooral nieuwe dingen
uitproberen. Joost Henskens is leerkracht van groep 8 bij basisschool
De Triangel in Tilburg en vanuit zijn
drang om te verbeteren ook innovatiecoach bij Xpect Primair.

van deze tijd en dat vindt Joost een
goede ontwikkeling: “Mijn collega’s en
ik vragen ons steeds meer af hoe we
bepaalde doelen met kinderen kunnen
behalen, omdat juist wij voor de klas het
beste weten wat er nodig is om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Wat
mij betreft, ligt daar ook de kracht; jij en
ik zijn de professional. Ik hoop oprecht
dat die ontwikkeling zich doorzet; op
basis van professionaliteit je onderwijs
verbeteren.”

onderwijs moet Joost denken aan een
uitspraak van John Dewey, een Amerikaans filosoof, psycholoog en pedagoog.
‘You need to be an intelligent medium of
action’.

Moderne technieken
Joost ziet de uitdaging in zijn werk vooral in het prikkelen van kinderen voor een
nieuw thema met een combinatie van
moderne technieken en de meer traditionelere vormen van onderwijs. “Ik maak
graag green screen filmpjes die kinderen
uitdagen om volle bak een nieuw thema
in te duiken maar van een mooi boek, om
verwijs- of signaalwoorden te oefenen,
kan ik ook erg enthousiast worden. Ik
geloof heel erg in het creëren van echte
dingen, omdat kinderen dan de kans krijgen hun interesses te ontdekken. Een
voorbeeld daarvan is het leerarrangement ‘Start je eigen bedrijf’. In dat thema
ontwikkelen kinderen hun eigen product
en ervaren zij hoe het is om samen te
werken en vooral elkaars talent in te zetten. Je ziet dan echt mooie dingen gebeuren tussen kinderen.”

Geloof in jezelf
Voor een goede (her)start in het onderwijs is zelfvertrouwen heel belangrijk en
volgens Joost vooral ook durven aangeven wat jij nodig hebt om je te kunnen
ontwikkelen. “Geloof in jezelf en ben
overtuigd van je eigen kunnen en expertise. Gebruik je professionaliteit om
bewuste keuzes te maken. Samen leren
verbetert de kwaliteit van onderwijs.”
Binnen Xpect Primair is er voor starters
een traineeship ontwikkeld. Een keer per
week komen startende leerkrachten bij
elkaar om met elkaar te professionaliseren. Dat gebeurt aan de hand van modules die samen met Fontys Hogeschool
Kind en Educatie zijn ontwikkeld. Mede
aan de hand van casussen uit de praktijk worden ervaringen gedeeld. Joost is
blij met deze ontwikkeling: “De trainees
die ik ken zijn heel leergierig. Zij kunnen,
weten en leren bijzonder veel tijdens
die twee jaar begeleiding. Het is een
waardevolle ondersteuning in hun weg
van startbekwame naar vakbekwame
leraar.”

Joost is een van de weinige mannen
voor de klas, maar is niet per definitie
voorstander van méér mannen voor de
klas. Een divers lerarenkorps spreekt
hem meer aan. “Willen wij in breder perspectief onderwijs bieden dan is meer
mannen voor de klas niet de oplossing.
Ik geloof meer in diversiteit. Een mix
aan verschillende culturen, geloofsovertuigingen en politieke voorkeuren biedt
meer perspectieven. Zo voorkom je tunnelvisie en voelt iedereen zich beter begrepen.”

De leraar centraal
Iets wat Joost bezighoudt, is het beeld
dat er momenteel bestaat over onderwijs. Een aantal jaar geleden werd je
als leerkracht vooral verteld hoe je moet
lesgeven en in welk keurslijf je het beste
kon lopen. Nu is dat anders. Leerkrachten worden kritischer in de praktijk.
Slaafs de methode volgen is niet meer

Kom in actie
Joost vindt dat je als starter altijd aan
moet geven wat je nodig hebt. “De werkdruk is hoog, maar dat moet wat mij
betreft geen drempel zijn om hulp te
vragen. De kracht zit hem in hoe jij met
die druk omgaat. Er tegenaan schoppen
mag, maar kom wel zelf in actie om er
iets aan te doen.” Bij het verbeteren van

“Lesgeven is voor mij vooral dát doen
wat ik wil leuk vind. Als je iets van jezelf in je onderwijs stopt, deel je dat met
plezier en raakt jouw omgeving ‘besmet’
met jouw enthousiasme. Kinderen zijn
daar bijvoorbeeld heel gevoelig voor. De
energie die dat veroorzaakt is voor mij
weer energie om meer tijd te steken in je
werk dan eigenlijk de bedoeling is.”

