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Woede, ongeloof en verontwaardiging; dat waren de emoties in 

Nederland nadat vorige week vrijdag bekend werd dat de politie 

een adjunct-directeur in Nieuwegein had gearresteerd. De man 

zat enkele uren opgesloten in een politiecel alvorens te worden 

vrijgelaten. Eerder die dag had hij ingegrepen toen een leerling 

weigerde de klas te verlaten. De jongen was diverse keren zon-

der succes door een docent gesommeerd om het lokaal uit te 

gaan, alvorens zijn collega ingreep, de leerling beetpakte en de 

klas uitzette. De man zegt hierover in het Algemeen Dagblad 

(AD): ‘Eerst leek hij te gaan, toen weer niet en toen hij zo’n an-

derhalve meter bij de deur vandaan was, heb ik hem in z’n kraag 

gevat en op de gang gezet.’ Na aangifte van de stiefvader van 

de leerling werd de adjunct-directeur door de politie op school 

aangehouden. Na berichtgeving in het AD over de aanhou-

ding ontstond grote verontwaardiging in het land. Joany Krijt, 

bestuurder voortgezet onderwijs bij CNV Onderwijs, noemt de 

aanhouding van de docent verwerpelijk: ‘Zó gaan we niet met 

onze leerkrachten om. Natuurlijk, je mag een leerling niet slaan, 

schoppen, knijpen of bijten. Daar zijn we het met z’n allen over 

eens. Maar dat is wat anders dan een leerling naar buiten be-

geleiden, wanneer die niet luistert.’ Ook de betrokken adjunct-

directeur ziet niet in hoe hij het anders had kunnen aanpakken. 

‘Ik ben nu al zo’n 27 jaar directeur of adjunct van een school en 

heb nog nooit zoiets (…) meegemaakt’, vertelt hij aan het AD. 

CNV Onderwijs-bestuurder Krijt benadrukt eveneens dat het 

hier gaat om een incident, maar voegt eraan toe: ‘Scholen en 

ouders moeten dit incident aangrijpen om nogmaals met elkaar 

af te spreken dat ouders eerst naar de school komen als ze een 

klacht hebben.’
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De organiserende St. Martinusschool uit het Limburgse Beek had dit jaar over belangstelling voor 
haar lampionnenoptocht in het kader van St. Maarten (11 november) niet te klagen. Een kleine 
honderd leerlingen (ook van andere scholen) trokken in colonne langs de huizen en zongen hun 
longen uit hun keel voor wat snoep. 


