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Wist je dat wij allemaal als 
mensen leven op die ene 

adem, ooit ingeblazen door 
God bij Adam?

Deze adem is meer dan lucht 
of zuurstof. Menselijke geest 
wordt het ook wel genoemd. 

Sindsdien geven wij die 
ene teug door in alle 

mensenlevens.



Verus Academie
De Verus Academie ondersteunt verschillende doelgroepen bij hun 
professionalisering in het onderwijs. Wij geloven dat kennis en inzicht 
antwoorden geeft op de vragen van morgen. Voor de Verus Academie 
is dit dan ook de basis van ons aanbod. De Verus Academie biedt 
leergangen, cursussen en inspirerende activiteiten.

LEERGANG BESTUURLIJK LEIDINGGEVEN PO
Leidinggeven waarmee je zaken echt voor elkaar krijgt

Hoe ga je effectief om met de sterke en ontwikkelpunten van 
jouw functioneren als directeur of professioneel bestuurder?
Je krijgt in deze achtdaagse leergang antwoord op vragen als: hoe dien 
ik het belang van mijn organisatie? Wat vraagt dit van mij als persoon? 
Hoe krijg ik mijn mensen mee? Door zelfreflectie en uitwisseling met 
deelnemers ga je kijken naar jouw manier van leidinggeven. Na afloop 

ken je jouw talenten en kun je deze optimaal inzetten. Onderling leren 
krijgt ook aandacht. Zo breng je een stagebezoek aan een medecursist 
en krijg je een ‘kijkje in de keuken’ van een collega.

Lees alle informatie over deze leergang op www.verus.nl/bestuurlijk-
leidinggeven. Info: mbuck@verus.nl. Start november 2018.

Nieuwsgierig naar onze overige leergangen, cursussen 
en inspirerende activiteiten? Bekijk ons totale aanbod op 
www.verus.nl/opleidingen en meld je aan!  
Vragen? Neem dan contact op via 0348 74 44 44  
of academie@verus.nl.

De Verus Academie heeft een CRKBO-registratie. Diverse leergangen 
voor het PO zijn opgenomen in het Schoolleidersregister PO, 
professionaliseringsthema Persoonlijk Leiderschap. Na afloop van 
een opleiding ontvang je een officieel erkend certificaat van de 
Verus Academie.
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VOORWOORD

E
ven op adem 
komen? Ja graag, 
zeggen wij dan. 
Verus is een bewe-
ging van leden die 
vanuit het katholie-
ke en-christelijke 
gedachtengoed 

elke dag goed, geïnspireerd 
onderwijs willen bieden. Daar 
hoort een blad bij dat die leden 
zelf weerspiegelt. Op Adem staat 
voor herkenbaarheid, verwonde-
ring, bezieling en motivatie. Het 
blad wil adem doorgeven: geest, 
inspiratie, aan collega’s, leraren 
en leerlingen. Tijdens de vele in-
terviews voor dit eerste nummer 
was het een feest om te ontdek-
ken hoeveel van deze adem er 
door het werkveld stroomt! In al-
lerlei vormen, op vele manieren, 

telkens werd de liefde voor dit 
caleidoscopische vak in al zijn 
facetten zichtbaar. 

En wie ben ik? Afkomstig uit een 
onderwijsfamilie, ‘gezegend’ 
met een vader en broer als 
theologen, en zelf journaliste en 
tekstschrijfster. Drie aspecten 
in mijn leven, die op wondere 
wijze samenkomen in het hoofd-
redacteurschap van dit blad. 
Na een studie geschiedenis in 
Amsterdam rolde ik een com-
merciële functie in, maar targets 
en spreadsheets vertellen niet 
het echte verhaal: dat doen 
mensen zelf. Innerlijke drijfveren, 
geloof, overtuigingen, exter-
ne omstandigheden… dat zijn 
de factoren die het denken en 
handelen van mensen, en dus 

de wereld, vormgeven. En daar 
wilde ik over schrijven, besefte ik. 
Intussen zijn we twintig jaar ver-
der. Artikelen, congresverslagen, 
reportages, online magazines, 
kennispublicaties, speeches, 
nieuwsbrieven, iedere vorm van 
tekst is intussen uit mijn hoofd 
en handen gekomen. En nu komt 
het steeds meer vanuit mijn hart. 
Zoals het hart spreekt van men-
sen uit de verhalen die dit eerste 
nummer vullen. Ik wens je veel 
‘adem’ toe!

Zelf een leuk idee of goede 
suggestie voor een onderwerp? 
We ontvangen ze graag via 
opadem@verus.nl

Beyke Goris
Hoofdredacteur Op Adem

Op 
Adem
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RUBRIEK

Like me!
Like Me! Met het thema van dit nummer 

kun je volop associëren. Het kan een vraag 
zijn, een uitroep, een constatering, soms 

zelfs een dwingende oproep… We vroegen 
een schoolpastor en een studente naar hun 
gedachten en gevoel: wat maken deze twee 

woorden bij hen los?
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LIKE ME

“L
iken hoort echt 
bij de jongere 
generatie. Social 
media lijken 
oppervlakkig 
en eenzijdig, 
maar voor veel 
jongeren is het 

een mooie kans om dingen uit te 
zoeken over zichzelf en anderen. 
Ze kunnen als het ware afkijken 
bij elkaar. Hun peer group zit 
er ook op, dus ze zien mensen 
waarvan ze weten: die zijn ‘like 
me’. Stel, je bent verlegen: dan is 
Facebook een prima platform om 
te ontdekken hoe je zaken aan 
kunt pakken: hoe schrijf je berich-
ten, en waarover? Hoe laat je zien 
dat je bent geslaagd? Dat helpt 
deze kinderen met socialiseren.
Maar voor een aantal jongeren 
hebben social media een nog 
grotere betekenis. In mijn werk 
zie ik veel kinderen die te jong 
met grote-mensenzaken bezig 
moeten zijn. Ze hebben de zorg 
voor ouders die lichamelijk ziek 
zijn of kampen met psychische 
problemen. Voor hen bieden 
social media een belangrijke 
uitweg. Even een andere wereld 
waarin ze kunnen verdwijnen, los-
komen van hun eigen complexe 
leefsituatie. Via social media 
kunnen ze zich vrij voelen van 
alles, daar ervaren ze de wereld 
nog als open.
Voor mij persoonlijk is ‘like 
me’ op een andere manier een 
belangrijk thema in mijn werk. 

Jongeren moeten namelijk het 
gevoel bij jou hebben: Hé, die 
begrijpt mij, die is een beetje 
zoals ikzelf ben. Dat bereik je 
door oprechte interesse te tonen 
en zonder oordeel naar hun 
verhalen te luisteren. Mijn kamer 
was een soort vrijplaats, waar 
ze konden ervaren dat iemand 
naast hen bleef staan. Oók als 
het helemaal niet goed ging en 
de hele wereld vond dat ze niet 
deugden. Als schoolpastor moet 
je jongeren die veilige ruimte 
kunnen bieden, juist in het oog 
van de storm. 
Soms vraagt dat om een 
onorthodoxe aanpak. Er was een 
jongen die geen les volgde van 
zijn opleiding verpleegkunde: hij 
hing de hele dag op de gang bij 
de opleiding voor schoonheids-
specialisten, meisjes kijken. Ik 
besloot om te denken zoals hij 
deed en gaf hem alle ruimte voor 
de ervaring die hij zocht, in dit 
geval met testosteron. Hij mocht 
zijn lessen vergeten, maar moest 
wel elke dag verplicht op die 
gang staan. Binnen twee dagen 
smeekte hij of hij alsjeblieft weer 
de les in kon… 

En over ‘liken’ in de zin van aar-
dig vinden: de allergrootste like, 
dat is natuurlijk dat ieder mens 
een geliefd kind van God is. Die 
like is groter en veelomvattender 
dan ik in woorden en beelden 
kan aangeven, maar ik voel hem 
elke dag in mijn werk.”