PO in Actie is een actiegroep die naadloos aansluit op dat gedachtegoed. “Leraren willen weer zelf bepalen wat goed
onderwijs is. We zijn klaar met afwachten totdat de dingen voor ons gedaan
worden. Wij kunnen het zelf.”
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Mannen met passie!
Roberto van Dalen: 47 jaar

Huub van der Mijl: 64 jaar

• Directeur van bs. Wandelbos sinds aug. 2017
• Werkzaam bij Xpect sinds 1994
• Opleiding: mavo, mbo detailhandel, PABO,
montessori-opleiding, Magistrum, potentialtraject
Xpect Primair
• Zou wel eens willen dineren met: Johan Cruijff
(zijn grote held)
• Hobby’s: films met name de muziek op de achtergrond
• Beschreven door leidinggevende als:
actief, krachtig en sfeergevoelig

• Directeur van bs. De Sporckt sinds 2011
• Werkzaam bij Xpect sinds 2011
• Opleiding: mavo, P.A (havo-top en ovo
= opleiding voor onderwijzers), Magistrum
• Zou wel eens willen dineren met: Arie Slob
• Hobby’s: films vooral de cinematografisch mooie films
• Beschreven door leidinggevende als:
betrouwbaar, betrokken, bevlogen, bekwaam

Een dubbelinterview met Huub van
der Mijl, die binnenkort al gedeeltelijk
van zijn pensioen gaat genieten met
28 jaar ervaring als schooldirecteur
en Roberto van Dalen die zijn eerste
maanden als directeur er net op heeft
zitten.

Hij deed de Magistrumopleiding voor directeuren al in 2005 maar toch duurde
het nog tot 2017 voor hij de stap maakte
naar schooldirecteur.

Op een zonnige ochtend in februari gaat
de redactie in gesprek met de nestor en
de benjamin in het directeurencorps van
Xpect Primair. Een gesprek met twee
bevlogen onderwijsmannen die allebei
zonder aarzelen weer voor het onderwijs zouden kiezen als ze alles opnieuw
mochten doen. Mannen met passie! Toch
was het niet voor allebei een roeping
vanaf het eerste moment.

Huub begon zijn onderwijsloopbaan bij
een lagere school in Dordrecht en werd
in 1990 directeur van de basisschool in
Broekhoeven I. “Een prachtige wijk, als
er ergens mensen zijn die straight zijn
dan is het daar wel. Je weet precies wat
je aan ze hebt, ik vond het heerlijk en
heb enorm veel geleerd van het fusieproces wat later volgde tussen de twee
Broekhovense basisscholen”. Een jaar later deed hij de Magistrumopleiding voor
schoolleiders, die toen pas een jaar bestond.

Terwijl Huub al op 10-jarige leeftijd wist
dat hij voor de klas wilde omdat hij zelf
als kind al zo genoot van de verhalen
van meneer de Jager in de vijfde klas,
duurde het bij Roberto wat langer. Hij
wist lange tijd niet wat hij wilde tot hij
voetbaltrainer werd van een jeugdelftal.
Na een omzwerving via het mbo kwam
hij op de PABO en had al een baan bij
de Angela basisschool voordat hij was
afgestudeerd. “Ik moest eigenlijk nog in
dienst maar de toekomstig werkgever
schreef een brief dat ik onmisbaar was
(toen al!) terwijl ik nog geen uur voor de
klas had gestaan”. De school fuseerde
later met de Montessorischool (nu De Elsen) en Roberto bleef er 23 jaar werken.

