
plasschool. Ik hield het een jaar vol.
Het ging gewoon niet. Ik was ont-

zettend verlegen en was één van de
weinige mannen op de opleiding.
Mijn assertiviteit was nog niet zo ver
ontwikkeld dat ik mijn verlegen-
heid kon bespreken. Dat leidde tot
allerlei problemen met mijn colle-
ga’s maar ook in de manier waarop
ik mijn werk deed. Het aanraken en
wassen van het menselijk lichaam
bijvoorbeeld vond ik heel moeilijk.

De oorzaken lagen in de manier
waarop ik religieus en cultureel was
gevormd, maar ook in het idee dat
wij voor onze ouderen zouden zor-
gen. Ik vond dat dat zo hoorde,
maar had er moeite mee. Dat vond
ik niet kunnen.

Vooral die verlegenheid was een
grote belemmering. Ik zag mezelf en
baalde daarvan. In die periode heb
ik een boekje gekocht, in de aanbie-
ding bij V&D. Het was iets met psy-
chologische testen. Op basis daar-
van kreeg ik inzicht in lichaamstaal,
in sociale vaardigheden. Ik vond
het verrassend te lezen dat mensen
ook lichaamstaal waarnemen als
taal: hoe je zit, wat je met je arm
doet, waarom iemand van bovenaf
een hand geeft, stevig knijpt, al dat
soort dingen. Dat wist ik allemaal
niet.

Alles wat ik leerde uit dat boekje
kon ik in mijn volgende baan in de
praktijk brengen. Ik kwam terecht
in een fabriek waar ze folie voor
koekjes en cadeaupapier maakten.
Ik deed productiewerk en bewaakte
het proces aan de lopende band.
Het was hard werken, ik draaide

ploegendiensten, maar ik heb er
heel veel geleerd.

Als we werkoverleg hadden, zorg-
de ik dat ik altijd iets te zeggen had,
dat ik altijd een pen en papier bij me
had. Ik zorgde ervoor meer te doen
dan waarvoor ik was aangesteld,
me assertief op te stellen. Als ik
weer eens snippers moest vegen of
de kasten van de afzuiginstallatie
moest schoonmaken, leerde ik door
goed kijken en luisteren die machi-
nes te gebruiken. Dat geeft je een
positie in zo’n fabriek, omdat je dan
multi-inzetbaar bent. Ik was ook
nog eens niet dociel, en gaf vaak
goede feedback tijdens vergaderin-
gen. Allemaal uit dat ene boekje.

Ik ben er laatst langs geweest,
heel nostalgisch. Het is een
belangrijke fase geweest in
mijn leven. Het was niet al-
leen maar werk, maar ook ont-

wikkeling. De manier waarop ik
werkzaam was in die fabriek ken-
merkt mijn karakter. Ik beschouwde
het als mijn fabriek, mijn winkel.
Als ik werk, doe ik dat alsof het mijn
eeuwige werk is.

Na drie jaar werken in de fabriek
zat het me nog steeds dwars dat het
me niet gelukt was een opleiding te
volgen. Omdat studeren met ploe-
gendiensten niet te combineren
viel, ging ik op zoek naar een dag-
baan. Ik kwam bij Rentokil terecht
als installatietechnicus.

Ik was net begonnen toen ik een
vacature voor de politie in het Stads-
blad zag. Met lood in mijn schoenen
solliciteerde ik. Ik was in 1987 al

eens afgewezen. Toen werd ik in de
eerste fase – een psychologische
test – al afgewezen. Ik heb er nooit
meer iets van gehoord of gezien dus
kennelijk heb ik er niks van gebak-
ken. Ik kan me er wel iets bij voor-
stellen, verlegenheid en een gebrek
aan assertiviteit kunnen ze bij de po-
litie natuurlijk niet gebruiken.

Dat politieman worden zat er heel
diep in. In het dorpscafé draaide op
woensdagavond altijd de serie
Starsky and Hutch. Later hier in Ne-
derland keek ik op de Belgische zen-
der Chips. Dat waren twee heel stoe-
re motoragenten. Toen ik nog jong
was, was dat voornaamste wat me
erin aantrok: het stoere, het held-
haftige karakter ervan. Als je ouder
wordt, ontdek je ook dat je iets kunt
betekenen voor mensen.

De tweede keer werd ik wel aange-

nomen. Dat gaf weer een boost aan
mijn ambitie. Dat fabriekswerk en
de Rentokil kon ik achter me laten
en ik werd in een uniform gehesen.
Daarnaast had ik een opleiding
overdag en een salaris. Dat gaf rust
en was belangrijk voor mij, want ik
was inmiddels getrouwd en ik had
een kind. Dat was wel zwaar. Ik wil
niet zeggen dat het een hard leven
was, maar het was niet makkelijk. Ik

kreeg in één keer zoveel verant-
woordelijkheden. De politieacade-
mie was een manier om me verder te
ontwikkelen en was voor mij ook
een stap naar die middenklasse
waar ik bij wilde horen.

Ik heb in mijn leven gelukkig heel
snel ontdekt dat de hemel geen zil-
ver en goud regent. Het is niet ge-
noeg om te dromen dat je topvoet-
baller wilt worden of dokter, daar
moet je echt voor werken. Je dromen
realiseren is een kwestie van door-
zettingsvermogen, hard werken en
teleurstellingen overwinnen.

