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Betreft: abrupte afzegging invulling openstaande functie 

 

Geachte heer Bruma, 

 In oktober 2022 ben ik via de directeur van de scholengemeenschap Pedagogisch Instituut-

IMEAO Nickerie, de heer Binda gevraagd of ik belangstelling heb voor een openstaande functie 

op de school voor  het vak Pedagogiek. De directeur gaf aan dat het Hoofd Beroepen Onderwijs 

de heer Bruma hem gevraagd heeft om iemand lokaal aan te trekken en na overleg met mevrouw 

Morsen is de keus gevallen op mij persoon. De directeur en de coördinator BVOJ mevrouw Morsen 

zien mij als een gekwalificeerde leerkracht die over de benodigde vaardigheden bezit en dat ik de 

funcie goed zou kunnen uitoefenen, vooral hoe ik in de afrondende fase van MO-B Pedagogiek 

zit. Hierover moest ik eerst goed nadenken en vervolgens werd ik uitgenodigd door de directeur 

ter oriëntatie op de school. Ik heb van de onderdirecteur van de school een handleiding van leerjaar 

1 tot en met 4 mogen ontvangen. Na de bestudering van de leerstof heb ik toen besloten om 

akkoord te gaan.   

Volgens de coördinator BVOJ Regio West, mevrouw Morsen zou ik pas vrijgemaakt  worden 

indien er voor een vervanging gezorgd wordt. In overeenstemming met het hoofd van het Bureau  

Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau, werd een leerkracht in de maand december gestuurd 

die mij zou vervangen. Ook het rooster is reeds aangepast en zij begon met mij mee te lopen. Reeds 

midden december werd aan mij de zekerheid gegeven en duidelijk gemaakt dat ik in januari 2023 

met een aanmeldingsbrief zou beginnen op PI/IMEAO. 

 

 



 Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn hiervan op de hoogte dat ik in januari naar PI/IMEAO. 

ga en de andere leerkracht de taken van mij zou overnemen.  De directeur van PI/IMEAO deelde 

me mee dat ik in januari door mevrouw Morsen gebeld zou worden voor de aanmeldingsbrief op 

PI/IMEAO. Ik had alle voorbereidingen getroffen en ik was wachtende op de nieuwe uitdaging.  

Hierop was ik mentaal al voorbereid en ik keek vol moed uit naar deze uitdaging die heel goed 

aansluit op mijn studie. 

Tot mijn verbazing kreeg ik op woensdag 4 januari 2023  een telefoontje van de coördinator BVOJ 

Regio West, mevrouw Morsen om aan te melden op kantoor. Daar werd ik verrast met de 

mededeling dat er plotseling een andere kandidaat is voorgesteld om de openstaande plek op 

PI/Imeao in te vullen. Op dat moment voelde ik de grond onder mijn voeten wegzakken. De vragen 

die in me opkwamen waren: ‘ Hoe kan het ministerie zo omgaan met haar eigen personeel? Heb 

ik dit verdiend? Waarom heeft men zulke mooie verwachtingen bij mij geschapen, die 

uiteindelijhk slechts een droom bleek te zijn? Heeft de andere kandidaat een betere kwalificatie 

dan mij?’ 

 

 Ik heb mevrouw Morsen toen gelijk gevraagd of ik dit niet schriftelijk kan krijgen met de reden 

van uitsluiting. Zij heeft mij toen verwezen naar uw persoon.  

Als leerkracht keur ik deze denigrerende behandeling ten zeerste af. Vooral hoe er geen reden 

wordt aangegeven. Psychisch ben ik helemaal kapot meer omdat ik al afscheid heb genomen met 

de leerlingen en de collega’s en dat ik weer terug naar de zelfde school moet gaan om mijn lesuren 

over te nemen die al intussen toegewezen is aan de nieuwe leerkracht.  

 Hierbij  vraag ik u heel beleefd om mij toch de reden aan te geven  waarom ik uitgesloten ben 

geworden voor de funtie. En waarom zo plotseling een andere kandidaat tevoorschijn is alhoewel 

mij al gezegd was dat ik in feite reeds midden december zou beginnen.  

In afwachting op uw reactie verblijf ik met de vriendelijke groeten. 

 

Hoogachtend, 

S. Punwasi. 

  

 

Cc: Minister van MinowC, mevrouw M. Levens 

       Hoofd BVOJ, mevrouw Hendrie 

       Directeur Beroeps onderwijs, mevrouw G. Ormskirk 



Coördinator BVOJ Regio West, mevrouw M. Morsen 

Directeur PI/IMEAO, de heer D. Binda 

Vertegenwoordiger BVL/AlS Nickerie, de heer P.Debi 

Vaste Commissie Onderwijs, de voorzitter R. Mangre 