Hoe lang duurt een gemiddelde
werkdag?
Voor allebei duurt een gemiddelde werkdag zo’n 8 uur. De hoge werkdruk waarover zo geklaagd wordt in het onderwijs
voelen ze allebei niet. Ze proberen zo min
mogelijk ’s avonds en in het weekend te
werken. Het “checken van de e-mail” gebeurt continue (ook in het weekend) en
niet alles wat ze doen voor hun school
voelt als echt werken. “Je vindt het leuk
of je vindt het niet leuk, en werkdruk is
een beleving” aldus Huub. Roberto geeft
aan: Als je 5 dagen werkt in de week,
kun je best veel doen overdag en sommige dingen laat ik bewust even liggen.
Ik laat me niet gek maken”.

Wat heb je als eerste veranderd in de
school toen je hier directeur werd en
wat zou je nog willen veranderen?
Huub begon op de Sporckt met het invoeren van de gesprekkencyclus: “Ik
liep daarin een jaar voor op de andere
scholen van Xpect”. Roberto is begonnen
met opruimen en orde scheppen. “Ik hou
van opgeruimd, heb dat met de paplepel
ingegoten gekregen. Een opgeruimde
school of kantoor geeft rust en ruimte in
je hoofd”.
Wensen zijn er genoeg: voor de Sporckt
een groene speelplaats en als het aan
Huub ligt verhuist de trap naar de buitenkant van het gebouw waardoor er
binnen ruimte ontstaat voor een groot
leerplein tussen alle lokalen. Dat kost
veel geld maar hij is ervan overtuigd dat
het veel oplevert.
Roberto zou graag de kwaliteit van het
onderwijs willen verhogen. “Er zijn zoveel ontwikkelingen geweest en ruimte
om te experimenteren dat het nu tijd
wordt om alle neuzen dezelfde kant op
te krijgen en als team te gaan bouwen
aan de kwaliteit. Daarnaast heb ik, vanuit mijn voetbalhart, nog de wens hier
een leuk voetbalveldje op de speelplaats
te realiseren”.

Wat zou je van de ander willen weten?
Roberto wil graag van Huub weten wat
hij in de benadering van zijn collega’s
door de tijd heen heeft veranderd. Huub
geeft aan dat zijn rol veranderd is van
vaderfiguur naar leider van het team. “Ik
heb nog steeds dat luisterend oor maar
ben in de loop der jaren toch steeds meer
iemand geworden die zakelijk doorpakt”.
Op de vraag of er een bepaalde situatie
is geweest die zijn kijk op leiderschap
heeft veranderd, vertelt Huub over een
voorval dat jaren geleden plaatsvond
waarbij er sprake was van ongewenst
gedrag van een conciërge t.o.v. de meisjes van groep 8. “Ik vond het een hele
ernstige situatie waarbij de veiligheid
van kinderen in het gedrang kwam. Het
heeft me enorm beziggehouden en vanaf die tijd hoor en zie ik bijna alles op
school. Ik heb er een speciaal oog voor
ontwikkeld en pik ieder signaal op. Mijn
verantwoordelijkheidsgevoel is daardoor
enorm toegenomen en daarom probeer
ik ook om er altijd te zijn”.
Vraag van Huub aan Roberto is waarom
hij zo lang gewacht heeft om directeur
te worden. Waar zat de twijfel? Roberto denkt dat het is ingegeven door zijn
behoefte aan veiligheid en houvast. “Ik
heb een beschermde opvoeding gehad,

dat werkt toch door in je latere leven.
Het verliezen van vastigheid heeft me
er vaak van weerhouden om onbekende
dingen aan te gaan. Aan de andere kant
dacht ik altijd wel, er komt een moment
dat ik daar overheen stap…en dat moment is nu gekomen. Voor mij voelt het
niet als te laat maar als precies het juiste
moment. Ik heb nu meer levenservaring
wat ook voordelen heeft. Twee dingen
vind ik heel belangrijk: meedansen en
stelling nemen. Ik denk dat ik ze vrij aardig kan koppelen en daarmee de dingen
kan doen die nodig zijn hier op school. Ik
denk dat ik hier nu wel op mijn plek zit”.
Hoe zou het komen dat zowel jonge
als potentiële leraren afknappen op
een baan als docent.
“Misschien hebben ze toch de verkeerde
verwachtingen. Het is echt een vak en
het is keihard werken” zegt Huub. Roberto vult aan dat een voorwaarde om
in het onderwijs te blijven is dat je passie moet hebben voor het kind: “als je
dat niet hebt, dan houd je het niet vol,
je moet juist daar je energie van krijgen
anders dan ben je alleen maar bezig met
de randvoorwaarden en red je het niet”.
Beide heren zijn het er overigens over
eens dat er nodig iets aan de salarissen
in het onderwijs gedaan moet worden.

