
Hartelijk welkom in het jaar 2018! 

Fijn dat jullie hier allemaal aanwezig zijn om de beste wensen naar elkaar over te brengen. Ik 
doe dat ook! Door jullie namens de Raad van Toezicht en het College van Bestuur al het 
goede en bovenal veel gezondheid, liefde en geluk toe te wensen! 

Ik hoorde vorige week van een expert een aantal tips om een goede nieuwjaarstoespraak te 
houden: kort, bondig en vooral positief. Ik ga het proberen. 

Volgens Freud zijn werk en liefde het recept van geluk. En daar hoort wat mij betreft 
gezondheid nadrukkelijk bij. Daarom hebben we ook in 2018 gezond leven en vitaliteit extra 
hoog in het vaandel staan.  

2017 hebben we inmiddels achter ons gelaten. Ik wil mijn toespraak graag positief houden, 
maar in mijn terugblik ontkom ik er helaas niet aan om aandacht te geven aan een aantal 
ingrijpende gebeurtenissen binnen Kerobei.  

In de nieuwjaarstoespraak van 2017 heb ik gezegd (ik citeer) “dat we in een onrustige wereld 
leven met heel veel teleurgestelde en verwarde mensen. Mensen ook die rancuneus, 
kwaadwillend en meedogenloos kunnen zijn. Met al deze beelden, verhalen en emoties 
worden wij als mens én professional geconfronteerd. Ook onze leerlingen en hun ouders 
komen er mee in aanraking” (einde citaat). 

Toen wisten we nog niet wat in de loop van 2017 werkelijkheid werd: twee van onze scholen, 
te weten Mikado en de Klingerberg, werden geconfronteerd met ernstige geweldsincidenten, 
met directe en indirecte gevolgen voor hun leerlingen, ouders en personeelsleden. Dit zorgt 
voor een ernstig gevoel van onveiligheid, waarin ontzettend veel gevraagd wordt van elke 
professional. De veranderende maatschappij komt op deze verschrikkelijke manier keihard 
de school binnen.  

Passepartout kreeg te maken met de zelfdoding van onze 11-jarige leerling Vladimirs. Een 
gebeurtenis met een ontzettend grote impact voor de ouders en familie van Vladimirs, maar 
zeker ook bij de betrokken professionals, medeleerlingen, ouders en wijkbewoners. Ook dit 
gebeurt helaas in de hedendaagse samenleving, ook al heb je als professional en als school 
al datgene gedaan wat tot je mogelijkheden behoorde en nodig was.  

Als Kerobei blijven we ons inzetten om met onze partners in dialoog te gaan over het 
onderliggende systeem van de jeugdzorg, in de veranderende leefwereld en te bekijken of 
we nog wel aansluiten bij de bedoeling. Daarbij gaat het ons niet om antwoord te krijgen op 
de schuldvraag, maar om te kijken wat we als professionals nog beter kunnen doen om het 
risico verder te beperken. 

2017 was ook een jaar waarin er nadrukkelijk en grootschalig eindelijk aandacht kwam voor 
de arbeidsomstandigheden in het basisonderwijs. De werkdruk is hoog, de administratieve 
last onevenredig en de salarissen te laag. Als College van Bestuur hebben we de landelijke 
acties ten volle ondersteund. Bovendien vinden we dat ook de bekostiging van het 
basisonderwijs verbeterd moet worden. De materiële vergoedingen zijn onrealistisch en we 
moeten al enkele jaren geld, dat bestemd is voor het aanstellen van leraren, gebruiken om 
bv. energie, schoonmaak en ICT te kunnen betalen. De komende maanden zullen we als 
werkgever steeds een afweging moeten maken welke acties we wel of niet kunnen 
ondersteunen én in welke mate. Er moet iets veranderen en we willen daarin samen 
optrekken. 

 



1 januari 2018 is het 10e bestaansjaar van Kerobei gestart. Kerobei heeft zich ontwikkeld tot 
een krachtige organisatie voor basisonderwijs in Noord-Limburg, met een duidelijke eigen 
identiteit. Een organisatie ook die het verschil kan maken. Niet alles gaat goed, maar de 
dynamiek heeft ervoor gezorgd dat o.a. de opbrengsten van ons onderwijs overall in een 
stijgende lijn zitten, het ziekteverzuim daalt en ook in financiële zin zijn we in control. 

We zijn dan ook klaar voor een nieuw decennium Kerobei. We hebben er zin en vertrouwen 
in! We zijn samen met de directeuren en de staf aan de slag om de contouren van ons nieuw 
strategisch beleidsplan 2018-2022 vorm en inhoud te geven. Daarbij proberen we de vraag 
te beantwoorden wat de maatschappelijke waarde van Kerobei is, wat we kunnen betekenen 
voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd en op welke wijze we daar regie in kunnen 
nemen. We willen jullie daarbij betrekken, want Kerobei maken we samen! Binnenkort krijgen 
jullie daar meer over te horen.  

Kort, bondig, en vooral ook positief! 

Mede namens mijn collega Huub Hovens wil ik een gezamenlijke toast uitbrengen op een 
verdraagzaam, respectvol en veilig 2018. We gunnen iedereen ook een gezond en 
inspirerend jaar toe, met veel werkplezier en bovenal weinig verdriet in de privé-en/of 
werksituatie. Op jullie gezondheid! 
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