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De Verkiezing 

In het voorjaar van 2019 heeft D66 Haarlemmermeer voor de 2e maal een Conciërge van het jaar verkiezing 

georganiseerd.  

Een verkiezing om het onderwijsondersteunend personeel in het zonnetje te zetten, juist omdat zij vaak 

veelal achter de schermen werken.  Conciërges zijn het kloppend hart van een school en zetten zich dagelijks 

keihard in om hun school schoon, netjes en veilig te houden.  

Alle basisscholen en middelbare scholen in Haarlemmermeer zijn uitgenodigd om hun conciërge te 

nomineren voor de titel beste conciërge van het jaar.  In totaal werden er 5 conciërges genomineerd door 

hun collega’s of directies. Aansluitend mochten ouders, leerlingen, leerkrachten en bestuurders via de 

stemformulier op de website hun stem uitbrengen. 

De top 3 kandidaten met de meeste stemmen gingen door naar de finale ronde met een eindopdracht 

bedacht door de vakjury, In 2019 bestond de jury uit Anneke Slegers (voormalig directrice Bikube), Peter 

Schreuder (Onderwijsexpert), Gerdien Knikker (raadslid) en John Nederstigt (voormalig wethouder 

Onderwijs). 

De eindopdracht was een verrassingsbezoek aan de 3 scholen met een kort vraaggesprek waar opnames van 

werden gemaakt. 

Op basis van de ingezonden nominatie, het aantal uitgebrachte stemmen en de reacties op de afsluitende 

opdracht heeft de jury een winnaar gekozen. 

 

 

 

 

 



 

3 

Genomineerden 

Stefan Rang, ICBS de Vredeburg (Hoofddorp) 

“Stefan is vriendelijk… oprecht.. kindgericht.. in oplossingen denken en gewoon een geweldige kerel.. 

Daarnaast heeft Stefan gehoorproblemen en ondanks dat probleem staat hij altijd klaar voor iedereen met 

een positieve instelling.” 

 

Kamar Nadjimi, Zevensprong (Rijsenhout) 

“Onze Kamar is conciërge van het jaar, omdat hij in zijn eigen land (Afghanistan) eigenlijk directeur was van 

een school maar zijn papieren niet toereikend genoeg zijn om die functie ook uit te mogen voeren in 

Nederland en hij graag in het onderwijs wilt blijven werken en dat alleen kan als conciërge... 

 

Meneer Kamar kan met alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 kan omgaan. Ze kunnen altijd bij hem terecht 

voor een pleister, voor een reparatie voor een ladder als er een bal op het dak ligt. Voor alles. Hij heeft humor 

en hij pakt ALTIJD ALLES aan en tijdens verkiezingen heeft hij zijn bedtijd uitgesteld om de school af te 

sluiten. Hij is er altijd is, vrolijk en behulpzaam; zet overal zijn schouders onder.” 

 

Evert Kamp, Oranje Nassau School (Badhoevedorp) 

“Evert Kamp is al bijna 10 jaar conciërge op onze school. Hij werkt met de leerlingen van de groepen 6 in de 

kas, gaat mee op kamp met groep 8, verzorgt het klein onderhoud van het gebouw, neemt de telefoon op bij 

afwezigheid van de directie, leegt de vaatwassers, doet de was, is Bhv’er , is één van de weinig mannen op 

school, zet thee om 15.15 uur, is aanwezig als er bijzondere activiteiten zijn op school en is bovenal zeer 

bescheiden en trouw! We zijn superblij met onze top conciërge!!” 

 

Laarbi Bargach, de Bosbouwers (Hoofddorp) 

“Laarbi staat altijd klaar voor iedereen! Is altijd goed gehumeurd en doet zijn best om van De Bosbouwers 

een nog leukere school te maken! Op feestdagen zorgt hij voor de muziek, het podium, koffie voor de 

hulpouders.  Hij loopt het gebouw na op klein onderhoud. Schildert een muur om het netjes te maken en 

ruimt graag op! “ 

Mario Commissaris, CBS Braambos (Hoofddorp) 

 