Sinds we meer uitgaan van het zelflerend vermogen van kinderen worden
de basisvaardigheden (tafels en spellingsregels) onvoldoende geoefend
waardoor laaggeletterdheid zou toenemen? Wat vinden jullie daarvan?
Huub: “De geletterdheid gaat überhaupt
omlaag. De maatschappij is veel beeldender dan vroeger. Ik weet niet of wij
er beter mee zijn dat we al die dingen
geleerd hebben. Kinderen moeten snappen waarom ze iets leren. Ik zie het nut
van het automatiseren wel in maar het
lukt me niet om de kinderen duidelijk te
maken waarom het voor hen belangrijk
is, dat vind ik lastig. Tafeltjes uit je hoofd
leren stamt nog uit de tijd van de imperialistische gedachte, iedereen moest vervangbaar zijn, jij kende precies hetzelfde
als ik”.
Roberto vult aan: “Het leren ontdekken
en het samen leren is echt van deze
tijd en ik vind het belangrijk dat het gebeurt. De “waarom”vraag wordt steeds
belangrijker, tegenwoordig moet je leren
nadenken en dat is maar goed ook. Daarnaast zie ik echt wel het belang van herhalen. Maria Montessori zei al: herhaling
leidt tot perfectie!”
Hoe vinden jullie dat de Wet op Passend Onderwijs heeft uitgepakt?
Het antwoord komt snel: een leuk theoretisch model waarover onvoldoende is
doorgedacht. “Toen ook bijna tegelijkertijd de transitie jeugdzorg werd doorgevoerd, is het helemaal fout gegaan. Alle
problematieken die bij kinderen spelen
worden nu op school neergelegd; los
het maar op. Ouders gebruiken het om
dingen voor hun kind geregeld te krijgen
(1 op 1 begeleiding bijvoorbeeld) die wij
niet kunnen leveren. Als je verwacht dat
er meer aandacht is voor elk kind dan
moet er meer geld komen” aldus Huub.
Roberto vult aan: “Er zijn kinderen die
zo enorm niet op hun plek zitten in het
reguliere onderwijs, die gun je gewoon
een andere plek, waar ze de expertise
en de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Dat is erg voor het kind, voor de kinderen
eromheen en voor de leerkracht”.
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Welke verandering in het onderwijs
kan niet snel genoeg doorgevoerd
worden?
Ook hier hoeven beiden niet lang over
na te denken. Huub kiest meteen voor
kleinere klassen terwijl Roberto aangeeft dat het fijn zou zijn als leerkrachten die geen passie hebben voor het vak
en dat ook uitstralen, direct ontslag mogen krijgen.
Wat vind je het moeilijkste aan
schooldirecteur zijn?
Voor Roberto is dat “het gevoel van onmacht dat je hebt, wanneer je ondanks
de beste bedoelingen toch iets niet kunt
bereiken voor bepaalde kinderen”. Huub

sluit zich graag daarbij aan en gaat nog
een stapje verder: “nu het systeem dat
we hadden overboord is gegooid, moet
je met die onmacht de markt op om een
plek te zoeken waar het kind wel geholpen kan worden en dan ben je een paar
maanden verder. Ondertussen zit jij met
de problemen van alledag. Je gaat dan,
en dat is het meest frustrerende, van
handelingsverlegen naar handelingsonbekwaam en daar berokken je kinderen
schade mee, maar ook ouders en leerkrachten”.

zijn ze hierin heel verschillend. Waar
Roberto droomt van “Oud worden met
mijn vriendin en mijn kinderen en blijven
genieten van kleine dingen”, zou Huub
graag nog ooit alle 25 schilderijen uit de
videoclip “70 Million by Hold Your Horses” willen zien. Ze hangen verspreid in
verschillende musea in tal van landen.
Met het pensioen in zicht lijkt ook deze
droom te verwezenlijken.
https://www.youtube.com/
watch?v=erbd9cZpxps