Schoolpastor ROC Alfa College, 
Groningen, 1991-2018

‘Jongeren 
moeten het 
gevoel bij jou 
hebben: Hé, 
die begrijpt 
mij’

Joke Holtrust

TEKST: BEYKE GORIS 
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RUBRIEK

‘Veel ouders 
weten niet 

eens wat hun 
kind online 
uitspookt’
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LIKE ME

“B
ij de woorden 
‘like me’ dacht 
ik gelijk aan 
‘zoals ik zelf 
ben’, niet aan 
social media. 
Ik snap dat 
anderen van 

mijn leeftijd daar wel meteen aan 
denken. Facebook, Instagram, 
Snapchat, het gaat tegenwoordig 
om de meeste likes. Die constan-
te zoektocht naar bevestiging 
van buitenaf vind ik niet positief 
voor de jonge generatie. Dat 
zie ik zeker bij meisjes die zich 
nog volop aan het ontwikkelen 
zijn. Op mijn stage in groep 6 
ontdekte ik hoe belangrijk social 
media is voor hen, hoe het hun 
zelfbeeld beïnvloedt. Zodra het 
ene meisje hoorde dat een ander 
meer likes had, zag ik haar onze-
ker worden. 
Er zitten leuke kanten aan social 
media, maar ook gevaarlijke. Ik 
zou graag voorlichting willen 
geven op basisscholen aan kin-
deren, ouders en docenten. Aan 
kinderen zou ik uitleggen dat ze 
echt moeten oppassen met wat 
ze doen, het kan soms verkeerd 
uitpakken. Online pesten, sexting, 
de gevolgen kunnen groot zijn 
voor henzelf en anderen. Ik zou 
ook vertellen waarom het belang-
rijker is hoe mensen je in het echt 
meemaken. Je kunt veel vrienden 
online hebben, maar als je geen 

vrienden hebt die jou zelf goed 
kennen, wat heb je dan aan die 
hele groep?
Ouders en docenten wil ik graag 
bewust maken van de kracht en 
het gevaar van social media. Die 
worden best nog onderschat, is 
mijn ervaring. Veel ouders weten 
niet eens wat hun kind online uit-
spookt, laat staan dat ze er grip 
op hebben. Er zijn genoeg apps 
waarvan ouders het bestaan niet 
weten en waarmee hun kinderen 
intussen vrolijk aan de slag zijn. 
Ik ben 21 en zie en begrijp meer 
van die wereld, denk ik. Met mijn 
kennis kan ik inzicht geven in de 
onzichtbare omgeving waar hun 
kinderen of leerlingen deel van 
uitmaken.
Voor veel leeftijdsgenoten zijn 
social media heel belangrijk. Ik 
zie ze foto’s op Facebook of 
Instagram zetten waarop ze totaal 
niet op zichzelf lijken. Dat vind 
ik best shocking, wat is het nut 
ervan? Het lijkt me ook knap ver-
moeiend om iemand te zijn die 
je niet bent. Maar ik zeg er niets 
van, het is hun keuze en ze zijn 
oud en wijs genoeg om te weten 
hoe het werkt. Ik zit zelf ook veel 
op Facebook en Instagram, maar 
dat is meer om het nieuws te 
volgen of te kijken waar artiesten 
mee bezig zijn. Af en toe post ik 
wat, maar het gaat me niet om de 
likes. Ik vind het veel belangrijker 
dat mensen me in het echt ‘liken’.”

Studente opleiding gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker,  
ROC Alfa College, Groningen

Ik zie ze foto’s 
op Facebook 
of Instagram 
zetten waarop 
ze totaal niet 
op zichzelf 
lijken.

Chantal Robbes 
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Nu zitten ze nog in de 
klas, maar straks houden 
zij Nederland draaiend. 
Zes portretten van de 
professionals van de 
toekomst over hun gekozen 
vak - en hun ambitie 
voor nu en later. Dit keer: 
studenten van Christelijke 
Scholengemeenschap 
Veenendaal, school voor 
vmbo en praktijkonderwijs.

‘Van hobby 
je werk 
maken’
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DE PROFS VAN DE TOEKOMST

“Eigenlijk had ik er niet zo over 
nagedacht, mijn beroepskeuze. 
Mijn vader is elektricien en ik 
dacht dat dat ook wel iets voor 
mij zou zijn. Maar het ging niet 
helemaal lekker op school. Ik 
zakte af en bleef zitten.”

“Ik dacht: ik moet gaan doen wat 
ik leuk vind. De school heeft me 
daarbij ontzettend geholpen. Ik 
ben de opleiding voor verkoop-
medewerker gaan doen en werk 
daarnaast bij een bouwmarkt. 
Klanten adviseren vind ik heel 
erg leuk. Je ziet ze vaak denken: 
dat jonge gastje weet er erg veel 
van. Dat vind ik gaaf.”

“Mijn grote hobby is sportvis-
serij en daar wil ik mijn beroep 
van maken. De mbo-opleiding 
Sportvisserij en Waterbeheer 
is mijn stip aan de horizon. Het 
vmbo was voor mij een opstapje. 
Het is fijn dat ik via de vakman-
schapsroute kan versnellen: 
in één jaar tijd heb ik niveau 2 
gehaald en volgend jaar doe ik 
niveau 3. Zo kan ik snel verder 
om mijn passie te volgen.”

Davy
mbo Verkoop
medewerker  
niveau 2

TEKST EN FOTO’S: BENNE HOLWERDA 
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RUBRIEK

“Met mijn handen 
werken, dat is het voor 
mij. Op school is het wel 
gezellig, maar de lessen 
vind ik al snel eentonig. 
Het leren kreeg ik daar-
door niet echt onder 
de knie. Sinds ik aan 
de vakmanschapsroute 
begonnen ben, ga ik 
als een speer. Op mijn 

werk bij een loodgie-
tersbedrijf is er volop 
afwisseling. Iedere klus 
is anders. Gek genoeg 
gaat het leren nu ook 
prima.”

Justin had het op 
school best naar zijn 
zin, maar met zijn cijfers 
ging het een stukje 

minder. Samen met 
school koos hij toen 
voor de nieuwe vak-
manschapsroute, als 
eerste in zijn jaarlaag. 
Het gaat zó goed dat 
Justin waarschijnlijk in 
februari al zijn diplo-
ma haalt, een half jaar 
eerder dan gepland. 
En daarna wil hij verder 
leren, richting mbo 
niveau 3. 

“Afwisseling is voor mij 
belangrijk. Daarom vind 

ik het loodgietersvak 
zo mooi. Je doet elke 
dag weer iets anders. 
Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat ik geld 
verdien, mijn eigen 
rekeningen kan beta-
len. Dat je dingen kunt 
kopen is leuk, maar het 
is echt véél leuker als 
je er zelf voor gewerkt 
hebt. Dat geeft me 
voldoening.”

‘Elke 
dag iets 
anders’Justin

vmbo Produceren, 
installeren en energie 
(Pie) niveau 2
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RUBRIEKDE PROFS VAN DE TOEKOMST

“Ik ben al heel lang auto-
gek. Als kind al. Ik weet 
van veel auto’s: motor-
vermogen, koppel, veel-
voorkomende gebreken, 
dat soort dingen. Vooral 
Mercedes-techniek vind 
ik mooi. Maar bij mijn 
stagebedrijf doen we 
alle merken. Daar leer je 
veel van.”

“De autotechniek staat 
dicht bij me. Daarom 
wil ik hier mijn werk 
van maken. Ik zie ook 
dat de techniek steeds 
ingewikkelder wordt. 
Je ziet tegenwoordig 
veel turbo’s, veel tuning, 
elektronica en compu-
ters. Elektronica is soms 
best lastig. Ik merk dat 
de monteurs in mijn 
stagebedrijf dat ook 
vinden. Als monteur heb 
je vaak meer gevoel bij 
de bewegende delen. 
Maar de elektronica wil 
ik ook leren.”

“Over tien jaar heb ik 
een eigen bedrijf. Dat 
is mijn droom. En dan 
heb ik zoveel verstand 
van auto’s dat ik alle 
technische problemen 

zelf kan oplossen. Ik 
denk dat ik er dan ook 
een beetje handel bij 
doe. Dat is een leuk 
onderdeel van het 
autovak.”

‘Techniek 
staat 

dicht bij 
me’

Miloud
mbo Autotechnicus niveau 2
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DE PROFS VAN DE TOEKOMST

Rosita, Angelique  
en Nurselin
mbo Verzorgende  
IG niveau 3
“Mensen blij maken!” Ze zeggen het bijna in 
koor. Rosita denkt dan aan pasgeboren baby’s. 
Angelique aan kinderen in een kinderziekenhuis. 
Nurselin aan mensen met een psychische aan-
doening. “Het is fijn om goede zorg te bieden aan 
mensen die het nodig hebben”, zegt Angelique. 
“Natuurlijk willen we ook carrière maken en geld 
verdienen. Maar als je voor de zorg kiest, is dat niet 
het belangrijkste.” “Dan had je wel een ander vak 
gekozen”, lacht Nurselin. 

Nurselin heeft een duidelijk beeld van wat ze wil: 
werken in de psychiatrie. “Ik heb van nabij gezien 
hoe belangrijk het is dat er goed gezorgd wordt 
voor mensen met psychische problemen.”
Rosita loopt momenteel stage in de gehandicap-
tenzorg, maar ze wil uiteindelijk kraamverzorgende 
worden. Angelique ziet zichzelf op de kinderafde-
ling van een ziekenhuis. 

