
‘Overal waar ik kwam dacht ik: de zorg moet beter kunnen.’ 
 
Sabine Uitslag weet bijna alles over de zorg in Nederland. Wat meer zegt: zij doet ook voortdurend 
haar best die te verbeteren. Dat bracht haar zelfs in de Tweede Kamer. Als er ergens een plek is waar 
je invloed kunt hebben, is het daar, dacht zij. Maar Sabine is ook bekend van een heel ander podium, 
met een heel ander publiek: als zangeres van een rockband. Ook in haar jaren in de Kamer bleef ze 
doorgaan met zingen.  
 

 
 
Welke opleiding heb je gevolgd en wanneer? 
Havo, van 1986 tot 1990, met een bèta-profiel. Ik heb daarvoor een jaar mavo gedaan, in 
Vriezenveen.  
 
Welke opleiding na het CLA? 
HBO Verpleegkunde, in Enschede. Daarna Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van 
Maastricht. 
 
Wat deden je ouders?  
Mijn vader was arbeider in de metaal. Mijn moeder was eerst huisvrouw en is later de verpleging in 
gegaan. 
 
Leukste vak? 
Natuurkunde. Dat had alles te maken met meneer Visser, ik ging heel graag naar zijn lessen. Hij was 
altijd positief en straalde heel veel energie uit. De persoon van de leerkracht kan veel invloed op de 
leerling hebben. 
 
Laagste cijfer? 
Dictee. Dat was een drama voor mij. Ik heb daar nooit hoger dan een 1 voor gehaald. Meneer 
Knotter, de leraar, deed zo zijn best, maar het hielp niet. Achteraf bleek ik dyslectisch te zijn.  
 
Veel huiswerk?  
Ik was heel braaf, altijd ongelooflijk braaf. 
 
 
 



 
Rector? 
We hadden niet met de rector te maken, maar met de concierge, als we te laat waren. Dat gebeurde 
nogal eens. Wij waren erg bezig met ons haar, dat was getoupeerd. Na elke les gingen we even naar 
het toilet om het bij te werken met een klein kammetje. We vergaten dan vaak de tijd.  
 
Beste leraar? 
Naast meneer Visser ik vond meneer Zemel, geschiedenis, een geweldige leraar. Ik hing aan zijn 
lippen, hij had een verhalende manier van lesgeven.  
 
Leraar waaraan je een specifieke herinnering aan hebt? 
Meneer Bok, van biologie, wees eens met zijn stok naar het staartje in mijn haar. ‘Wat is dat?’ ‘Een 
staartje, meneer.’ Toen wees hij een leerlinge aan met prachtig lang haar. ‘Dat haar wil jij ook? Dat 
wordt nooit wat!’ Voor de rest was hij trouwens een fantastische leraar, met veel humor.  
 
Verliefd? 
Ik was een laatbloeier, ook op dat gebied. In de vierde klas was ik heimelijk verliefd op een jongen die 
mij niet zag, omdat ik veel jonger was. Als hij hallo zei, viel ik bijna van de trap. Maar ik heb ook echt  
verkering gehad, kort, met een jongen uit de klas.  
 
Werkweek? 
In Elahuizen bij de Fluessen, in Friesland. We deden natuurkundeproefjes bij het meer. Maar wat ik 
mij vooral herinner waren de gipsen wandjes tussen de jongens- en de meisjeskamer. Als je daar flink 
tegen duwde, kwamen er gaten in. We hebben met elkaar die muur vernield. Nee, daar ben ik niet 
trots op. 
 
Was de school behoudend of vooruitstrevend? 
Ouderwets, het was allemaal zo klassikaal. Later heb ik probleemgestuurd onderwijs meegemaakt, in 
Maastricht. Dat was gewoon heerlijk. Als het CLA dat ook had gehad, had ik beter gefloreerd en had 
ik er nog meer uit kunnen halen. 
 
Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd op school? 
Ik kwam uit een dorp en ging naar een grote stad, want dat was Almelo toen voor mij: groot en ver 
bij Vriezenveen vandaan. Het was een eerste, flinke stap om mezelf te leren kennen en een plek te 
vinden in de grote wereld.  
 

 
Sabine met haar band Spinrock (foto: Robert Westera) 



Heb je herinneringen aan het gebouw? 
De ruimte achter het podium in de aula. Daar kon je zoenen. Maar ik was niet zo’n zoener, hoor, ik 
heb niet de hele school afgelebberd.  
 
Wat merkte je van de C van het CLA? 
De godsdienstlessen pasten heel goed bij wie ik was en wat we thuis deden. Het waren goede lessen, 
met mooie discussies over maatschappelijke zaken. Ik ging in Vriezenveen ook graag naar 
catechisatie. Ik ging wel eens bij de dominee op visite, om te discussiëren over Genesis 3, waar ik 
echt een mening over had.  
 
Wat was vroeger opvallend anders in het onderwijs dan in latere jaren? 
Ik was dyslectisch. Tegenwoordig zou dat al snel zijn gediagnosticeerd, maar toen gebeurde dat nog 
niet. Gelukkig maar, anders had ik een stempel gehad en dat wilde ik niet. Ik vraag mij wel eens af of 
al dat gelabel van tegenwoordig de kinderen wel goed doet.  
 