Is er iets waar je van droomt?
Hoewel beide mannen op veel vragen
nagenoeg dezelfde antwoorden gaven,

Mannen onder elkaar
Wil ik misschien sneller dan het onderwijs
mij kan bieden?
Dit vraagt Martijn Holsappel, 24 jaar oud
zich soms af.
De redactie zit samen met Martijn
Holsappel en Berry van den Dries, 63
jaar, in een Tilburgse kroeg. Martijn werkt
0.2 wtf in de vaste schoolschil op bs.
Christoffel. Berry werkt op bs. Hubertus
als leerkracht groep 8, MT-lid , ICT-er en
bovenbouwcoördinator. De mannen zijn
al snel met elkaar in gesprek en ja, het
gaat ook over onderwijs.
Berry is een van de langst werkende
leerkrachten bij Xpect en Martijn een
van de jongere.
Martijn is voor velen misschien bekend
als ‘de meest succesvolle leerkracht van
Xpect Primair’, gekozen tijdens het Event
van 2016 in de Concertzaal. Hij was net

in dienst, maar zijn kwaliteiten kwamen
toen al naar boven.
Onderwijs elke dag anders
Beiden hebben bewust voor het
onderwijs gekozen en werken met veel
plezier. ‘Onderwijs elke dag anders’, daar
zijn ze van overtuigd. Dat maakt het
onderwijs ook zo uitdagend. Zelfs het
werken met kleuters is volgens Martijn
leuk. Iets wat hij nooit van zichzelf
gedacht had. Berry ziet zichzelf inmiddels
meer als bovenbouw-persoon. Hij heeft
al heel wat onderwijsvernieuwingen
voorbij zien komen. Ooit zat hij zelf als
leerling op bs. St. Hubertus, hij liep er
stage en werkt er al heel veel jaren.
Martijn kijkt hier van op.
Berry en Martijn zijn ook allebei
werkzaam in een hele andere tak. Berry

helpt in zijn vrije tijd en de vakanties
graag mee in een horecazaak en ziet
dit als ‘even helemaal iets anders’. Ooit
heeft hij voor de keuze gestaan om voor
zichzelf te beginnen, maar de zekerheid
van een vaste baan gaf meer houvast.
Martijn is tijdens zijn Pabo opleiding
in aanraking gekomen met de ‘sales
wereld’ en is inmiddels salescoach. Hij
geeft trainingen door het hele land en
de snelheid van deze wereld bevalt hem
wel. Veel van wat hij op de Pabo geleerd
heeft, kan hij in de sales toepassen.
Al pratende komen Berry en Martijn
erachter dat ze veel gemeen hebben,
zelfs een gemeenschappelijke kennis.
Tja, ons kent ons in het Tilburgse en met
een pilsje erbij net iets sneller.
Martijn
is
benieuwd
naar
de
populatieverschuiving op bs. Hubertus
in al die jaren dat Berry er werkt en hoe
hij omgaat met alle veranderingen in het
onderwijs? Berry wil graag van Martijn
weten of een leidinggevende functie in
het onderwijs in de toekomst iets voor
hem is? Er volgt een boeiend gesprek
tussen jong en oud.
Samen vragen ze zich af of het onderwijs
niet te vast zit en of er in het bedrijfsleven
meer ruimte is voor persoonlijke groei?
In beiden sectoren is veel mogelijk. Waar
het om draait is: je persoonlijke drive,
kansen zien en pakken, durven en lef
hebben. Ook binnen het onderwijs zijn
er veel mogelijkheden en uitdagingen!

‘Geef leraren gereedschap en materiaal
en ze creëren de mooiste dingen!’
Weet jij wat je wil leren,
dan kijken wij waar dat kan!
‘Wat wil jij leren?’ Volgens Peter van
Hulst moet dat de centrale vraag
zijn aan studenten op weg naar een
bestaan als leraar basisonderwijs.
Peter is Coördinator Opleiden in school
voor T-Primair en Xpect Primair. Zijn
verantwoordelijkheid voor T-Primair is
o.a. de intervisie van basisschoolcoaches
en de schoolloopbaanbegeleiders bij
Fontys. Voor Xpect Primair ondersteunt
hij de organisatie met als doel zo
optimaal mogelijk op te leiden met de 12
basisschoolcoaches.
Minder afhakers
Het Partnerschap opleiden in School vindt
zijn oorsprong in het feit dat de overheid
het aantal afhakende starters binnen
het onderwijs wil terugdringen door
studenten meer bagage mee te geven.
Zo kennen ze een betere start. Xpect
Primair zet daarin nog een tandje bij met
het Traineeship waarbij starters twee