Voor dit vak moet je wel van mensen houden, vin-
den ze alle drie. “En je moet je een beetje kunnen 
inleven”, zegt Rosita. “Ik vraag me vaak af hoe de 
mensen met wie ik werk zich voelen. En wat ik kan 
doen om het aangenaam voor hen te maken.”

‘Goede  
zorg bieden 
is fijn’
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ARMOEDE IN DE SCHOOL

GA VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA, MEER INFORMATIE EN 
AANMELDEN NAAR WWW.VERUS.NL/IDENTITEITSDAG 

Zien wat vaak onzichtbaar is

Een op de dertig kinderen en jongeren 
heeft het thuis niet breed en leeft langdurig 
in armoede. Dat is gemiddeld in iedere 
klas één leerling, die dan ook nog vaak 
blijvend in de marge van de samenleving 
terechtkomt.

Er is geen school te vinden die niet met 
armoede te maken heeft. Met spontane 
acties van betrokkenheid wordt in de 
ergste nood voorzien, maar kan de 

school daadwerkelijk zorg en aandacht 
bieden? Waar houdt de grens van de 
school op? Naast praktische vragen stelt 
het de school ook voor morele vragen: 
hoe kunnen we goed (samen)leven als 
sommige kinderen in armoede leven? Wat 
roept armoede op: ongemak, schaamte, 
pijn …? Hoe ga je hiermee om? Wie zijn 
we dan als gemeenschap? We willen op de 
Identiteitsdag het vraagstuk van armoede in 
de school aandacht geven en verdiepen.

Hilde Kieboom
voorzitter Saint Egidio 
Antwerpen

Willem Marie Speelman
directeur Franciscaans 
Studiecentrum

SPREKERS

UITNODIGING
IDENTITEITSDAG
KATHOLIEK ONDERWIJS

WOENSDAG
7 NOVEMBER 2018
LANDGOED DE HORST 

DRIEBERGEN
DE HORST 1
WWW.VERUS.NL/IDENTITEITSDAG
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RUBRIEK

Wijsneuzen
De mooiste en leukste uitspraken van kinderen. 
Met een logica waar grote mensen nog iets van 

kunnen leren.

Groter dan papier
Berthe (5 jaar): “Ik ga God tekenen!” Een half uur 
later laat ze een papier zien met wat voorzichtige 
strepen en punten erop. “Het lukt niet. Hij is echt zó 
groot, je kunt Hem bijna niet zien.”

Te mooi voor woorden
Micha (4) bewondert een bloem van alle kanten.
Juf: “Kijk, daarbinnen zie je een soort 
draadjes, die heten de 
stampers…”
Micha: “Stop maar, hoor. Ik 
vind hem alleen maar gewoon 
mooi!”

Het wezen 
van een kind

De fotograaf is gearriveerd en 
alle kinderen worden bij elkaar 

geroepen.
Maarten (11) komt boos aan-

lopen: “Hoe durven jullie 
een kind zó uit zijn spel te 

halen!”

Even geduld a.u.b.
Casper (3) tegen de oppas: “Als ik groot 
ben, ga ik met jou trouwen!”
Oppas: “Oeh, dat duurt nog wel lang, zeg!”
Casper: “Dan moet je 
maar even wachten.”

Kwestie van prioriteiten
Leraar: “Hoelang besteed jij aan je huiswerk?”
Duco (16): “Dat weet ik niet!”
Leraar: “Ik bedoel: begin- en eindtijd?”
Duco: “Die weet ik wel, maar ik luister ook 
naar muziek, heb contact met vrienden via so-

ciale media, kijk soms even YouTube… 
Hoeveel tijd ik intussen aan huiswerk besteed, 
kan ik dan echt niet bijhouden.”

Ook een leuke uitspraak 
gehoord? Mail hem naar 

opadem@verus.nl

Creatief met namen
Moeder: “En, hoe heetten de 
zonen van Adam en Eva?”
Bor (6 jaar): “Ernst, Bobby en de 
rest!”

Opwaartse 
krachten
Moeder legt uit dat Mozes 
wat hulp kreeg om zijn 
handen omhoog te houden 
om zijn vijanden te kunnen 
verslaan.
Emma (6): “Nou, ik houd dat 
zo de hele dag vol. Als je ziet 
hoelang ik met mijn vinger 
omhoog op de juf moet 
wachten!”
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DE DIEPTE IN MET…

Arie 
Slob

Bekend als landelijk politicus, maar wie 
is de mens achter de naam? Tijd voor 

een persoonlijk gesprek met Arie Slob, 
voorbij de waan van de dag. Over zijn eigen 

schooltijd, als leerling en als docent, de 
essentie van goed onderwijs en de kracht 
van een sterke schoolidentiteit. Ga ervoor 
die leerlingen echt te leren kennen, is zijn 

oproep. “Als je een leerling niet als individu 
kent, hoe kun je dan bijdragen aan zijn of 

haar ontwikkeling?”

De diepte  
in met… 

TEKST: BEYKE GORIS | FOTO’S: JOOST VAN BAARS 
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Hoe blikt u terug op uw eigen schooltijd?
“Het was natuurlijk allemaal heel frontaal en klassikaal. Iedereen 
hetzelfde programma, enorme klassen. De huidige discussie over 
groepsgrootte werd bepaald nog niet gevoerd, zeg maar. Als leerling 
zat ik altijd op het randje van mijn stoel. Wat er aan de andere kant van 
het raam gebeurde, interesseerde me in hoge mate. Het onderwijs-
systeem van nu, met meer ruimte om zelf bezig te zijn, had mogelijk 
beter bij me gepast. Dat je op de basisschool ‘tussen de middag’ nog 
naar huis kon vond ik heerlijk, even weg uit dat gebouw. Toch kijk 
ik terug op een redelijk onbekommerde tijd. Ik was een beetje een 
diesel qua school en opleiding: ik kwam wat langzaam op gang maar 
kreeg al rijdend steeds meer snelheid.”

Welke leraren zijn u bijgebleven?
“Op de basisschool was dat meester Griffioen. Een zeer indrukwek-
kende man met groot gezag. Ik keek huizenhoog tegen hem op. Als 
ik weer eens onrustig in de klas was geweest, vertelde hij dat aan mijn 
vader. En die sprak mij er natuurlijk weer op aan. Dat was minder leuk. 
Halverwege het schooljaar vertrok hij naar Indonesië om als docent 
daar te gaan werken.  Dat was een enorme schok voor me, ik heb 
erom gehuild. Het mooie is dat we jaren later collega’s werden, op het 
Greijdanus College in Zwolle. Hij als leraar godsdienst, ik als leraar 
maatschappijleer en geschiedenis.”

Zaten er leraren bij die grote invloed hebben gehad op uw leven?
“Op de havo hadden we in de hogere klassen Jack Schaefer voor ge-
schiedenis. Elke les lukte hem het weer om onze aandacht te vangen. 
Al ging het nog op de ouderwetse manier, hij kon droge onderwer-
pen zó dichtbij brengen dat we er telkens door werden gegrepen. Ik 
had wel liefde gehad voor het vak, maar die was in de eerste klassen 
weggezakt door docenten die me niet inspireerden. Hij wist hier 
nieuw leven in te blazen. Zijn lessen zijn mede aanzet geweest voor 
mijn latere keuze voor een studie geschiedenis.”

Wat is volgens u goed geïnspireerd onderwijs?
“Dat begint bij de mensen voor de klas. Een goede docent word je al-
leen als je écht contact met je leerlingen wil leggen. Sta je er enkel om 
jouw prachtige vak over te dragen, zonder te snappen wat die leer-
lingen allemaal bezighoudt, dan sla je de plank mis. Natuurlijk moet 
je je vak leuk blijven vinden en bijhouden, maar de leerling moet je 
nadrukkelijk op je netvlies hebben staan. Leerlingen zijn heel scherp: 
ze hebben meteen door of iets echt is of niet, of de mensen om hen 

‘Elk kind is uniek en mag 
gekend worden, en dat 
begint bij de naam’
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heen echt zijn. Als je als leraar interesse toont in 
hun wereld, waarderen ze dat enorm, ze voelen 
dat je enigszins ‘like them’ bent. Dan hoor je tot 
het slag leraren dat hen bij zal blijven. Eigenlijk 
moet je gewoon van die leerlingen houden. Dat 
klinkt misschien wat zwaar, maar dat is volgens 
mij wel de essentie van dit beroep. Daarnaast 
houdt goed onderwijs een school in die wordt 
gedragen door iedereen die erin actief is: 
schoolleiders, docenten, onderwijsassistenten, 
conciërges, als waardencollectief zijn ze alle-
maal belangrijk voor de ontwikkeling van een 
leerling. Bovendien: een klaslokaal moet geen eigen koninkrijk zijn. 
Zet die deur open voor elkaar, doe aan collegiale visitatie, geef elkaar 
feedback. Uit alles blijkt dat dit de kwaliteit binnen een school flink 
versterkt.”

