
Afscheid van een schoolleider met passie voor trotse kinderen 
"Onze leerlingen verdienen meer waardering van de samenleving"


SCHIJNDEL – Een man die zich binnen het onderwijs voelt als een vis in het water. 
Iemand met een warm hart voor menselijke relaties. Die wil dat iedere leerling trots 
is op wat hij kan. Gerard Spijkers, sectordirecteur van het vmbo en 
praktijkonderwijs binnen het Elde College, neemt na een bevlogen carrière op 1 
oktober afscheid van zijn geliefde school. 

Als je met Gerard een rondje loopt door het grote schoolgebouw merk je meteen waarom 
hij hier ruim 18 jaar op zijn plek zat. Met iedereen een praatje maken, ontspannen 
interesse tonen en met een dosis humor zijn weg vervolgen. Hij wordt herkend en erkend 
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door leerlingen en collega’s. Het motto tijdens zijn officieel afscheid luidt: ‘Elke leerling 
doet ertoe’. De feestelijke bijeenkomst met diverse sprekers en korte optredens is 
vanwege alle coronabeperkingen kleinschalig van opzet.


Welke onderwijserfenis draag je graag over? 
“We moeten op school leerlingen motiveren om iets van hun leven te maken,” is Gerards 
stellige overtuiging. “Zeker onze leerlingen, die vaak een laag zelfbeeld hebben, hebben 
hulp nodig bij het ontwikkelen van eigenwaarde. Dat ze beseffen dat ze belangrijk zijn en 
ertoe doen. Er wordt vanuit de maatschappij een beetje neergekeken op het vmbo en 
praktijkonderwijs. Kinderen komen vaak al wat gekwetst binnen. Persoonlijke trots is het 
belangrijkste wat we ze mee kunnen geven.”


Gerard is jaren geleden op een studiereis naar Amerika geweest. Daar bezocht hij scholen 
die geconfronteerd werden met serieuze armoede bij hun leerlingen en complexe 
problemen. Hij leerde daar vooral het belang van kinderen motiveren. Het betrekken van 
hun ouders hierbij is heel belangrijk. Teruggekomen ontwikkelde Gerard met zijn collega’s 
een onderwijsconcept, waarbij leerlingen thuis en in hun omgeving gingen presenteren 
wat ze hadden geleerd en gedaan. De oh zo noodzakelijke trots wordt hiermee 
gestimuleerd.


Lees hier het hele artikel op omroepmeierij.nl.
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