
Genieten van een schoolvrij leven 
Telefoniste/receptioniste Liesbeth Imandt gaat het Markland College verlaten 
 
“Goedemorgen, u spreekt met het Markland College Oudenbosch.”, “Goedemiddag, u 
spreekt met het Markland College Zevenbergen.”, “Hartelijk welkom, met wie heeft u een 
afspraak?” “Hier heb je het telaatbriefje.”, “Wil je je ziekmelden? Dan zal ik je vader of 
moeder bellen.” …  
 

Liesbeth Imandt, receptioniste en 
telefoniste bij het Markland College heeft 
het vele duizenden keren in Oudenbosch, 
en de laatste twee en een half jaar in 
Zevenbergen, gezegd en/of gevraagd. Na 
de zomervakantie zal ze bij een van de 
twee scholen niet langer de telefoon 
opnemen of de bezoeker hartelijk welkom 
heten en de leerling helpen: na 36 jaar 
gaat ze genieten van een schoolvrij 
leven. “Maar , ik heb gewoon altijd een 
heel fijne baan gehad, het was een beetje 
een hobby,” aldus Liesbeth Imandt. 

 
Het willen werken met veel mensen om haar heen, deed haar op 18-jarige leeftijd besluiten 
te solliciteren naar een baan op school. Na de LHNO-school in Oudenbosch, waar ze de 
richting kantooropleiding had gedaan, was ze gaan werken bij een beton- en 
ijzerverwerkingsbedrijf. “Echter, op een zeker moment stond er een advertentie in de krant 
voor administratief medewerkster bij de LTS St. Jozef in Oudenbosch. De adjunct-directeur 
woonde in Oud-Gastel en ik heb toen op zaterdagmorgen bij hem aangebeld met de vraag of 
de functie wat voor mij zou kunnen zijn. Dat werd bevestigend beantwoord en ik 
solliciteerde.” 
 
Mannenwereld 
 
Ze kwam terecht in een mannenwereld. “Op de LTS zaten enkel jongens en ook de collega’s 
waren allemaal mannen.” Haar werkzaamheden bestonden, naast de telefoon opnemen en 
bezoekers ontvangen, uit alle administratieve werkzaamheden die er op een school gedaan  
moeten worden. “En toen waren er nog geen computers … Ik kan me nog goed de 
kaartenbakken voor de leerlingenadministratie herinneren, al het typewerk – elke brief moest 
helemaal opnieuw worden getypt -, en het stencilwerk.” 
 
Na de geboorte van haar eerste zoon stopte ze met buitenshuis werken. “Het contact met 
mijn collega’s bleef en toen er iemand weg ging bij de, toen KTS, belden ze mij op met de 
vraag of ik interesse had. Na acht jaar ging ik dus weer op school aan het werk, niet meer 
fulltime, maar parttime, elke dag tussen 09.00 en 12.00 uur; het sloot dus mooi aan op de 
schooltijden van mijn kinderen.”  
 
Het was in het begin even wennen. “Computers waren nieuw voor mij, maar dankzij veel 
hulp van onder anderen Koos van Bers van de salarisadministratie, had ik al snel mijn draai 
weer helemaal gevonden. En nu, computers hebben het werk zoveel gemakkelijker  
gemaakt.” 
 
Verandering 
 
De computer was echter niet de grootste verandering in haar werkzame leven. “De grootste 
verandering kwam na de fusie in 1996. Er kwam een centrale plaats voor administratieve 



medewerkers en in 2000 kwamen we daadwerkelijk met z’n allen bij elkaar te zitten; ik kon 
mijn ei er niet meer kwijt. De mogelijkheid om als telefoniste/receptioniste te gaan werken, 
kwam als geroepen.” 
 
Het contact met de leerlingen, met ouders en bezoekers … het maakte voor haar het werk 
leuker. “Of het contact in de loop van de jaren is veranderd? Ja, de leerlingen zijn mondiger 
geworden en weten, mede door alle sociale media, veel meer. Maar ik heb nooit problemen 
met ze gehad, toen niet en nu niet. Ach, er waren weleens leerlingen die deden alsof ze de 
moeder waren en zich telefonisch ziek meldden, maar ik hoorde aan de stem toch wel dat 
het niet klopte,” aldus Liesbeth Imandt lachend. “Zoals al gezegd, ik heb gewoon leuk werk 
gehad.” 