U was jarenlang leraar maatschappijleer en geschiedenis. Wat was uw 
invulling van goed onderwijs?
“Ik werkte als docent geschiedenis en maatschappijleer onder meer 
op het Zwolse Greijdanus College. Met maar één uur maatschappij-
leer in de week per klas, zie je heel veel leerlingen. Toch wilde ik per 
se van elke leerling de naam weten: ik verzon van alles om die namen 
te onthouden, tot aan video-opnames aan toe waarin elke leerling zijn 
of haar naam zei. Ik wilde niet na drie maanden nog moeten zeggen 

DE DIEPTE IN MET…

‘Leerlingen zijn heel 
scherp: ze hebben 
meteen door of de 
mensen om hen 
heen echt zijn’
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Het voorwerp 
van vroeger 

“Ziehier mijn eerste leskatern dat 
ik ooit schreef, een boekje over 

Groen van Prinsterer. Het is diverse 
malen gedrukt en, naar ik later be-
greep, nog lang op andere scholen 
gebruikt. Niet dat ik veel eraan ver-
diende, als ik dertig euro per jaar 
kreeg was dat veel. Dit was echt 

voor het hogere doel.” Erdoorheen 
bladerend: “Eigenlijk vind ik hem 
didactisch niet zo heel sterk. Wel 
erg veel tekst. Maar goed, dit was 

mijn eerste hè, later werd het beter. 
Ik had in ieder geval veel vrijheid 

om mijn vak in te vullen en dat 
vond ik erg plezierig.” 
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‘jij daar met die gestreepte bloes’. Elk kind is uniek en mag gekend 
worden, en dat begint bij de naam. Als je een leerling niet als indivi-
du kent, hoe kun je dan bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling? Dan 
gooi je als het ware wat voer in de ruif en hoop je maar dat ze verder 
groeien. Ook was ik heel creatief in het verzinnen van allerlei werk-
vormen en activiteiten om de interesse te wekken van leerlingen. Het 
was geen examenvak hè, dat maakte het gemiddelde animo ervoor 
automatisch een stuk lager. Ik ging met ze naar de rechtbank, haalde 
ex-verslaafden en oud-criminelen naar school die hun verhaal vertel-
den, nam thuis allerlei documentaires op en gebruikte die als lesma-
teriaal. Zo probeerde ik mijn vak zo levend mogelijk te maken. Van 
die ervaring als docent profiteer ik nog steeds als politicus: heel goed 
voor de balans tussen theorie en praktijk.”

U had als eerste in het land de functie van ‘identiteitscoördinator’ op 
een middelbare school. Wat hield deze in?
“Onze school wilde serieus bezig zijn met identiteit en ik kreeg een 
aantal uren om de identiteit van de school meer in de haarvaten te 
laten doordringen. Nu is ‘identiteit’ best ongrijpbaar als begrip. Het 
beeld dat ik vaak gebruik: er staat een bordje bij de school waarop 
staat wat voor school het is. Christelijk, Jenaplan, Dalton, noem maar 
op. Mooi, maar het gaat erom wat er uiteindelijk in die school gebeurt 
op basis van die identiteit. Hoe verhoudt zich dat bordje tot de prak-
tijk: de manier waarop je met de leerlingen omgaat, hoe je de lesstof 
aanbiedt, hoe je de dag begint met elkaar? Tot onze eigen verbazing 
haalden we de pers toen we een ‘antivloek-dag’ organiseerden, over 
taalgebruik op school. Daar kwamen allerlei media op af: ‘Wordt hier 
gevloekt dan?’ Ons antwoord: hier gebeurt alles wat op andere scho-
len ook gebeurt. We vinden het gewoon belangrijk om met leerlingen 
hierover in gesprek te gaan.” Lachend: “Overigens zijn de conciërges 
die dag het meest beproefd om niet te gaan vloeken. Bij het materiaal 
zaten veel stickers en die plakten de leerlingen echt overal op.”

Waren alle docenten gemotiveerd om zo bezig te zijn met identiteit?
“Nee, een aantal vond het hele vraagstuk rond identiteit nogal over-
dreven. Ik heb me het meest geërgerd aan een docent die zei dat hij 
hiervoor niet het onderwijs was ingegaan. Hij 
gaf gewoon wiskunde, ‘en christelijke wiskunde 
bestaat niet’.  Maar het gaat natuurlijk niet in al-
les om de vakinhoud, maar ook om de houding 
die je aanneemt naar je leerlingen. Er was ook 
een docent die bij elke toets zei: ‘Doe maar rus-
tig aan hoor, jullie krijgen het toch niet af.’ Dat 
is niet echt inspirerend om te horen. Gelukkig 
werden deze slechte voorbeelden ruimschoots 
overklast door docenten die zich bewust waren 
van de kracht van een sterke schoolidentiteit en 
vol voor hun leerlingen wilden gaan. En ik zie ze 
nog steeds in de meerderheid bij werkbezoeken 
op scholen.” 

DE DIEPTE IN MET…

‘Een klaslokaal 
moet geen 
eigen koninkrijk 
zijn. Zet die 
deur open voor 
elkaar’
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‘Eigenlijk moet 
je gewoon van 
die leerlingen 

houden’

Paspoort
Geboren: 16 november 
1961, in Nieuwerkerk aan 
den IJssel, met twee-
lingzus, in een gezin met 
uiteindelijk tien kinderen
Schoolcarrière: havo 
- lerarenopleiding maat-
schappijleer en geschie-
denis - universitaire studie 
geschiedenis 
Werkcarrière: docent, 
identiteitscoördinator, 

schoolbegeleidingsdienst, 
gemeenteraadslid Zwolle, 
Kamerlid ChristenUnie, 
fractieleider ChristenUnie, 
directeur van onder-
wijsorganisatie LVGS en 
onderwijsadministratie-
kantoor Concent, direc-
teur Historisch Centrum 
Overijssel en Stichting 
IJsselacademie, minister 
van Basis- en Voortgezet 

Onderwijs en Media
Privé: getrouwd, 4 kinde-
ren, 1 kleinkind
Klein detail: begon na zijn 
Kamerlidmaatschap thuis 
met taarten bakken. De 
resultaten hiervan worden 
enkel in huiselijke kring 
geproefd en van commen-
taar voorzien.
Opmerkelijk: smokkelde 
als student met een paar 

vrienden bijbels naar com-
munistisch Roemenië. Bij 
aankomst bleek een aantal 
ingenieus verstopte bijbels 
zó muurvast in de auto te 
zitten, dat er niets anders 
op zat om ze ook weer 
het land uit te smokkelen. 
“We zijn vast het enige 
groepje dat ooit bijbels 
in én uit Roemenië heeft 
gesmokkeld.’
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Toch klinkt er vaak uit het werkveld: ik wil 
best de 28 verschillende kinderen in mijn klas 
aandacht geven, maar het is een bovenmenselijke 
inspanning met de huidige werkdruk en al die 
verschillende problematieken.
“Dat was vroeger niet anders. Nu is er wel meer 
bekend over soorten problematiek, er bestaan 
meer begrippen en termen om zaken te duiden. 
Het klopt wel dat de achtergrond van kinderen 
complexer is geworden, er zijn veel ingewikkelde 
gezinssituaties. Je moet ook niet het onmogelijke 
vragen van docenten. Wel dat ze het individu als 
uitgangspunt nemen, maar daar zit natuurlijk ook 
weer een grens aan. Ik heb zelf leerlingen gehad 
met zulke grote problemen dat ze boven mijn pet 
gingen. Daar moet je als docent niet aan beginnen, dat is een zaak 
voor professionals. Je kunt zelfs schade aanrichten als je als amateur-
psycholoog aan de gang gaat. Op het juiste moment moet je dus ook 
weer los durven laten. Maar je hoeft het kind niet de rug toe te keren. 
Af en toe extra aandacht blijven geven ervaren ze óók als steun.”

Hoe ervaart u het om gelovig te zijn in deze geseculariseerde 
samenleving?
Lichte zucht. “Weet je dat ik van die vraag altijd een beetje jeuk krijg? 
Alsof je het als christen heel zwaar zou hebben in deze tijd, van ‘och 
och, hoe moet je jezelf toch staande houden’... Dat soort tobberig-
heid vind ik echt onzin. Je moet gewoon doen waarvoor je staat, ook 
voor jou is er een plek in deze maatschappij, net als voor anderen. Ik 
ben oprecht blij met de diversiteit van ons onderwijsbestel. Dat we 
in Nederland zo’n breed palet aan scholen hebben is bijzonder, ook 
internationaal gezien. Ouders hebben hier echt wat te kiezen: ze kun-
nen een school selecteren die goed aansluit op hun visie van opvoe-
ding van hun kind. Christelijke scholen kiezen voor Bijbelverhalen als 
basis voor geestelijke vorming. Maar er zijn tal van andere inspiratie-
bronnen voor mensen die ook geïnspireerd, maar niet-religieus, door 
het leven willen gaan. Zij hebben bijvoorbeeld een duidelijke peda-
gogische visie op de omgang met en begeleiding van kinderen. Wat 
de schoolidentiteit verder ook is, echte kwaliteit wordt gevormd door 
docenten die met hart voor het vak hebben gekozen en zich willen 
inzetten voor school en de geestelijke vorming van hun leerlingen.” 

