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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 
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Beste lezers 

 

Op woensdag 25 januari was het zover. Ik heb in de 

Jaarbeurs de Nationale Onderwijs Tentoonstelling -NOT23- 

bezocht. Op zich is dat nu niet direct alarmerend of 

bijzonder maar deze keer als bezoeker en de vorige vijf 

keer als exposant van Stichting Veilig Onderwijs.  

 

Je kijkt dan iets anders naar de beurs als 

bezoeker dan als je daar als exposant rond 

te lopen.  

 

Vanwege de maatregelen van de 

voorgaande editie was de NOT afgelast en 

dus twee jaar zonder gezeten. Omdat het 

aantal deelnemers ver was teruggenomen 

bleven er maar twee en een halve hal over 

met minder exposanten en dus ook minder 

bezoekers. Dat heeft 

ook te maken met de 

stand kosten die toch 

wel omhoog waren 

gegaan. Vanwege de 

inkrimping van de 

hallen en de stijgende 

kosten had Stichting Veilig Onderwijs 

besloten om deze beurs voorbij te laten 

gaan. 

 

Het minder aantal bezoekers was te meer 

opvallend omdat we op woensdagmiddag 

toch drukte mochten verwachten van 

onderwijzend personeel. Het was opvallend 

rustig op de NOT. Dat had wel een voordeel 

dat je als bezoeker rustig die standhouders 

kon aanspreken waarmee je in gesprek 

wilde. Dat het een beurs is in nood dat was 

te zien aan de terrassen waar diverse 

standhouders hun folders verspreide op de 

tafels en die nog geen tien seconden later 

werden weggehaald door het personeel van 

de terrassen.  

Een andere vorm van invulling van de hallen 

waren de twee stands van de Postcode- en 

de Vriendenloterij. Je kan je werkelijk 

afvragen wat deze twee te zoeken hebben 

op een beurs voor het onderwijs. Ook de 

wijze waarop een ieder bezoeker werd 

aangesproken was vrij 

grof, brutaal en vooral 

intimiderend. Ik kan mij 

niet voorstellen dat een 

leerkracht een lot neemt 

met de postcode van de 

school. 

 

We hebben met z’n tweeën de beurs rustig 

kuierend en met hier en daar wat gevraagd 

te hebben of zijn aangesproken, in een 

kleine twee uur gelopen. Voorheen waren 

de stands groot tot zeer groot maar dit jaar 

toch wat kleiner. Ook de bezoekers gingen 

in andere jaren met tassen vol brochures, 

hebbedingetjes en wat al niet meer de deur 

uit maar dit jaar gewoon het plastictasje 

van huis met de bammetjes van de dag die 

niet waren opgegeten.  

 



 

 

Grote afwezige waren de Inspectie van het 

Ministerie van Onderwijs, grote uitgevers      

-SOVA- trainingen, en door het rijk 

gesubsidieerde instellingen. Wil de NOT25 

een kans van slagen hebben dan moet er 

toch maar eens goed gekeken worden naar 

de organisatie en die zelf eens moet 

nadenken of vijf dagen niet te veel zijn voor 

deze kleine en dus ook aflopende beurs.  

 

Tijdens een interview in januari 2023 met 

een voorzitter van een geslaagd evenement 

wist deze precies te benadrukken waaraan 

gedacht moest worden ook na twee jaar een 

stop te hebben gehad vanwege de 

maatregelen. 

 

“Wij zijn als een geoliede machine even 

zonder olie komen te zitten en dat was 
moeilijk om alles weer op te pakken…” 
 

Ook de NOT moet maar eens op zoek gaan 

naar een tank verse olie. 

 

Succes,  

Fractal 


