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Leerling gaat ‘daten’ met kok, dokter of agent: ‘Wie 

weet haal je er een bijbaantje of stageplek uit’ 
 

 
© Daniella van Bergen 

 

Vrijwilliger Karalinda Timmers geniet van het hechte contact met 'haar’ kinderen van 

basisschool Houtwijk  

 

Stel: je bent 11 en wil astronaut worden. Maar de wereld van de ruimtevaart? 

Daar ken je niemand. Een nieuwe app moet straks alle Haagse kinderen in 

contact brengen met een stadsgenoot en zijn of haar beroep. ,,In iedere Haagse 

loodgieter, verpleger, kok schuilt een leerkracht.” 

 

 

It takes a village to raise a child, zo luidt een oud Afrikaans gezegde. Vrij vertaald naar de 

Hofstad: groot groeien in Den Haag, dat gaat zoveel beter met een beetje hulp van 

stadsgenoten.  

 

Op de bank 

Zie hier het idee achter Iedereen een Meester (IeM), een project dat in maart vorig jaar 

begon en als doel heeft zoveel mogelijk gewone Haagse burgers de klas in te krijgen. Om 

te helpen met veters strikken bij de kleintjes, rekenen met de middenbouwers, 

musicalrepetities met de bovenbouwers. En meer. 

Marjolein Grijns, mede-initatiefnemer: ,,Kinderen groeien op en hebben vaak geen idee 

wat er allemaal te koop is in de wereld. Dus willen we mensen in de klas halen die 

vertellen over hoe het nou echt is om te werken bij een farmaceut bijvoorbeeld, of bij de 

bank.” 
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“Droomt een kind van een carrière als kok, farmaceut, of journalist? Dan zoekt 

de app een match met iemand” 

Marjolein Grijns, Iedereen een Meester 

 

Gewone Hagenaars, zonder enige onderwijservaring, worden dus in de klas gehaald. 

,,Maar onze ambitie gaat verder. Leerlingen van het Technasium werken nu aan een app. 

We hopen dat die binnen afzienbare tijd voor elk Haags kind beschikbaar is.”   

Droomt dat kind van een carrière als kok, farmaceut, of journalist? ,,Dan zoekt de app een 

match met iemand die daar vanuit z’n eigen werkveld over kan vertellen.” 

 

Ongelooflijk blij 

Dat kan resulteren in een telefoontje of korte ontmoeting. ,,Maar wie weet, ook wel in een 

stageplek of een bijbaantje. Iets wat je echt verder helpt om te kijken: wat past bij mij, 

waar wil ik later terechtkomen?’’ 

Bij OBS Houtwijk, basisschool in de gelijknamige Haagse wijk, lopen dankzij IeM sinds 

oktober vijf vrijwilligers rond, die meehelpen waar nodig. Directeur Daniëlle Web: 

,,Gewone stadsgenoten die echt iets bijdragen. We zijn er ongelooflijk blij mee.” 

 

“Als ik hier rondloop, rent er altijd wel een kind naar me toe die een knuffel wil. 

Dat vind ik zo gezellig” 

Karalinda Timmers 

 

Stadsgenoten als Karalinda Timmers. In slechts een half jaar tijd uitgegroeid tot een 

bekend gezicht voor vrijwel alle leerlingen van de school. ,,Als ik hier rondloop, rent er 

altijd wel een kind naar me toe die een knuffel wil. Daar ben ik toevallig zelf ook heel erg 

van, dat vind ik zo gezellig.” Timmers’ hart ligt al jaren in het onderwijs. ,,Maar mijn werk 

bij een Brabantse scholenkoepel is administratief en doe ik vanuit huis. Ik miste de 

kinderstemmen. De spontaniteit, de humor, de eerlijkheid. Dus meldde ik me hiervoor 

aan. Als ik geen andere verplichtingen had, was ik hier alle dagen van de week.” 

 

“Je voelt je past echt gezien als iemand je naam kent, dus daar oefen ik op” 

Karalinda Timmers 

 

Ze helpt met rekenen en taal. ,,Maar belangrijker is nog wel:  de kinderen krijgen even 

een-op-een aandacht. De behoefte daaraan is enorm. Wat ik echt belangrijk vind: alle 

namen uit mijn hoofd kennen en goed uitspreken.” Een blik op de naamkaartjes op de 

deur onthult dat dat geen eenvoudig klusje is. ,,De leerlingen hebben verschillende 

culturele achtergronden, dat zie je uiteraard terug in de voornamen. Maar je voelt je past 

echt gezien als iemand je naam kent, dus daar oefen ik op.” 

 

Kansenongelijkheid 

Om van Iedereen een Meester een écht geslaagd stadsinitiatief te maken - en liever nog: 

een project waar heel Nederland van gaat horen - worden de komende tijd grote bedrijven 

en ministeries benaderd.  

Marjolein Grijns van IeM: ,,Steeds meer werkgevers tonen zich maatschappelijk 

betrokken. Stel dat een ministerie  zegt: iedere werknemer mag een dagdeel per maand 

besteden om zich in te zetten voor onderwijsprojecten in de stad. Dan kan je echt een 

vuist maken tegen kansenongelijkheid in de stad. Echt een verschil maken voor de 

generatie die nu opgroeit.” 

 

 