De school dus als mede-opvoeder?
“Jazeker. In mijn studietijd hoorde ik een definitie van opvoeding van 
Lea Dasberg: het begeleiden van kinderen naar hun volwassenheid. Die 
is me bijgebleven. Je moet, als ouder en als leraar, niet voor het kind 
staan, maar ernaast of erachter. Het moet de ruimte hebben om naar het 
licht te kunnen groeien. Daar moet niet de schaduw overheen hangen 
van iemand die bepaalt wat wel of niet goed is. Natuurlijk, grenzen zijn 
nodig, maar het kind moet vooral ruimte krijgen om zelf zoveel mogelijk 
te ontdekken. Als een jong kind zo mag opgroeien, is dat fantastisch.”

‘Ik ben oprecht 
blij met de 
diversiteit van ons 
onderwijsbestel. 
Ouders hebben hier 
echt wat te kiezen’

DE DIEPTE IN MET…
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‘Mijn 
schoolteam 
was net zo 

lamgeslagen 
als ikzelf’

Ooit meegemaakt? Net als je denkt 
‘hier kom ik echt niet meer uit’, gebeurt 

er iets onverwachts wat zomaar 
verder helpt. Een directeur en een 

rector over hun ervaring met steun 
uit onverwachte hoek, toen ze die het 

minst verwachtten.
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UIT ONVERWACHTE HOEK
TEKST: BEYKE GORIS EN ANNEMIEKE VAN DER VELDEN 

“Een paar jaar 
terug wisten we 
dat onze onder-
wijskwaliteit niet 
op orde was. Na 
een lastig nieuw-
bouwtraject, veel 
onrust binnen het 

team en allerlei bezuinigingen 
kwamen we onder inspectietoe-
zicht te staan. Het pedagogisch 
klimaat op onze school is altijd 
goed geweest, maar de educa-
tieve achterstand bleek groot. 
Het was duidelijk: het roer moest 
radicaal om. Met lood in mijn 
schoenen ging ik het gesprek 
aan met onze bestuurder en be-
stuurssecretaris. Ik dacht dat ze 
me flink gingen afrekenen op de 
situatie. Tot mijn verbazing kreeg 

Anita van Dam, 
directeur van basisschool  
Dr. H. Bavinck in Vlaardingen

Daar stond 
ik met een 

microfoon, voor 
een volle  

tribune.

“E
ik juist volop steun en medewer-
king om het schip weer vlot te 
trekken. Samen zetten we een 
plan van aanpak op. Er ontstond 
een hechte band, die tot op van-
daag voortduurt. 

Boze vader
Bij de nieuwe koers hoorde 
een voorlichtingsavond voor 
de ouders. Daar stond ik met 
een microfoon, voor een volle 
tribune. Ik voelde me als een 
burgemeester die vertelt dat er 
een AZC komt, aan bewoners die 
collectief tegen zijn. Een boze 
vader nam de microfoon over 
en begon een betoog: tegen de 
school, tegen mij, niets deugde 
aan ons. Ik ging er maar bij zitten 
en liet hem tekeergaan. Mijn 
schoolteam was net zo lamge-
slagen als ikzelf. ‘Hoe reageer ik 
hier nu goed op?’ vroeg ik mezelf 

wanhopig af. Toen gebeurde er 
iets waar ik geen seconde op 
had gerekend.

Eyeopener
Er stonden meerdere ouders op 
die de man tegenspraken. Een 
school kan het nooit allemaal al-
leen, was hun insteek, van ouders 
mag ook wat worden verwacht. 
Dit veranderde de sfeer on-
middellijk: er was opeens weer 
ruimte voor dialoog. Ik kreeg de 
kans om het plan van aanpak te 
presenteren en ouders kwamen 
zelf met allerlei ideeën voor ver-
betering. Na 14 maanden hard 
werken door het team én een 
aantal ouders waren alle negatie-
ve punten van het inspectierap-
port weggewerkt. Voor mij was 
deze crisis ook een eyeopener. 
Eerder was ik geneigd om mijn 
team te beschermen en ouders 
op afstand te houden. Ik ontdek-
te dat intensieve samenwerking 
met hen juist hoger rendement 
voor de school oplevert. 

Daarom heb ik vol ingezet op 
de doorontwikkeling van ouder-
betrokkenheid, onder meer met 
een klankbordgroep. Het is nu 
een speerpunt in ons beleid. In 
het management development 
traject voor omvorming tot IKC 
was mijn afstudeerrichting zelfs 
ouderbetrokkenheid. Wat begon 
als een ellendige situatie heeft 
uiteindelijk toch veel goeds 
gebracht.”
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‘Leerlingen en 
docenten vonden 

elkaar in hun 
verdriet’
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“In de week voor 
Pinksteren raakte Savannah 
vermist, een leerlinge van 
onze school in Bunschoten. 
Met een vaag gevoel van 
onrust ging ik het weekend 
in. Een dag later hoor-
den we het vreselijkste 

nieuws dat je als school kunt 
krijgen: Savannah was van het 
leven beroofd. Het bizarre toeval 
wilde dat een dag eerder in de 
omgeving het lichaam van een 
ander meisje was gevonden. 
Verbijstering, verdriet en angst 
over twee kinderen die los van 
elkaar bijna gelijktijdig omko-
men. Het voelde alsof alles wat je 
normaal vindt uit handen wordt 
geslagen.  

Confrontatie
Op school startten we meteen een 
crisisteam op, een driehoek met 
burgemeester en Slachtofferhulp. 
Allereerst wilden we ervoor zor-
gen dat emoties een plek konden 
krijgen. Ik wilde er zijn voor school 
en de media op afstand houden. 
Dat een Volkskrant-journaliste zich 
voordeed als moeder om binnen 
te komen bij de bijeenkomst voor 
ouders en hierover schreef in 
de krant, was voor ons een heel 
nare ervaring. We wilden het juist 
klein houden: het gaat om ónze 
leerling, óns verdriet. Tegelijkertijd 

Thijs Jan van der Leij, 
rector van het Oostwende 
College in Bunschoten en het 
Farel College in Amersfoort

werd ik geconfronteerd met eigen 
emoties uit mijn persoonlijke 
levensverhaal. Ik heb zelf mijn zus 
verloren toen ik jong was en weet 
uit ervaring wat dat voor ouders 
en familie kan betekenen. 

Elkaar vinden
Op maandag ontvingen we 
eerst de docenten op school. 
Er waren heftige emoties, veel 
mensen voelden zich onthand in 
hun pedagogisch handelen over 
veiligheid en streven naar het 
goede. Bijzonder was om te zien 
hoe de houding van de docen-
ten kantelde op het moment dat 
de - zeer verdrietige - leerlingen 

binnenkwamen: ze veranderden 
in begeleiders en vingen hen op. 
Maar wat óók gebeurde, was dat 
die twee groepen elkaar versterk-
ten, elkaar vonden. Ik zag dat van-
uit het noodlot dat je gezamenlijk 
ten deel valt, er enorme kracht bij 
een gemeenschap los kan komen, 
die helpt bij de verwerking. 

Inclusieve gemeenschap
Nu, een jaar verder, zie ik dat deze 
crisis verbindend heeft gewerkt. 
Ik ben nog sterker gaan inzien dat 
ik in mijn rol als schoolleider een 
vanzelfsprekende veilige ruimte 
wil bieden waarin die verbonden-
heid een plaats kan krijgen. Door 
er te ‘zijn’ voor elkaar. In het hui-
dige ik-tijdperk is dat goed om te 
beseffen. Vanuit een open chris-
telijke identiteit willen wij werken 
aan een inclusieve gemeenschap. 
Dan kunnen we de handvatten 
die ons vorig jaar hielpen om 
emoties een plaats te geven, ook 
in goede tijden gebruiken. Uit 
een verdrietige situatie beschouw 
ik dat als iets positiefs.”

Nu, een jaar 
verder, zie ik 
dat deze crisis 
verbindend heeft 
gewerkt.

