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Dat docenten ook ná hun pensioen 
nog veel te bieden hebben, bewijst 
PUM. Hun senior experts vliegen 
kriskras over de globe om hun kennis 
te delen met onderwijsinstellingen 
in allerlei ontwikkelingslanden. Hun 
drijfveer: studenten waar dan ook 
helpen hun dromen waar te maken. 
Uit liefde voor hun vak. En om aan 
te tonen dat je de wereld ook na je 
pensioen nog veel te bieden hebt.

Gepensioneerden uit het onderwijs delen hun kennis via PUM

‘Mijn blik op  
de wereld is 

enorm  
verruimd’

gepensioneerden 
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Jan Nedermeijer is nog wat groggy. Drie dagen gele-
den kwam hij terug van zijn laatste PUM-missie in 
Indonesië. En zo’n lange reis, al met al zo’n twee keer 
het klokje rond en dan ook nog door verschillende 

tijd- en klimaatzones, hakt er altijd flink in. Maar klagen 
doet hij niet. Integendeel, het voormalige hoofd van de 
afdeling hoger onderwijs bij de Universiteit Leiden is maar 
wat blij dat hij op zijn 69ste nog zo actief met zijn ‘hobby’ 
(lees: het onderwijs) bezig mag zijn en zijn kennis en 
expertise te delen met scholen uit ontwikkelingslanden en 
opkomende markten die geen commerciële consultancy 
kunnen betalen. 

SPANNEND
Zijn eerste missie naar Pakistan kan hij zich nog goed 
herinneren. Niedermeijer: ‘Ik ging er heen om één van de 
beste technische universiteiten van dat land te helpen rela-
ties met het bedrijfsleven aan te knopen. Best spannend. 
Ineens sta je daar, op een vreemd vliegveld, in een nog 
vreemder land. Zoals gebruikelijk bij PUM werd ik netjes 
opgehaald door een contact ter plaatse. Ongebruikelijk 
was echter dat deze persoon mijn komst en missiedoel niet 
heel erg duidelijk had gecommuniceerd. Ik kan me nog 
goed een gesprek met de Pakistaanse vice-kanselier herin-
neren die plotseling over zonnecellen begon in plaats van 
over het verstevigen van de relatie met het beroepenveld. 
Apart.’
Ondanks die warrige start is het met deze missie uitein-
delijk nog best goed gekomen. Evenals met de acht latere 
uitzendingen naar onder meer Indonesië en Haïti die 
daarop volgden. Bovendien leerde die eerste uitzending 
hem een belangrijke les. Dat dingen op missie nu eenmaal 
anders gaan dan we in Nederland gewend zijn. 

TROFEE
‘Op tijd komen is voor buitenlanders bijvoorbeeld niet 
zo vanzelfsprekend als voor ons. Als je om half negen 
afspreekt om met je workshop te beginnen, mag je blij 
zijn dat er om negen uur een paar studenten in de klas 
zitten. Hoewel’, nuanceert Niedermeijer, ‘als je aangeeft 
dat je gewend bent om op de afgesproken tijd te beginnen 
dat prima lukt. Ook zijn de omstandigheden anders: het 
weer, de hygiëne, de elektriciteit die dan wel, dan weer niet 
werkt. Daar moet je wel tegenkunnen.’
‘Daar staat tegenover dat mensen je dankbaar zijn voor de 
kennis die je komt brengen’, vervolgt hij. ‘Je wordt met alle 
egards ontvangen en soms haast als een trofee rondgeleid. 
Het opvallende aan al die missies vind ik verder dat je éch-
te mensen tegenkomt, geen systemen. Indonesië mag dan 
het grootste moslimland ter wereld zijn, maar de mensen 
die er wonen hebben dezelfde wensen en ideeën als wij. 
Dat heeft mijn blik op de wereld enorm verruimd.’

ONBETAALBAAR
Els Brendel (70) durft zelfs nog een stapje verder te gaan. 
De acht missies van twee á drie weken die ze de afgelopen 

zes jaar voor PUM heeft ondernomen, omschrijft ze stuk 
voor stuk als een louterende ervaring. ‘Zij leren van mij, 
maar ik leer ook zeker van hen. De ervaringen die je tijdens 
zo’n reis opdoet, zijn onbetaalbaar. Voor mij is het vrij letter-
lijk een vorm van een leven lang leren.’ Net als Niedermeijer 
vindt ook Brendel onderwijs het leukste beroep dat er is. Be-
gonnen als sportlerares, klom ze tijdens haar werkende leven 
op tot voorzitter van het college van bestuur van ROC Rivor 
in Tiel, hét opleidingscentrum van Rivierenland. Toen dat 
ophield, meldde ze zich aan voor de onderwijstak van PUM.

INLEVEN
Ruim vijf jaar geleden vertrok Brendel op haar eerste missie 
naar Burkina Faso om een school te helpen een kwaliteits-
slag te maken. Het voelde alsof ze dertig jaar terug in de tijd 
stapte. ‘Nou was die school nog aardig geoutilleerd, zeker 
voor Afrikaanse begrippen’, zegt ze. ‘Maar je kunt het niet 
vergelijken met de Nederlandse situatie. Hier zijn er al die 
potjes voor e-learning programma’s of tablets voor in de klas. 
Daar zijn ze al blij met twee oude pc’s of een stencilmachine. 
Belangrijk is dan wel dat je hen leert hoe die te onderhou-
den. Op een schooltje voor coupeuses hadden ze eerder tien 
elektrische naaimachines ontvangen. Die stonden nu in een 
hoek stof te vergaren. Ze waren ooit kapot gegaan en nie-
mand die wist hoe ze te repareren. Je moet je dan ook goed 
inleven in de gang van zaken daar.’

KEUKENTJE
Eén van de missies die Brendel het best is bijgebleven, was 
die naar Manado, de hoofdstad van Noord-Sulawesi in In-
donesië. Ze hielp mee het curriculum op te vijzelen van een 
school voor toerisme en hospitality. ‘Om studenten de mo-
gelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen, bouwden 
we een piepklein, vies keukentje om tot restaurant waar de 
jongeren kunnen koken voor docenten en medestudenten. 
Ook werd in een klaslokaal een hotelkamer nagebootst.’ 
Verder is ze in de drie jaar dat het project liep op Bali ver-
schillende hotels afgegaan om te vragen wat zij verwachten 
van stagiaires. ‘Daaruit bleek onder andere dat hun Engels 
écht beter moet. Scholen doen er dus goed aan een native 
speaker in dienst te nemen. Of om lessen volledig in het 
Engels te geven.’ 
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Kennis delen 
PUM Netherlands senior experts is in 1978 is opgericht vanuit de
werkgeversverenigingen met de gedachte dat kennis delen efficiëntere
ontwikkelingssamenwerking oplevert dan alleen maar geld geven. Sinds 
de oprichting zijn er meer dan 40.000 ondernemingen en organisaties 
geholpen met praktische adviezen door gepensioneerden tot 72 jaar, maar 
ook mensen die nog werken, maar wel dertig jaar ervaring meebrengen. 
PUM gebruikt experts uit zeventig verschillende sectoren en is wereldwijd . 
actief. Voor meer informatie: www.pum.nl.


