
‘Het onderwijs verveelt nooit’ 

Harrie Peeters (42) werkt al 20 jaar op basisschool De Klimboom in De Rips en kent de school op zijn 
duimpje. Toch bleef zijn werk altijd uitdagend en afwisselend. Hij volgde verschillende opleidingen om 
in beweging te blijven. 

 
Toen hij op de middelbare school zat wist hij het zeker: ik wil 
het onderwijs in. Harrie: ‘Ik heb nog even getwijfeld om naar 
het conservatorium te gaan. Want naast mijn passie voor 
lesgeven heb ik ook een grote liefde voor muziek. Ik bespeel 
verschillende instrumenten en ben lang actief geweest in het 
harmonieorkest en verschillende bands.’ 

 
Na al die jaren komt zijn hobby goed van pas in de klas. ‘Ik 
volg nu de opleiding tot vakspecialist muziek. Ik kan in de 
toekomst collega’s ondersteunen met muzieklessen.’ Het is 
niet de eerste opleiding die Harrie tijdens zijn loopbaan volgt. 
‘Dat leergierige zit in mij. Voor mij betekent stilstand 
achteruitgang. Daarom heb ik de Master Leren en Innoveren 
op De Kempel gevolgd.’ 

 
Verandering in onderwijsland 
Harrie volgde de opleidingen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. ‘Zowel in 
onderwijsland als in de maatschappij is er in de laatste twintig jaar veel veranderd. Kinderen leren 
steeds meer door zelf te ervaren en te doen.’ Ook vindt hij dat het onderwijs een stuk persoonlijker is 
geworden. ‘Door te werken in kleinere groepen kun je je als leerkracht beter richten op het individu.’ 

 
Honkvast 
Gaat het bij Harrie niet kriebelen om eens bij een andere school te gaan werken? ‘Nee, ik heb die 
verdieping altijd gevonden in mijn studies. Het heeft zeker voordelen om juist langere tijd op dezelfde 
school te werken. Ik ken het dorp goed, de mensen die er wonen en het reilen en zeilen van de school. 
Als we voor een project de samenwerking zoeken met het lokale bedrijfsleven, heb ik meteen iemand 
op het oog.’ Al vindt hij het wel een voordeel dat bij GOO meerdere kindcentra zijn aangesloten. 
Harrie zoekt wel bewust de samenwerking op met docenten die op andere locaties werken. ‘Ik vind 
het fijn om kennis en vaardigheden uit te wisselen en van elkaar te leren.’ 

 
Kiezen voor het onderwijs 
Een kind dat deelsommen ineens toch begrijpt of een glimlach op het gezicht na een ruzietje: het kan 
de dag van Harrie goedmaken. ‘Het leuke aan het onderwijs vind ik dat je zoveel kunt betekenen voor 
een kind. Ik zou de jonge generatie het vak ook van harte aanbevelen. Mijn advies: Kom eens bij ons 
kijken, het docentschap ervaren. Houd je er net zo’n goed gevoel aan over als ik? Dan zou ik zeggen: 
ga ervoor!’ 
 
 
 
 