UIT ONVERWACHTE HOEK
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Leerlingen
of kinderen?
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COLUMN | DAVE ENSBERG-KLEIJKERS

P
rofessionals wor-
den geacht hun 
doelgroepen ook 
professioneel te 
omschrijven. Zo 
heeft een advocaat 
het over ‘cliënten’. 
Een arts spreekt 

zijn doelgroep aan als ‘patiënt’, 
terwijl een gemeenteambtenaar 
zijn mond vol heeft van ‘burgers’. 
Een hotelreceptionist spreekt 
over ‘gasten’, in het theater ben 
ik ineens een ‘bezoeker’ en een 
vakkenvuller in een supermarkt 
spreekt me aan als ‘klant’. En in 
het onderwijs? Wij spreken over 
‘leerlingen’ en op latere leeftijd 
over ‘studenten’. Vooral in be-
leidstaal is er een zekere druk op 
‘professionele communicatie’. De 
veronderstelling is: hoe zakelijker 
en professioneler beleid is be-
schreven, hoe meer objectiviteit 
en zuiverheid er ontstaat. Er is 
wat mij betreft niets mis met pro-
fessionaliteit en zakelijkheid in 
het onderwijs. Wel heb ik moeite 
met een gebrek aan (mede)men-
selijkheid en warmte. Ik praat dan 
ook veel liever van kinderen en 

jongeren. Dat zijn namelijk woor-
den die over de mens achter de 
administratieve eenheid ‘leerling’ 
gaan. Ik noem onze scholen im-
mers ook geen ‘BRIN-nummers’. 
De kilte die deze professionele 
beleidstaal uitstraalt, staat in 
schril contrast met de warmte die 
bij het onderwijs hoort en past. 

Eén van de grootste, vaak onuit-
gesproken, behoeften van kinde-
ren en jongeren is om gezien te 
worden. Opgemerkt worden door 
anderen, gewaardeerd worden en 
je geliefd voelen. Deze behoefte 
is universeel en overstijgt overi-
gens de leeftijdsfase van de mens 
– het is een behoefte van jong en 
oud, man en vrouw, arm en rijk en 
wit en zwart. Kinderen en jonge-
ren het gevoel geven dat ze ertoe 
doen op deze aarde is misschien 
wel het grootste geschenk dat 
wij hen in het onderwijs kunnen 
geven. Voor de een vormt dit 
onze fundamentele pedagogi-
sche opdracht, voor mij is het 
zelfs een onderwijsoverstijgende 
menselijke opdracht. Woorden 
die we als mensen gebruiken om 

deze opdracht vorm en invulling 
te geven, doen ertoe. Woorden 
schetsen een beeld van de wer-
kelijkheid of gewenste werkelijk-
heid. Hoe vaker we spreken van 
leerlingen, hoe (onbewust) meer 
afstand er ontstaat tussen vol-
wassenen en kinderen. Woorden 
hebben de neiging een ‘self 
fulfilling prophecy’ te worden. 
En laten we dat dan juist op een 
positieve en menselijke manier 
doen. Nabijheid en menselijkheid 
binnen (en buiten) het onderwijs 
creëren, begint wat mij betreft 
daarom bij het aanspreken van 
kinderen als kinderen en jonge-
ren als jongeren. 

Dave Ensberg-Kleijkers 
is voorzitter College van 
Bestuur van Stichting 
Biezonderwijs in Tilburg.  
Hij merkt op, vraagt zich af, 
daagt uit en maakt statements 
over zijn geliefde vak.

Hoe 
vaker  

we spreken 
van leerlingen, 
hoe (onbewust) 
meer afstand 
er ontstaat 
tussen vol
wassenen en 
kinderen

Leerlingen
of kinderen?

FOTO: BIEZONDERWIJS
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KOM NAAR HET JURIDISCH 
CONGRES VAN VERUS OP 
DONDERDAG 11 OKTOBER 2018

GA VOOR ALLE INFORMATIE, TIJDEN EN AANMELDEN NAAR 
WWW.VERUS.NL/JURIDISCHCONGRES2018

Na een succesvol eerste juridisch congres in 2017, organiseert 
Verus opnieuw een juridisch congres voor het onderwijs met 
vooraanstaande sprekers.

Prof. mr. drs. Ben Vermeulen, lid van de Raad van State, 
spreekt plenair over de rechtsbescherming van het schoolbestuur.

Prof. dr. Renée van Schoonhoven, bijzonder hoogleraar 
Onderwijsrecht, gaat in haar workshop in op de juridische 
(on-)mogelijkheden bij samenwerking tussen vo en mbo.

Er zijn ook twee workshoprondes waarin de advocaten en juristen 
van Verus actuele thema’s uitvoerig bespreken. 

Vind 
hier de 

antwoorden 
op jouw 

juridische 
vragen 

KOSTEN
Gratis voor leden van Verus. Niet-leden € 295,-

LOCATIE
Bomencentrum Nederland, Baarn

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Mail naar: aenj@verus.nl of bel 0348 74 44 48

Advertenties OpAdem 1 2018.indd   3 06-09-18   15:33
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Als het 
regent, 

zoek dan 
naar de 
regen 
boog
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RUBRIEK

bewust 
zoeken naar 
de dialoog 
voorkomt 

conflict

Ouderbetrokkenheid: 

ACHTERGROND
TEKST: JOKE WALTMANS  
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ACHTERGROND

‘Een gelukt en gelukkig bestaan’ –in 
essentie willen ouders en leerkrachten 
hetzelfde voor hun kinderen en 
leerlingen. Goede ouderbetrokkenheid 
draagt hier vanzelfsprekend aan bij. 
Tegelijk worstelen veel scholen met 
de praktijk: hoe vertaal je de positie 
van -steeds mondigere- ouders op 
school naar een werkbare vorm? Van 
vrijblijvende klankbordgroep tot 
gesprekspartner over identiteit. “Bij de 
herijking van onze strategische visie zijn 
we eerst met ouders in gesprek gegaan.”

Verplicht startgesprek
‘Ouders, wees aardiger tegen de school van je kind’. Het was een 
duidelijke oproep die een schooldirecteur in Rotterdam vlak voor 
de zomervakantie deed. Twee agressieve ouders in één week brach-
ten hem daartoe. Leerkrachten en schooldirecteuren ervaren de 
mondigheid van hun doelgroep, ouders en kinderen, soms als be-
dreigend. Ouders verlangen dat hun kind wordt gezien, letterlijk en 
figuurlijk, maar gaan daarin soms te ver, ziet ook Tinka Persoon, IB’er 
op onder meer De Rank in Sassenheim. Haar praktische advies: je 
kunt dit vóór zijn door te zorgen voor goede relaties tussen school 
en ouder(s). “Ouders die heel hard roepen, doen dat vaak omdat 
er in de jaren ervoor al iets is misgegaan. Sommige leerkrachten 
zijn niet gewend aan de ouder als onderwijspartner of meedenker. 
Verplicht een startgesprek aan het begin van het schooljaar. Laat de 
ouder vertellen hoe het met hun kind gaat. De leerkrachten houden 
hun mond en luisteren. Dat is wennen voor beide partijen, maar 
werkt wel. Contacten lopen daarna makkelijker omdat je elkaar 
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beter kent. Als dan een leerkracht op het plein tegen een ouder 
zegt dat een toets minder goed is gemaakt, valt dat minder rauw 
op je dak”, verwacht Persoon. Ooit begon ze als leerkracht, maar ze 
merkte dat ze liever bezig was met individuele 
kinderen: hoe konden zij in de klas aan hun 
trekken komen? In de functie van IB’er lukt dat 
prima: “Je kunt vaak met kleine aanpassingen 
ervoor zorgen dat een leerling weer lekker in 
zijn vel komt te zitten. Dat kan een handcom-
puter zijn voor een leerling met een slechte 
motoriek of een stilteplek voor iemand die snel 
‘overstroomt’.”

Vraag het de ouder
Docenten en IB’ers doen graag hun best voor 
kinderen, weet Monica Neomagus, adviseur 
ouderbetrokkenheid bij Verus. “Maar soms heb-
ben zij het gevoel dat zij de enigen zijn die er 
hard aan trekken.” Toen Neomagus dit onlangs 
met een leerkracht besprak, bleek dat hij zijn 
gevoel daarover eigenlijk niet met de betreffen-
de ouder deelde. En ook niet precies wist of die 
ouder thuis misschien ook wel háár stinkende 
best deed. “Het was voor hem een eyeopener 

Tinka Persoon

Er zijn 
leerkrachten 

die nog niet 
zijn gewend aan 
de ouder als 
onderwijspartner 
of meedenker

FOTO: FRANK VAN BEEK

Waardevol partnerschap
Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen ouder-
betrokkenheid en ouderparticipatie. Bij dat laatste 
wordt gedoeld op de activiteiten van de ouderraad, 
de club mensen die op school in de weer is met het 
Sintfeest, de eindejaars-barbecue of de goede doe-
lenactie. Ouderbetrokkenheid gaat vooral om betrok-
kenheid op je eigen kind. Door thuis een positief leer-
klimaat te creëren, kunnen ouders veel doen voor hun 
kind. Voor adviseur Neomagus is de scheidslijn niet 
heel scherp. Zij spreekt liever van waardevol partner-
schap, waarbij school en ouder gaan voor het welbe-
vinden en het succes van het kind en met elkaar een 
mooie school maken. “Een leerkracht of IB’er die naast 
de ouder gaat staan, die natuurlijk ook zorg heeft over 
zijn of haar kind, dát schept een enorme band. Samen 
kun je dan praten over hoe je het kind kunt ondersteu-
nen, Mooi als scholen daar energie in steken.”
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Docenten en 
IB’ers hebben 

soms het gevoel dat 
zij als enigen er 
hard aan trekken

dat je daarover in gesprek zou kunnen 
gaan en zo tegelijk aan ‘zelfzorg’ doet. Als 
professional heb jij ook dingen nodig om 
je werk goed te kunnen doen. Vraag dat 
aan de ouder en kijk eens hoe ver je dan 
kunt komen.” 

