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Else Kooijman-Thompson

Else Kooijman-Thomson werkte in basisonderwijs en 
speciaal basisonderwijs en was van 1997 tot 2017 
verbonden aan diverse pabo’s als docent Handschrift, 
trainer onderzoek en stagebeoordelaar. Zij was betrok-
ken bij de periodieke peiling van handschriftkwaliteit 
door het CITO en bij de Kennisbasis Handschrift 2012 
en 2018. Het ontwikkelteam Nederlands van Curricu-
lum.nu raadpleegt haar als expert bij de ontwikkeling 
van het curriculum van Voorschoolse Educatie tot en 
met Voortgezet Onderwijs, anno 2018-2020.
Else zette de gecertificeerde post HBO opleiding 
‘Schrijven met pen en toets’ op en is auteur van o.a. 
‘van Schrift Naar Schrijven’, ‘Pak je pen theorieboek’ en 
‘Pak je pen Portfolio’, ‘Bij de les’ en diverse artikelen.  
Ze publiceerde een boek over het oorlogsverleden  
van haar vader kapitein Thomson en heeft daarvoor 
extensief historisch bronnenonderzoek gedaan.

Henk Wittenberg

Henk Wittenberg is een vogel van divers pluimage.  
Na een aantal jaren als leerkracht basisonderwijs volgde 
hij de Kunstacademie, richting grafisch ontwerp en 
design. Henk werkte bij diverse studio’s en reclamebu-
reaus voordat hij zich met Studio Wittenberg vestigde als 
zelfstandig grafisch vormgever en illustrator.
Zijn werk omvat een veelheid aan grafisch werk, maar 
het onderwijs heeft altijd een bijzonder plekje gehou-
den. Vandaar dat hij betrokken is geweest bij een groot 
aantal educatieve uitgaven voor diverse vormen van 
onderwijs.
Henk is actief op diverse gebieden binnen de (klein)
kunst als performer, cabaretier, liedjesschrijver, schilder 
en dichter.

Sjef Bergervoet

Sjef Bergervoet is onderwijs- en leerpsycholoog en 
begon zijn carrière in de onderwijsverzorging. Al vroeg 
in zijn loopbaan ontstond bij hem interesse voor de ont-
wikkeling van leermiddelen, in eerste instantie als auteur 
van de rekenmethode Pluspunt voor het PO. Vanaf begin 
jaren ‘90 werkte hij als uitgever bij de uitgeverijen Malm-
berg en Wolters-Noordhoff waar hij een breed scala aan 
methodes voor het PO mocht uitgeven, onder andere 
voor: rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuuron-
derwijs en schrijven. Vanaf 2006 vestigde hij zich met 
uitgeverij Cantal als zelfstandig uitgever voor het HBO, 
meer specifiek voor de opleiding leraar basisonderwijs 
(pabo).
Sjef was tot voor enige jaren een gepassioneerd, actief 
rugbyspeler en vervulde daarnaast diverse functies bij 
een club in de top van het Nederlandse rugby.
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