jaar lang de mogelijkheid krijgen om met
en van elkaar te leren. Hierbij staat de
dialoog centraal. Het uiteindelijke doel is
dat dit soort initiatieven ook door andere
besturen in Nederland opgepakt worden
en dat ze daar hun eigen weg in volgen
met de focus op een leven lang leren.
Starters krijgen daarmee een betere
basis in hun weg van basisbekwaam
naar vakbekwaam.
Meer maatwerk
Volgens Peter is Opleiden In School niet
het enige wat de starter nodig heeft:
“Ook de pabo’s mogen meer maatwerk
bieden. Het is nodig aspirant leerkrachten naar behoefte te bedienen en in hun
kracht te zetten. Vooral de mannen kunnen we daarmee binnenhouden. Jonge
mannen haken vaak af bij ‘het jonge
kind’. Als een student geen affiniteit
heeft met kleuters, maar wel gemotiveerd is voor het onderwijs met een andere leeftijdsgroep dan moeten we daar
naar luisteren. Door beter te kijken naar
wat potentiële afhakers nodig hebben,

kunnen we studenten behouden voor
het onderwijs. Gelukkig zien de pabo’s
dat ook, want in de deeltijd opleiding
wordt er al ingezet op gepersonaliseerd
leren”.
Peter vertelt dat dit ook al mondjesmaat gebeurt bij studenten op de opleidingsscholen. “Er wordt gekeken wat de
student wil leren. Tussen de opleidingsscholen krijgt het gepersonaliseerd leren
een netwerkfunctie, omdat studenten
geplaatst worden op scholen waar ze
dát kunnen halen wat zij willen leren.”
Ondernemende onderwijsmakers
Er gebeurt echter nog niet genoeg. “In het
onderwijs is de leraar van de toekomst
een ondernemende onderwijsmaker.
Dat vraagt niet alleen van de leraar een
rol als ondernemer en initiatiefnemer,
maar ook de leidinggevende krijgt een
andere taak. Is hij/zij de controller of is
een leidinggevende iemand die uitgaat
van vertrouwen?” Peter is er heilig
van overtuigd dat de leraar veel meer
kan dan wat we zien. “Geef leraren
gereedschap en materiaal en ze creëren
de mooiste dingen!” besluit hij.
“Als het niet goed voelt, moet je stoppen!”
Tot slot heeft Peter een boodschap
voor de twijfelende student: “Als het
niet goed voelt, moet je stoppen! Ieder
kind heeft namelijk recht op een goede
leraar. Een leraar die écht luistert naar
het kind en de ouder. Als je vanuit die
idealen kiest voor het onderwijs en een
bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling
van een kind dan ben je geschikt voor dit
vak. Maar geef aan wat jij nodig hebt om
dat te creëren.”
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Vol vertrouwen naar de eindstreep
LIO-er Wouter de Koning studeert af
Op de Fontys PABO Kind en
Educatie studeren dit jaar meerdere
LIO-ers af. Een aantal van hen is
man. Wouter de Koning is er één van.
Hij rondt momenteel zijn stage af
op Montessoribasisschool De Elzen.
“Een prima school. Ik heb veel
ervaring opgedaan. Vol vertrouwen
ga ik naar die eindstreep”.
En die eindstreep is in zicht. Wouter is
onlangs met zijn blokstage gestart, een
periode van 5 weken waarbij hij onafgebroken voor groep 7/8 staat. “Ik heb
me goed voorbereid en vind het fijn om
de volledige verantwoordelijkheid voor
de groep te dragen. Daar ben ik wel aan
toe”.
Dat Wouter leerkracht zou worden, was
niet meteen duidelijk. “Na de HAVO
startte ik met de opleiding Sport and Leisure in Sittard. Na een aantal maanden
ben ik gestopt met de opleiding omdat
er teveel onderdelen waren die mij in de
opleiding niet aanspraken”. Vervolgens
wist Wouter niet welke richting beter
bij hem zou passen. Hij solliciteerde bij
Jumbo en werd daar teamleider gedurende een aantal jaar. “Dat was ook niet
het beroep waar ik mijn leven lang mee
door wilde gaan.” Het viel mensen om
hem heen op dat Wouter gemakkelijk en
vlot contact met kinderen maakte. Met
die wetenschap in zijn hoofd heeft hij
uiteindelijk de keuze voor de PABO gemaakt.
“Ik startte in een leuke groep op de
PABO, een hechte groep ook. Na één
jaar echter gingen slechts 7 studenten
van de 30 door naar het tweede leerjaar. “Misschien was de groep, achteraf
gezien, wel té gezellig”.
Aantal mannelijke studenten neemt
toe
Wouter ziet dat het aantal mannelijke
studenten in de afgelopen jaren is toe-