Meedenken over identiteit
Ouderbetrokkenheid kent ook een vari-
ant die veel verder gaat dan gezamenlijke 
aandacht voor de individuele leerling. Het 
Emelwerda College in Emmeloord, een 
middelbare school voor lwoo-, mavo-, havo- 

en vwo-onderwijs, betrok de ouders nauw bij het nadenken over de 
identiteit van de school en de persoonsvorming in het onderwijs. 
“Bij het opstellen van een hernieuwde strategische visie zijn we 
eerst met allerlei mensen in gesprek gegaan. Ouders, leerlingen, 

Marga Sijbom

FOTO: WILKO VISSCHER
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vaksectievoorzitters, stakeholders, het MT en 
de Raad van Toezicht. Allemaal hebben zij 
meegedacht over de pijlers in dat beleidsplan: 
kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie”, 
vertelt Marga Sijbom, directeur van de mavo-, 
havo- en vwo-afdeling. In samenwerking met 
Verus werd een speciale ouderavond belegd 
op de school. Ruim zeventig ouders gaven 
daarbij aan wat zij in de visie van de school 
belangrijk vinden om aan hun kinderen mee te 
geven. Hoofdvraag daarbij was ‘Wat gunt u de 
kinderen van vandaag voor hun verdere leven?’ 
“Dat werden goede gesprekken en mooie 
contacten waarbij onze waarden vertrouwen, 
vrijheid en verantwoordelijkheid centraal ston-
den. Wij zoeken bewust naar de dialoog om te 
voorkomen dat je in conflict raakt met elkaar. 
De educatieve driehoek school-ouder-kind 
blijft heel belangrijk”, geeft Sijbom aan.

Houtskoolschets
Voor het opstellen van het visiedocument 
zelf is ‘heel lang de tijd genomen om veel 
met elkaar te praten’. De gesprekken gingen 
onder meer over geloof (vertrouwen op God), 
persoonsvorming (talentontwikkeling, keuzes 
maken), maar ook over praktische zaken als 
regels en normen voor telefoon- en compu-
tergebruik en een klassenapp. “Na de eerste 
ontmoeting is er een houtskoolschets ge-
maakt waarop iedereen mocht reageren. Dat 
kon ook anoniem.” En de docenten? Uiteraard 
spelen ook zij in dit proces een rol, benadrukt 
Sijbom. “Naast kwalificatie gaat het ons ook 
om de mensen en kinderen hier op school, 
om de vorming van het kind. Dat gaat verder 
dan alleen goed gekwalificeerd les geven. 
Wij hebben nu niet de illusie dat we het nooit 
meer oneens zullen zijn. Je mag het oneens 
zijn, als je maar in gesprek blijft en zorgt voor 
transparantie.”

Goede flow
Marco de Jong, directeur van twee christelijke basisscholen in Oud-
Beijerland omschrijft zijn scholen het liefst als ‘samenleving in het 
klein’. “De meeste ouders zijn van nature betrokken en geïnteres-
seerd in de ontwikkeling van hun kind. Maar steeds vaker hebben 
beide ouders een betaalde baan. Dat maakt hun inzetbaarheid voor 
de school beperkt”, constateert hij.

‘Kinderen zijn het 
kostbaarste bezit’
Ouderbetrokkenheid is een pijler voor goed onder-
wijs, stelt Driestar onderwijsadvies in Gouda. Samen 
met de andere pijlers goed leiderschap en goed ge-
kwalificeerde leraren. “Als school en ouders volledig 
open zijn naar elkaar is dat voor het kind het beste. 
Dat hebben meerdere onderzoeken aangetoond”, 
zegt Gerben Heldoorn, manager Onderwijsadvies 
bij Driestar onderwijsadvies.
Het kenniscentrum biedt een post-HBO-opleiding 
Ouderbetrokkenheid aan en behandelt het onder-
werp vaak tijdens adviestrajecten. “Er gaan heel veel 
dingen goed op scholen, maar het kan misgaan als 
ouders bijvoorbeeld te laat worden betrokken als 
het niet goed gaat met hun kind. Of als scholen niet 
melden dat het wél goed gaat. Zorg ‘in vredestijd’ 
dat de relatie school-ouder goed is, dan wordt het 
makkelijker om het gesprek aan te gaan als het 
moeilijk wordt. Had je bij het eerste kind problemen 
met die ene meester, zorg dan dat de relatie goed 
is als het volgende kind in die klas komt. Blijf er niet 
mee lopen, maar ga het gesprek aan”, adviseert hij.
In contacten met scholen hoort Heldoorn verhalen 
over ouders die op de stoel van de leraar gaan 
zitten. En hij spreekt ouders die vinden dat de leraar 
hun de les leest. Stem met elkaar af hoe je wilt 
samenwerken als school en ouders, is zijn advies. 
Vanuit die basis is er meer grond om moeilijkheden 
of zorgen bespreekbaar te maken. “Besef dat een 
kind het kostbaarste bezit is voor ouders. Dat is een 
andere relatie dan die van leerkracht en kind. Bij 
ouders speelt ook de emotie een rol. Als je net hebt 
verteld dat hun kind nog niet goed leest, vraag dan 
ook ‘Hoe is het voor u om dit te horen?’ Heb aan-
dacht voor de emotie. Dat is best ingewikkeld, maar 
zeker te leren.’’
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Campagne 
‘Samenzijnwijschool’
In de week van 10 september jl. ging de campagne 
Samenzijnwijschool van start. Deze landelijke cam-
pagne ondersteunt de samenwerking tussen scho-
len en ouders in het PO en VO. Daar waar scholen 
het verhaal van de ouder serieus nemen en ouders 
de deskundigheid van de leraar respecteren, groeit 
de samenwerking en wordt toenemende juridi-
sering van relaties tegengegaan. Via een speciale 
website kunnen mooie voorbeelden en oplossin-
gen voor lastige vraagstukken worden gedeeld. 
In dit campagnejaar wordt ook aandacht besteed 
aan onder meer aankomende leraren, gelijke kan-
sen, nieuwkomers en het MBO. 
Verus, Ouders & Onderwijs, CPS en Driestar on-
derwijsadvies zijn initiatiefnemers van de campag-
ne die inmiddels door een groot aantal scholen, 
schoolbesturen en onderwijsorganisaties wordt 
ondersteund. Meer informatie en/of meedoen?

Kijk op www.samenzijnwijschool.nl of bel met 
Monica Neomagus, adviseur ouderbetrokken-
heid Verus, 06 518 43 248. Mailen kan ook: 
informatie@samenzijnwijschool.nl

Ook al zijn ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid twee verschil-
lende dingen, De Jong ziet in de praktijk dat beide elkaar voeden. 
“Een actieve ouderraad valt op, waardoor anderen ook bereid zijn 
om zich in te zetten voor school. Dat zorgt voor een goede flow.”
Ontmoeting en contact blijven belangrijke waarden, volgens De 
Jong. Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismaking 
met de nieuwe leerkracht en een meeloopochtend, waarin een 
ouder ongeveer twee uur mee kan draaien in de klas van het kind. 
“Met ingang van dit schooljaar starten we met ouder-kind-leer-
kracht-gesprekken bij het uitreiken van het rapport. Het traditionele 
tienminuten-gesprek verandert in een gesprek waarin de leerling 
zijn of haar rapport en portfolio aan de leerkracht én de ouder(s) 
presenteert.” Daarbij geven leerlingen aan welke ontwikkeling ze 
hebben doorgemaakt en wat de plannen zijn voor de toekomst. 
“Het is belangrijk dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen 
voor hun leren. Wat zijn hun doelen, welke skills moeten ze daar-
voor ontwikkelen en hoe gaan ze dat doen? Dit past goed binnen 
het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden”, stelt De Jong.

