Van de hoofdredacteur

Cabaretier

N
Aart Verschuur

et als iedereen in Nederland is de redactie
behoorlijk corona-moe. Na mijn aantreden als
hoofdredacteur hebben we elkaar nog niet
fysiek kunnen ontmoeten, dus ook wij moeten het
hebben van Zoom-discussies. Dat levert z’n
probleempjes op. Hoe willen we afscheid nemen
van Sjef van Hoof, onze gewaardeerde redacteur
die na drie jaar lidmaatschap van de TEO-redactie
stopt? En van de evenzeer gewaardeerde ex-hoofdredacteur Hans Semeijn? Een online aangekocht
boeket bloemen vinden we geen optie.
Toch heeft online vergaderen z’n voordelen. Zo heb
ik nog nooit zo’n snelle en efficiënte jaarvergadering meegemaakt – van welke vereniging dan ook –
als de afgelopen algemene ledenvergadering van
de Vecon. Binnen een uur is het gepiept. Technisch
perfect in orde. Dat is fijn, want jaarvergaderingen
kunnen, behalve voor penningmeesters natuurlijk,
best saai zijn.
De snelle vergadertechniek gaf alle ruimte voor een
online voorstelling van cabaretier Johan Goossens,
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Want wat moet je zeggen als docent, als je een
leerling hebt gevraagd wat z’n vader doet en
deze antwoordt, rood wordend: “Eh… die zit in de
gevangenis.” Hoe reageer je op een leerlinge die je
nu toch echt dat weer extra papier hebt geweigerd,
als deze roept, met bijbehorende lichaamstaal:
“En als ik hard met m’n tieten schud?!”
Zelf heb ik ooit, voor een reportage, een middag
meegelopen met een mbo-docente Nederlands.
Zij moest de Nederlandse taal bij toekomstig pedagogisch medewerkers in de kinderopvang op een
hoger plan brengen, waar de meiden helemaal
geen zin in hadden. Maar het lukte, met een
bewonderenswaardige mix van meebewegen als
het kan, en (streng) directief zijn als het moet. Als
mbo-docent moet je werkelijk élke sociale vaardigheid waarover je als mens beschikt, inzetten om
lesstof tussen de oren te krijgen. Petje af.
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Van de hoofdredacteur

die in hoog tempo verhaalde over zijn heftige
ervaringen als docent in het mbo. Zijn geweldige
verhalen brachten me opnieuw tot de conclusie dat
het makkelijker is om als professor aan Harvard te
doceren, dan les te geven aan een gemiddelde
mbo-klas in Nederland.

