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Pompeus
isselende reacties op de
vernieuwde Marktstraat
in Uden. De doorgaande
winkelstraat in het centrum ging
de afgelopen maanden volledig op
de schop. ,,Smaken verschillen,
maar ik vind het niks. Het is veel te
pompeus voor Uden. Ik had liever
wat eenvoudigers gezien.” Steunend op haar rollator loopt mevrouw Rams langs de grote plantenbakken met witte zitranden.
,,Ik mis een mooie tegel, echte
bankjes. De oude situatie vond ik
beter dan deze.” De Udense kon de
werkzaamheden vanuit haar appartement nauwgezet volgen,
maar het eindresultaat kan haar
niet bekoren. ,,Ik ben zeker de
enige die zo kritisch is?” Het overgrote deel van de reacties in de
Marktstraat is inderdaad overwegend positief.
Gijs van Kollenburg (23) uit
Gassel zit op
een rand, met

W

twee tassen tussen zijn benen. ,,Ik
kom niet vaak in Uden, maar het
ziet er wel gezellig uit. Het valt me
alleen op dat er geen plantjes in de
bakken staan.” Die moeten inderdaad nog worden aangeplant. Van
Kollenburg vind het verstandig
dat de gemeente Uden, in tijden
waarin het online shoppen een
hoge vlucht neemt, in de uitstraling van het centrum investeert.
,,Ik koop bijna alles online, maar
een gezellige winkelstraat is wel
de moeite van een bezoek waard.”
Ellen van Zanten (62) vindt het resultaat prachtig, maar heeft nog
wel een tip. ,,Plaats wat extra
bankjes mét een rugleuning. Ik
werk al 35 jaar in de ouderenzorg
en weet hoe belangrijk dat is voor
deze doelgroep.” Met plezier bezoekt de Udense wekelijks het
centrum voor haar boodschappen.
,,Nu alleen voor het hoognodige.
Niet voor de fun.” Ze mist er trouwens de sanitaire voorzieningen.
,,Het weerhoudt mensen, zeker in
deze toch al lastige tijd, om naar
het centrum te komen. Er zijn
weinig plaatsen waar je naar het
toilet kunt. Door de week kun je
nog in het gemeentehuis terecht.
Dat gaat in het weekend niet.”

Veel te pompeus. Ik
had liever wat
eenvoudigers gezien

UDen

Huis beschoten,
twee kogelgaten
De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting zaterdagavond
van een woning in Uden.
Niemand raakte hierbij
gewond. Het gaat om een
leegstaande woning aan
de Wachtendonk. Er zijn
twee kogelgaten gevonden. Een groot gat zit in
de voordeur, het andere
in het raam van de huiskamer. Agenten doorzochten gisterochtend de
buurt. De politie zegt ‘nog
met veel vragen’ te zitten.

UDen

Ook Bedafcross
van de kalender
De aangescherpte maatregelen rondom corona,
brengen de Udense atletiekvereniging De Keien
steeds verder in de problemen. Vanwege de ‘onzekerheid tot medio december’ heeft de club de
geplande Bedafcross van
3 januari ook geschrapt.
Drie weken geleden besloot De Keien al om een
streep te zetten door de
eerste loop: de PNEMcross op zondag 29 november.
Oss

Bestuur De Pas gooit het
bijltje er nu echt bij neer
HeescH Het bestuur van De Pas
in Heesch stapt op. Aanleiding is de
koers die de gemeente Bernheze
met het gemeenschapshuis voor
ogen heeft. Die geschetste toekomst voor De Pas staat haaks op de
wensen van het bestuur. In een
brief meldt het bestuur dat hun
functies op korte termijn vacant
komen. Volgens bestuursvoorzitter
Aad van Lopik kon het bestuur
weinig anders na het raadsbesluit
van eind oktober. ,,Jammer dat er
zo veel geld is uitgegeven aan extra
onderzoek, terwijl wij een goed
plan hadden neergelegd’’, zegt hij.
Al een half jaar ruziet het bestuur
met de gemeente over de vraag
hoeveel geld Bernheze wil steken
in de ‘nieuwe huiskamer’ van
Heesch, waarin De Pas en De Eijndric samengaan. Een meerderheid

van de raad heeft zich volgens het
bestuur uitgesproken voor een
‘kleinschalig dorpshuis voor de
verenigingen, zoveel mogelijk gerund zonder betaald personeel’.
Zonder een professionele theaterfunctie, zonder commerciële
horecavergunning en een subsidie
die tot nul wordt afgebouwd,
schrijft het bestuur dat al die zaken
wel essentieel zijn. ,,Het bestuur en
de directeur geloven niet in een
haalbare bedrijfsvoering binnen
het kader, zoals de gemeente dit
schetst. De huisvestingskosten zijn
te hoog en we voorspellen dan ook
dat binnen enkele jaren de problematiek zich zal herhalen met het
kader wat nu voorligt’’, schrijft het
bestuur ,,Het is jammer dat het zo
gelopen is, maar dat lag niet alleen
aan ons.”