“Spoken leerlingen iets uit op de computer, dan staat hij zonder enige 

moeite voor de klas om de kinderen belangrijke dingen over de computers 

te vertellen of om ze te waarschuwen voor fout gebruik. Ligt de bal op het 

dak, dan klimt hij er voor je op zodra hij tijd heeft. Zijn vuurkorven gezellig 

met de kerstviering, dan komt Mario met een aanhanger vol hout 

aanzetten. Mario dwingt een natuurlijk respect af. Hij is erg gedreven, staat 

altijd voor je klaar, is nooit chagrijnig, denkt mee, weet (bijna) overal een 

oplossing voor, heeft veel kennis van zaken, brede interesse, kan niet stil 

zitten, kortom… een echte Super Mario.” 
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De Finalisten 

 

Mario Commissaris, CBS Braambos (Hoofddorp)  

Reactie Jurylid Anneke Slegers 

 

“Na 41 jaar ervaring in het onderwijs heb ik meegemaakt dat elk klusje in de klas of in de school door de 

leerkrachten zelf moest worden opgepakt. Soms waren er wel een paar vrijwilligers, maar dat was dan om 

plantjes water te geven of broodjes te smeren voor een schoolreis.  

 

Het hoofd der school stond zelf volledig voor de klas. Uiteindelijk kwamen de taakverlichters of 

taakverlichtsters voor de hoofden die later directeur (1985) genoemd gingen worden. De directeur kon dan 

rustig een dagje de administratie doen. 

 

In 2005 kwamen de ID-banen en Melkert-banen. Waardoor de mogelijkheid om voordelig een conciërge op 

je school binnen te halen groter werd. Sommige scholen deelden o.a. in verband met de kosten een conciërge. 

Dat was een zware taak om op meerdere scholen te moeten werken als conciërge. De taken van een 

conciërge waren in het begin sterk afhankelijk van de capaciteiten van deze man of vrouw en de wensen van 

de school.  

 

Gelukkig is er veel veranderd wat betreft de mogelijkheden om een conciërge aan een team toe te voegen. 

 

In 2018 kreeg de conciërge van het Haarlemmermeer Lyceum de titel “Haarlemmermeerse conciërge 2018”. 

Bij het voortgezet onderwijs is het al jaren heel normaal dat er een conciërge aanwezig is. Vorig schooljaar 

waren er genomineerden van scholen voor voortgezet onderwijs en van basisscholen.  

 

Dit jaar komen alle genomineerden uit het basisonderwijs. Als jurylid bracht ik een paar weken geleden een 

flitsbezoek aan het Braambos en heb toen conciërge Mario Commissaris kort, maar toch uitgebreid 

gesproken.  

 

Mario kan in een korte tijd veel informatie geven. Hij kwam net terug van het winkelcentrum met bloemen 

voor een leerkracht die iets te vieren had. Dat deed hij even tussen alle andere werkzaamheden door. Een 

man met overwicht, maar ook iemand die een pleister op je wond plakt en je een aai over je bol geeft en een 

kopje thee voor je zet. Hij wordt niet voor niets Super Mario genoemd. Hij is technisch en handig met 

computers, beamers en kopieermachines. Het is te veel om op te noemen, want of het nu over vloeibare zeep, 

wc-papier, ballen op het dak, wieltjes voor onder kasten, hout voor vuurkorven of meefietsen naar het 

sportveld gaat, MARIO wordt nooit chagrijnig! Hij regelt het gewoon! Hij werkt alle schooldagen en komt 

vroeg op school en vertrekt laat naar huis. 

 

De twee andere genomineerden van de Zevensprong en de Oranje Nassauschool hebben eveneens een 

mooie lijst van verdiensten. Mario maakt net als de twee andere genomineerden een goede kans om 

Haarlemmermeerse conciërge 2019 te worden. 
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Kamar Nadjimi, Zevensprong (Rijsenhout) 

Reactie Jurylid Peter Schreuder 

 

De jury heeft gezien en gehoord dat Kamar een conciërge is van buitengewone klasse. Al jaren lang is hij het 

gezicht van De Zevensprong. Kamar komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Daar was hij directeur van een 

school. In Nederland heeft hij genoegen genomen met de functie van conciërge. Gewoon om dat hij deel wil 

uitmaken van de Nederlandse samenleving en daaraan zijn steentje wil bijdragen. 