Daarbij is het helemaal niet erg om
langzaam te lopen, als je maar blijft
lopen. Als je je best doet, scoor je
vanzelf een voldoende, zeg ik altijd
tegen mijn kinderen. Misschien niet
een tien of een acht, maar je wordt
altijd beloond voor je inspanning.
Ik heb geleerd dat je vaak meer aan
doorzettingsvermogen hebt dan
aan intelligentie. In een zwaar tra-
ject van hard werken is het goed
mensen om je heen te hebben die je
op momenten dat je het niet ziet zit-
ten, kunnen stimuleren en motive-
ren. Ik heb gelukkig een aantal van
die mensen om me heen gehad. Een
goed voorbeeld was mijn broer. Ik
heb veel met hem gewedijverd,
maar heb ook veel aan hem gehad.

Ik zie dat heel veel jongeren zich-
zelf tekortdoen door zich niet volle-
dig in te zetten. Maar er zijn altijd
mogelijkheden, zeker in Nederland.
Die mogelijkheden zien en benut-
ten is aan jezelf.

Uiteindelijk is het toch gelukt een
universitaire titel te halen. In 2008
kreeg ik van het Sioo, een interuni-
versitair centrum, de mastertitel
Leadership and Development. Die
kun je verdienen door een inhoude-
lijke theoretische studie te doen,
maar ze kijken ook naar mensen die
dat in de praktijk zelf al doen. De ti-
tel wordt toegekend aan mensen die
leiderschap hebben getoond en een
uitzonderlijke bijdrage hebben ge-
leverd aan de ontwikkeling van een
gemeenschap.

Ik vond het natuurlijk heel bijzon-
der die titel te krijgen. Het ene mo-
ment sta je als klein jochie aan de
balie en word je afgewezen en ver-
volgens studeer je af door gewoon je
werk te doen. Mijn ambities en dro-
men zijn nog lang niet bereikt. Je
moet altijd bezig blijven het maxi-
male uit jezelf te halen.”
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‘Als je je best doet, scoor je vanzelf een voldoende.’ FOTO AMAURY MILLER

stadsdeelvoorzitter

‘De politie was
een stap naar de
middenklasse’

Ze was haantje de voorste in
de klas en nog goed in Engels
ook. Voor Carlijn Platvoet

(24) was de lerarenopleiding de lo-
gische vervolgstap. “Lesgeven is net
autorijden. Als je het rijbewijs hebt
gehaald, ben je er nog lang niet.”

Op de middelbare school werd het
haar vaak gevraagd. ‘Is de leraren-
opleiding niets voor jou?’ Altijd
aanwezig in de klas, op excursies
het initiatief nemen en uitblinken
in Engels. “Ik ben hartstikke blij dat
ik die opleiding ben gaan doen,”
zegt Platvoet op middelbare school
Damstede in Noord.

De vierjarige hbo-lerarenoplei-
ding Engels volgde ze aan de Hoge-
school van Amsterdam. Vakken als
Engelse geschiedenis, taalvaardig-
heid en gespreksvaardigheid pas-
seerden de revue. En natuurlijk les-
geven. Platvoet: “In het eerste jaar
is het vijftig procent taal, vijftig pro-
cent lesgeven.”

Haar eerste ervaring met het vak
herinnert Platvoet zich nog goed.
Tien weken lang op snuffelstage,
ruiken aan het vak en af en toe ook
zelf voor de klas staan. In de daar-

opvolgende jaren trof Platvoet het,
net als middelbare scholieren be-
gon ze weer van voren af aan in de
brugklas. “Als je zelf voor de klas
komt te staan, vraag je jezelf echt af
of je wel de juiste keuze hebt ge-
maakt. De moed zakt je af en toe in
de schoenen.” Want of je het nu van
nature hebt of niet, overwicht heb-
ben moet je ook leren. “Streng zijn
alleen helpt niet, ik stuurde ieder-
een maar de les uit!”

Veel van haar studiegenoten vie-
len in die periode uit. Platvoet hield
zich vast aan het advies van één
van haar docenten. “Hij vertelde
me dat je het vak pas na vijf jaar on-
der de knie hebt. Pas dan ben je le-
raar.” Het advies klopte, gaande-
weg kreeg ze weer plezier in het
vak. “Het geeft een enorme voldoe-
ning. Het is een dynamisch beroep.
Je leert zelf ook elke dag. En het is
fijn kinderen te horen roepen: ‘Yes!
Ik heb Platvoet in mijn rooster.”

Over haar toekomst maakt ze zich
geen zorgen. “Je wordt er niet rijk
van, maar er zijn voldoende groei-
mogelijkheden: intern begeleider,
decaan of specialist in een onder-
wijsrichting. Zelf wil ik een havo-
specialist worden.” Bovendien is ze
nog bezig met haar master. “Nu
mag ik alleen de onderbouw lesge-
ven, straks ook de bovenbouw. Ik
groei lekker mee met de klassen.”

JP

‘Het is fijn te horen:
yes, ik heb Platvoet in
mijn rooster!’

Overwicht
moet je leren

In
be
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ep

Carlijn Platvoet (24)
docent, hbo

‘Als ik werk, doe
ik alsof het mijn
eeuwige werk is’


