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Leraren van Nederland in 
beeld
Op www.lerarenvannederland.nl is 
een website in het leven geroepen ter 
ere van de leraar. Het project is een 
initiatief van Simone Verwer en Eke 
Rebergen. Naast het lesgeven beden-
ken zij inspiratievolle projecten. Dit 
project is een fotoblog waarop 1% van 
de Nederlandse leraren één voor één 
wordt geportretteerd. Het is een ode 
aan de leerkracht. De deelnemers 
komen uit heel Nederland en uit 
alle sectoren van het onderwijs. De 
website zegt hierover: ‘Leraren van 
Nederland is erop gericht ruimte te 
scheppen voor de schoonheid van het 
beroep. De verhalen van mannen en 
vrouwen die ’s morgens opstaan met 
het voornemen het beste er van te ma-
ken, worden zichtbaar gemaakt. Het 
is een uiting van waardering voor de 

mensen die het onderwijswerk dage-
lijks uitvoeren.’

Op de website staat onder andere een 
foto van Mariska Rave, werkzaam als 
groepsleerkracht op basisschool De 
Mijlpaal in Amsterdam: “Al vijftien 
jaar ben ik kleuterjuf. Lesgeven doe 
ik vanuit mijn hart, dat is voor mij de 
enige manier. De dagelijkse wereld 
om ons heen heeft zoveel te bieden, 
vaak heb ik helemaal geen boeken of 
methodes nodig. Als je goed kijkt, ligt 
het onderwijs voor het oprapen!” Met 
deze quote en een foto van de juf tus-
sen haar kleuters staat Mariska Rave 
in de Trouw van 8 oktober 2014. Vol 
trots laat ze het aan haar collega’s op 
De Mijlpaal zien. Via Facebook heeft 
Mariska de oproep voor het project: 
‘Leraren van Nederland’ opgemerkt en 
zij heeft zich direct opgegeven. Graag 

wil zij haar passie voor het onderwijs 
delen met anderen en laten zien dat 
zij er trots op is juf te zijn.

Op de website: www.lerarenvanne-
derland.nl zijn meerdere portretten 
te bekijken. Met dank aan de foto van 
Joost Bataille.

Ode aan de leraar
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