genomen. “Een goede zaak, ik merk dat
de leerlingen toch anders reageren op
een man dan op een vrouw. Mannen
zijn directer, mannen en vrouwen communiceren toch net wat anders. Ik heb
binnen mijn stages meerdere mannelijke
collega’s gehad, maar ook wanneer dit
niet het geval was geweest denk ik dat
ik mijn draai goed had kunnen vinden.
Je werkt immers allemaal aan hetzelfde
doel: de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun leerproces”.
Wouter liep stage op verschillende scholen in Oisterwijk, Moergestel en in Tilburg. Vooral in het derde jaar heeft Wouter veel praktijkuren gemaakt. “Ik wilde
zoveel mogelijk ervaring opdoen. Dat
kon, omdat ik veel vakken al had afgerond”. Na het derde jaar, waarin hij stage
liep op De Elzen, koos hij ervoor om ook
zijn LIO-stage op De Elzen te doen. “De
school spreekt me erg aan, met name
het soort onderwijs vind ik een uitdaging voor leerlingen. Binnen kaders kiezen voor b.v. taal- en rekenopdrachten.
Door de intrinsieke motivatie hebben
leerlingen daar per definitie meer inzet

voor dan via het klassikale ‘Pak allemaal
je boek en maak nu de opdracht op blz.
25’. Ik ben erg gecharmeerd van het
montessori-onderwijs”.
Hij voelt zich welkom in het team en is
betrokken bij alle activiteiten in groep
7/8. De samenwerking met Peter Simon
(zijn mentor) verloopt prima. Wouter
krijgt alle ruimte van Peter. Zo was hij
betrokken bij het maken van de verslagen, was hij aanwezig bij de verslaggesprekken met ouders en bij de adviesgesprekken van groep 8-leerlingen. “Nu
mijn blokstage nog en het voorbereiden
van het kamp voor groep 8. Ik vind het
allemaal leuk”.
Waar staat Wouter over 5 jaar?
“Over 5 jaar hoop ik doorgegroeid te
zijn naar een zelfstandige leerkracht
met een eigen groep. Dat lijkt me fantastisch. Maar eerst het afronden van
de opleiding. Ik zie mijn diploma aan het
einde van dit schooljaar met vertrouwen
tegemoet. Ik heb zin in die toekomst in
het basisonderwijs!”

Gastcolumn Tjeerd van den Elsen, leraar van het Jaar 2017

Leerkracht word je door de ontdekking
van léérkracht
Een reis van leren binnen en buiten
het onderwijs
Ik ben meester van groep 6 op De Vijf
Hoeven in Tilburg, man, leraar, coach, innovator, radiomaker, grapjas, maar wat
maakt mij nu een goede leerkracht voor
een kind?
Door de jaren heen heb ik geworsteld
met die identiteit, mijn motivatie om les
te geven, omdat er zoveel moest. Ik ben
zelf gevlucht uit het onderwijs, omdat ik
elders het gras groener vond. Geen uitdaging, professionele ruimte om te leren.
Niet weten wat ik nodig had. Het werken met kinderen vond/vind ik prachtig,
maar er moest zoveel. Ook nu is dat onveranderd, maar één ding is veranderd.
Ik maak het verschil door zelf te bepalen
hoe ik ermee omga.
Neem de leiding over jezelf
Je leest, ziet en hoort het overal; werkdruk, te laag salaris, elke dag anders,
maatschappelijke problemen, veeleisende ouders waarvan er een stel andere
normen en waarden hanteren dan jij en
de school. Steeds meer op school, minder thuis.