Stomdronken man
slingert door Oss
Een stomdronken automobilist is gisteren aangehouden nadat hij slingerend door Oss reed.
Daarbij was ook nog de
voorband lek. Uit een
blaastest op het bureau
bleek dat de man bijna
acht keer zoveel alcohol
had gedronken als is toegestaan.
Het rijbewijs van de man
is ingenomen. Hij moet
een cursus volgen bij het
CBR en moet zich binnenkort ook voor de
rechter melden.

▲ Marcel van Herpen zocht het uit: wat maakt een leraar een goede
leraar? FOTO JEROEN APPELS/VAN ASSENDELFT

Zoektocht naar het
geheim van de goede
leraar in podcastserie
Waarom is de ene leraar favoriet
bij een leerling, terwijl een andere niets goed kan doen? Onderwijsexpert Marcel van Herpen (53) uit Heeswijk-Dinther,
zelf oud-leraar, noemt het een
mysterie. Hij gaat in een negendelige serie podcasts op zoek
naar het antwoord.
Tom Vos
Heeswijk-Dinther

Kun je als leraar geboren worden?
Met die vraag is hij aan de reeks begonnen. ,,Ik ben eerst bij mezelf te
rade gegaan: er bestaat niet zoiets
als een onderwijsgen, denk ik, al is
mijn moeder ook juf geweest. Maar
als tweede van een tweeling wilde
ik wel graag gezien worden. Ik was
dus een prater. Mijn onderwijzer
van de lagere school was Gerard
Barten, hij ontdekte de leraar die in
mij schuil bleek te gaan. Dat was
toen ik al op de middelbare school
zat en ik Barten hielp op een
schoolverlaterskamp. Hij zag dat ik
veel lol had in de interactie met
leerlingen. Uiteraard heb ik Barten,
nu een tachtiger, voor mijn podcast
gesproken.”
Maar wat maakt nou iemand een
goede leraar, die leerlingen erg
waarderen? Daarvoor ging Van
Herpen onder meer ook het gesprek aan met Jan van der Crabben,
zijn oude docent aan de pabo in
Veghel. ,,Van hem leerde ik dat je als
leraar respect moet hebben voor de
uniciteit van iedere leerling. Dat
betekent dat je je af moet vragen
wat een bepaald kind nodig heeft.”

Topsport

Mijn zoon heeft
me alles
opgebiecht. Hij
heeft er spijt
van dat het zo
uit de hand is
gelopen
— Vader Marton van
der Duijn over illegaal
feest in Mill, regio 4

Voor een goede leraar zijn drie eigenschappen heel belangrijk, ontdekte Van Herpen. Authenticiteit is
er daar een van. ,,Als leraar verricht
je topsport, ben je je eigen instrument. Als je een rol speelt, prikken
leerlingen daar doorheen.”
Verder is humor essentieel, ontdekte Van Herpen die voor de podcasts ook samenwerkte met pedagoog en cabaretier Peter Heerschop.
,,Als leraar moet je een balans zien
te vinden tussen spanning en ontspanning. Je bent geen vriend van
de leerling, je moet hem ook kunnen corrigeren. Maar een luchtig
moment is belangrijk om spanning
ongedaan te maken.”

Als derde punt dat van groot belang is noemt Van Herpen de verschijningsvorm van de leraar. ,,Als
een onderwijzer uit zijn mond
stinkt, naar rook ruikt of witte sokken in sandalen draagt, dan kun je
er vergif op innemen dat hij besproken wordt. Daar moet je wel op
voorbereid zijn. Uiteindelijk wil
een leerling met jou als leraar te
maken hebben om wie jij bent. Je
moet je kunnen inleven in leerlingen. Zij moeten zin in het leven
hebben en veerkracht opbouwen.”

Opvoeder
De onderwijzer heeft in die zin
naast een didactische opgave ook
met een pedagogische opdracht te
maken, aldus de onderwijsexpert.
,,Vroeger waren de gezinnen veel
groter, vervulden oudere broertjes
of zusjes de rol van opvoeder deels.
Tegenwoordig komt dat veel meer
op het bordje van de leraar terecht.”
Een leraar moet moeite doen om

Je bent geen vriend
van de leerling,
je moet hem ook
kunnen corrigeren
—Marcel van Herpen

leerlingen goed te leren kennen,
zegt Van Herpen. ,,Om in te kunnen schatten hoeveel vrijheid je
hem of haar moet geven. Geef ze
nooit meer vrijheid dan ze aan verantwoordelijkheid aankunnen. Iedereen is weer anders.” Soms moet
je dus wel streng zijn, aldus de medewerker van het Centrum Pedagogisch Contact. ,,Daarmee maak je je
in die situatie misschien niet onmiddellijk populair, maar achteraf
zal een leerling je er juist om waarderen.”
Heeft Van Herpen het mysterie
van een goede leraar ontrafeld? ,,Ik
kan wel al zeggen dat ik het niet helemaal doorgrond heb, daarvoor is
het ook een mysterie. Maar ik ben
door deze serie wel dichter bij het
antwoord gekomen.”
Veel pabo’s in Nederland hebben
de podcastreeks van Van Herpen in
hun curriculum opgenomen, als
leststof voor toekomstige vakgenoten.

