
Maar hij zorgde er wel voor dat zijn lessen je bijbleven en dat ik me 
ze nog steeds herinner, want inspirerend waren ze. En ik weet nog 
steeds wat hij er mee wilde zeggen.
Het volgende jaar mocht ik supervisie van hem krijgen. Daar leerde 
hij me dat je er voor moet zorgen dat je wat te zeggen hebt, maar dat 
de verpakking dan wel een beetje leuk moet zijn. Of dat zijn exacte 
woorden waren, weet ik niet meer. Het kan heel goed zijn dat ik er 
mijn eigen saus een beetje over heen gegooid heb. Ik ben er eigenwijs 
genoeg voor. Dat is denk ik iets wat Jelle ook direct zou beamen. 

Hoekje
Die eigenwijsheid, daar riep hij op een bepaalde manier ook toe op: 
zorg ervoor dat je wat te zeggen hebt en dat je staat voor wat je 
vindt. Maar zorg er wel voor dat je onderzocht hebt en weet waarom 
je dat vindt en geef ook anderen die onderbouwing. Sta er ook altijd 
voor open dat het toch nog weer net even anders kan zijn dan je 
dacht dat het was. Wees in die zin ook niet te snel tevreden en kijk 
altijd nog weer ‘om het hoekje’ of er iets is wat je nu nog niet kan 
zien. Want je mist altijd informatie of kennis die je nog niet hebt, 
maar eigenlijk wel nodig hebt. En vergeet niet waarvoor je het doet.

Identiteit
Jelle vertelde ook dat je wel een beetje gek moet zijn om 
orthopedagoog te willen zijn, want wat is er nu leuk aan al die 
ellende, problemen en gekkigheid? Dus het feit dat je orthopedagoog 
bent, maakt ook echt wel dat er iets mis is met jezelf, hield hij mij (en 
anderen) voor. Maar gebruik die afwijking en maak die tot je kracht. 
Datzelfde geldt voor je onzekerheid. Als je die op de juiste manier 
weet in te zetten kan het ook je kracht zijn.

Maak jezelf niet te belangrijk, maar wees trots op je identiteit. Als 
Fries, maar dat hoefde hij me niet te vertellen, en zeker ook als 
orthopedagoog. Juist ook ten opzichte van andere beroepsgroepen, 
want wij brengen andere kennis en kunde. 

Inzichten
Er gebeurde altijd wat bij Jelle. Of het nu in de supervisie, die echt 
niet altijd leuk of comfortabel was, of in zijn lessen was. Het bracht 
vaak nieuwe inzichten. Als ik ooit zo inspirerend mag zijn voor 
anderen als hij voor mij was, dan is mijn carrière geslaagd.

Tige tank, Jelle!

tekst: Hedzer Veenstra, orthopedagoog-generalist bij Jeugdhulp 
Friesland

Wil je ook een ode brengen aan die ene docent of mentor die je heeft 

geïnspireerd? Neem dan contact op met de Pedagoog: redactie@nvo.nl.

‘Als orthopedagoog 
moet je wel een 
beetje gek zijn’
Jelle Drost. Ik trof hem voor de eerste keer in 2001 bij de postdoctorale opleiding tot 
orthopedagoog-generalist in Groningen. Vreemde vent vond ik het maar. Een beetje met 
Smarties gooien om doelen uit te leggen. Friezen, Groningers en Drenten tegen elkaar 
opzetten om iets over de zin én onzin van culturele pedagogiek duidelijk te maken. 
Raar gedoe.
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