Je kunt er wat van vinden, maar je bent
nog altijd regisseur van jezelf. Hoe ga je
ermee om? Dat is iets wat ik de laatste
drie jaar ontdek en waar ik nog steeds
over leer. Heb ik mijn bestemming bereikt? Nee! Werkdruk is nog steeds een
ding voor mij, maar dat heeft met mezelf
te maken. Ik leer nog steeds, merk dat
ik inloop, maar nog steeds blijf ik achter
bij mijn collega’s die geen onderbreking
hebben gehad in hun onderwijscarrière.
Is dat erg? Nee!
Passie
Ik was er klaar mee en wilde een uitstapje naar De Efteling; radio maken. Dat
was/is mijn passie! Van jongs af aan was
creativiteit mijn drijfveer om te bedenken, onderzoeken, maken en te delen.
Een natuurlijke drang die te verklaren
was als een persoonlijke interesse en
een talent dat gedreven werd door intrinsieke motivatie; een brandstof die
mij liet leren op een manier die bij mij
past(e).

dan in de korte variant; ook voor jou als
aspirant-leraar. Het onderwijs van nu en
de toekomst transformeert in een zelfgestuurd systeem waarin leraren centraal staan als het gaat om het creëren
van de ideale leeromgeving voor kinderen met als doel kwalitatief goed onderwijs. Een omgeving waarin elk kind zich
begrepen voelt en kan leren, zoals elke
individuele natuur voelt, welke richting
ze op wil en kan.
Léérkracht
Leerkracht gestuurd, maar dan in een
andere betekenis dan zoals die jarenlang
bedoeld was. Léérkracht ontstaat vanuit
intrinsieke motivatie. Wat wil jij leren?
Wat is jouw passie? Wat maakt jou authentiek? En wat heb JIJ nodig? Geef dat
aan! Dat is de kracht van je succes van
leren. Deel jouw passie in je onderwijs
en je leerlingen gaan vanzelf mee op
reis, want enthousiasme, passie en positivisme zijn de brandstof van leven!

En nu? Niets is daarin veranderd. Mijn levensweg is een blauwdruk voor het pad
dat ik elk kind en elke leraar gun, maar
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Bier goed, al goed…..
In dit “mannenblad” mag bier natuurlijk niet ontbreken. We vroegen Freddy Gerritsen, overigens de enige man onder de
administratieve krachten binnen de stichting, welke bieren iedere man geproefd zou moeten hebben. Een echte kenner aan het
woord.

Westvleteren XII
Abt/Quadrupel – 10,2% ;
Meerdere malen verkozen tot het beste bier ter wereld

Pauwel Kwak
Belgian Strong Golden Ale – 8,4% ;
Niet alleen erg lekker maar ook vanwege het
koetsiersglas een echte aanrader

Gouden Carolus Cuvéé van de keizer Whisky Infused
Belgian Other – 11,7% ;
Ben je ook een whisky drinker dan moet je deze echt
een keer proeven

Colofon
Xpectacles is een uitgave van
Xpect Primair.
Postbus 6028

Pöhjala Cocobänger
Imperial Stout (Estland) – 12,5% ;
Eigenlijk ben ik niet zo van Stout bier maar deze met
een vleugje coffee en coconut……..bedankt Estland!

5002 AA TILBURG
tel.: 013 – 4648230
www.xpectprimair.nl
Oplage:

Tsjeeses Reserva Bourbon Barrel Aged
Winter Ale – 10% ;
Echt een biertje voor koude dagen, met een vleugje
Bourbon

700
Xpectacles is een bulletin voor alle
medewerkers van Xpect Primair en
verschijnt 3 maal per jaar.

La Trappe Quadrupel
Belgian Quad – 10% ;
Even getwijfeld tussen deze quadrupel en die van
Zuster Agatha

Dikke Mathile
Belgian Pale Ale – 6% ;
Wat mij betreft de lekkerste Belgian Pale Ale die ik tot
nu toe op heb

Vormgeving en drukwerk:
DekoVerdivas, Tilburg
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