Als conciërge doet hij wat een conciërge moet doen.  Er zijn. Vooral voor de kinderen, het team, de ouders en 

de organisatie. Hij is de Haarlemmermeerse olie van de school. Door hem loopt alles gesmeerd. Hij is 

dienstbaar, behulpzaam en oplossingsgericht. Hij is hoffelijk, bescheiden en buitengewoon aardig. Hij staat 

altijd klaar om een kop koffie te schenken, door de kinderen te helpen als er weer eens een bal op het dak ligt 

en een luisterend oor voor degene die dat nodig heeft. 

Daarnaast kun je ook een beroep op Kamer doen als de organisatie hem nodig heeft. Bij verschillende 

activiteiten is Kamar altijd bereid zijn steentje bij te dragen. Zelfs als dat op een zaterdag is. Omdat direct na 

het weekend er een studiedag voor alle leerkrachten is en dat de zaal waar dit gebeurt, moet worden 

ingericht met 400 stoelen. Kamar is er bij als dit moet worden geregeld en ook als er daarna moet worden 

opgeruimd.  

Bovenal heeft hij ontzettend veel humor. Hij gaat vrolijk en lachend door de dag en niets lijkt hem te veel. 
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Evert Kamp, Oranje Nassau School (Badhoevedorp) 

Reactie Jurylid John Nederstigt 

 

Stille kracht…….super kracht 

Evert Kamp is net als de andere drie genomineerden een conciërge die ver boven de norm uit stijgt. Dit lijkt 

een plichtmatige opmerking in zo’n verkiezing, maar dat is echt niet zo. De jury is het bijzonder lastig gemaakt 

en de dat was ook te merken in het jury-overleg, of beter meerdere overleggen. 

Evert is zo’n conciërge waar het woord conciërge niet meer helemaal de lading dekt. Evert is veel meer en 

met een eigen stijl. Evert is zichtbaar onzichtbaar, hij eist zijn positie niet op, Evert is net als Clark Kent. 

Ouderen kennen Clark Kent vast nog wel; die man die zicht rustig onder de mensen bevindt, maar als 

Superman tevoorschijn komt als er nood aan de man is. 

En dat velen Evert waarderen blijkt uit de manier hoe men over hem praat. Iedere leerkracht heeft wel een 

mooie anekdote, een warm verhaal. Bekend is inmiddels de theepot van Evert. Evert heeft ervoor gezorgd 

dat ’s middags na schooltijd er een moment voor “thee” is gekomen. Na een dag hectiek blaast dat iedereen 

even uit met thee door Evert. En binnen een kwartier heeft Evert , en misschien niet alleen Evert, door waar 

het wat begint te wringen. Letterlijk en dan gaat hij direct aan de slag om het te fixen, maar ook figuurlijk en 

dan schroomt Evert niet om de deur van de directeur te openen en men kalme woorden duidelijk maakt dat 

er misschien een beetje extra aandacht voor een bepaalde  leraar of lerares belangrijk is. Evert ziet en fixt 

letterlijk en figuurlijk dingen nog voordat het spaak loopt. 

En een bal op het dak….of soms wel 10, worden met een brede glimlach van het dak gehaald. Iedere week op 

dezelfde dag, op hetzelfde moment. Goed gemanaged en duidelijk voor iedereen.  

Met ditzelfde oog voor aandacht en zorg verzorgde Evert het ontwerp voor het geboortekaartje van Aimee, 

dochter van college en lerares Nienke Sieprath en Dennis. Hoewel teken- en schilderkunst geen onderdeel is 

van de criteria voor conciërge van het jaar, viel het de jury toch op en is het wel een voorbeeld van enorme 

betrokkenheid en veelzijdigheid.  

Mocht Evert ooit besluiten een carrière switch te maken dan zal ontwerpen en tekenen hem goed af 

gaan……..en zal de Oranje Nassau School in haar advertentie een beschrijving moeten geven van een 

spreekwoordelijke schaap met vijf poten, of een Superman die zowel de rol van Clark Kent als de herkenbare 

Superman kan aannemen.    
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WINNAAR 2019 

 
De jury heeft meerdere overleggen gehad voordat er een winnaar bekend werd. Voor alle drie de conciërges 

viel immers veel te zeggen. De 3 criteria waar de jury op heeft gelet waren: 

- De ingezonden nominatie 

- Het aantal uitgebrachte stemmen per persoon 

- De eindopdracht  

 

De Haarlemmermeerse conciërge van 2019 is KAMAR NADJIMI 

 

 