Grenzen aan betrokkenheid
Met een heel andere pet, namelijk die van 
vader van vier kinderen, nam De Jong ook 
plaats in de klankbordgroep op de mid-
delbare school van zijn kinderen. “Daar 
konden wij van alles aandragen over 
schoolontwikkelingen, maar het bleef bij 
een gesprek. Het was niet heel duidelijk wat 
ermee gebeurde. Ik miste de continuïteit, 
maar zag ook hoe druk de conrectoren het 
hebben,” schetst hij. Wat hem betreft is er 
nog veel te winnen met ouderbetrokken-
heid, zowel in het primair als het voortgezet 
onderwijs. Al zijn er ook grenzen, geeft hij 
aan. “Betrokkenheid van een ouder bij de 
spreekbeurt van zijn kind is prima. Maar als 
dat betekent dat spreekbeurten veranderen 
van presentaties door leerlingen in fun-pre-
sentaties met hulp van ouders, gaat het zijn 
doel voorbij. Het kost veel meer tijd. Dat kan 
een keer gebeuren, maar je moet het wel in 
de gaten houden.”

Samen met openbaar onderwijs
Op het Emelwerda College krijgt de on-
derwijsvisie, zo zorgvuldig met de ouders 
opgesteld, de komende jaren ook concreet 
vorm. Samen met de openbare scholen-
gemeenschap krijgt de christelijke school 
een nieuw onderkomen op de toekomstige 
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Bij de 
herijking van 

onze strategische 
visie zijn we eerst 
met ouders in 
gesprek gegaan

onderwijscampus. “Dan gaat het ook over wat 
kleur en identiteit met je doen. Door ons visie-
document weten wij waar ouders, school en 
leerlingen waarde aan hechten.” 

Intervisie voor docenten
Naast praktische en waardevolle tips over wat 
het contact met ouders bevordert, gaat het 
volgens adviseur Neomagus vooral ook om het 
relationele aspect. “Hoe spreek je met elkaar als 
school en ouders, wat kom je tegen als docent, 
hoe ga je daarmee om, hoe heb je iets opge-
lost en wat valt daaruit te leren?” Ze vervolgt: 
“Het is een spannend vak en docenten krijgen 
heel veel op hun bord van wat in de levens van 
kinderen, en dus ook van hun ouders, kan spelen. Ik gun docenten-
teams wat dit onderwerp betreft vormen van intervisie - al dan niet 
met een deskundige buitenstaander erbij of gewoon een collega 
die dit goed kan en ervaring weet te delen. Met elkaar creëer je dan 
een sterk team dat een assertieve én sensitieve relatie met ouders 
weet op te bouwen.”

FOTO: MICHEL GROEN

Marco de Jong
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DE DAG VAN…

‘We moeten 
kinderen 

helpen de 
wereld te 

ontdekken’

De dag van  
Simon Baars

Naam: 
Simon Baars

Functie: 
Sinds februari 2018 clusterdirecteur vmbo-Rotterdam: 

heeft drie vmbo-scholen onder zijn hoede

School: 
CSG Melanchthon, met vestigingen in Rotterdam en 

Lansingerland. Onderwijsaanbod: van vmbo-bbl tot en 
met gymnasium 

Is ook nog: voorzitter van TechForce Rijnmond (samen 
met de directeur van het Techniek College Rotterdam): 

een samenwerkingsverband van ongeveer dertig vmbo- 
en mbo-instellingen in de regio. 

TEKST EN FOTO’S: BENNE HOLWERDA 
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8:15 uur
Koffie en werkoverleg met locatiedirecteur Hanna van Os. 
“Het leuke van mijn werk is de diversiteit”, zegt Simon. “Ik heb drie 
scholen onder mijn hoede. Hier op Mathenesse heeft Hanna de dage-
lijkse leiding. Ik denk mee, leg externe contacten en ben de link met 
de algemene directie. Dit is een kleine school in een grootstedelijke 
context, zeer kleurrijk uiteraard. We hebben hier zo’n 360 leerlingen, 
voornamelijk uit de directe omgeving. We kennen de leerlingen per-
soonlijk, dat geeft hier veel veiligheid.”
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9:00 uur
Sollicitatiegesprek voor de vacature van docent 

wiskunde. De sollicitant heeft gewacht in de 
docentenkamer, waar nog posters aan het raam 

hangen van een teambijeenkomst over de 
kwaliteiten van de school.

“De kinderen op onze scholen hebben hun 
docenten echt nodig. Ik maakte ooit mee dat een 

leerling ’s avonds in een crisissituatie als eerste 
zijn mentor belde. Dan besef je hoe cruciaal zo’n 

docent is in het leven van zo’n kind. Daarom wil 
ik in het vmbo werken en ik zoek die motivatie 
ook bij onze sollicitanten. Je moet echt bewust 

kiezen voor onze leerlingen.”

10:30 uur
John van de Laar, salesmanager bij de Heutink 
Groep, komt praten over meubilair voor het nieuwe 
‘Techniekplein’.
“Het techniekonderwijs verandert voortdurend. De 
richting Mobiliteit en Transport bouwen we af - voor 
een kleine school zijn de vernieuwingen in die 
branche financieel niet bij te houden. We richten de 
blik op brede en schone techniek. We gaan onze 
afdeling techniek opnieuw inrichten: het wordt een 
modern plein met daaromheen lesruimtes. En ja, ik 
wil ook dat het er goed uitziet.”

11:25 uur
Simon en Hanna, met hun bureaus tegenover 
elkaar, werken zoveel mogelijk actiepunten weg.
Simon belt een van zijn ondersteuners over aan 
te schaffen laptops. Dan rolt hij zijn stoel naar 
Hanna’s kant van het bureau: tijd om samen het 
formatieoverzicht te actualiseren. “O, ook nog 
even kijken naar de tussenstand van de begro-
ting.” Daarna: “Heb je al iemand voor de MR?” “Is 
rond”, zegt Hanna triomfantelijk.

‘Mijn 
passie ligt 

hier. Op vmbo
scholen gebeuren 
schitterende dingen’

DE DAG VAN…

46   |   Op Adem



‘Docenten 
zijn cruciaal 

in het leven van 
een leerling’

12:20 uur
Lunchtijd, ongeveer. Simon en Hanna 
werken door, al boterhammen en 
crackers etend achter hun bureau. 
Docenten lopen binnen met vragen 
over een leerling of een toets die nog 
niet gemaakt is.
“We staan voor een open christelijke 
identiteit”, vertelt Simon tussendoor. 
“Dat gaat prima samen met het feit dat 
een meerderheid van onze leerlingen 
een islamitische achtergrond heeft. 
Met kerst hebben we een inzameling 
gehouden voor de islamitische voed-
selbank. Ik vind het mooi dat alles zich 
hier mengt. We leveren het bewijs 
dat je in al die diversiteit prima kunt 
samenwerken en samenleven.”

13:15 uur
In Simons hybride Toyota op weg naar het 
Zadkine College, een grote mbo-school in 

Rotterdam. Doel: mogelijkheden verkennen 
om vmbo-leerlingen in korte praktijklessen 

te laten kennismaken met het mbo en de 
beroepen waarvoor ze opleiden.

“De meeste van onze leerlingen komen uit 
de buurt van de school. Hun wereld is klein. 

Ik wil graag laten zien welke scholings-
mogelijkheden er zijn. Op het mbo staan 

machines en apparaten die wij niet hebben. 
Daarom proberen we dit soort connecties te 
maken met vervolgopleidingen. En dan het 
liefst op docentenniveau, want dan gaat het 

ook echt gebeuren.“
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13:30 uur
Gesprek bij het Zadkine College met 
Perry van Milt (opleiding Brood & Banket) 
en Jeroen Hopmans (directeur Horeca, 
Toerisme, Facilitair & Dienstverlening). 
Inzet: een samenwerking waardoor vmbo-
leerlingen als vanzelf kennismaken met het 
‘grote’ mbo. Perry laat na afloop van het 
gesprek de enorme praktijkkeukens zien. 
“Dit vind ik mooi”, zegt Simon op de 
terugweg. “Mensen aan elkaar koppe-
len om dingen voor elkaar te krijgen. Ik 
krijg daar echt energie van. Nu ging het 
over de horeca- en bakkerijopleidingen. 
Volgende week heb ik ook zo’n gesprek 
bij Zorg & Welzijn. Leerlingen meenemen 
naar het mbo: ik geloof daar erg in. De 
luiken moeten open. We moeten ons meer 
naar buiten richten en kinderen helpen de 
wereld te ontdekken.”

15:15 uur
Voorbereiding van een gesprek dat Simon 
morgen heeft bij het Jeugdfonds Rotterdam. 
Het Jeugdfonds wil in het kader van 
armoedebestrijding een spreekuur houden in 
de wijk Mathenesse. Simon heeft ruimte in de 
school aangeboden.
“We zien behoorlijk veel armoede onder 
onze jongeren. Het Jeugdfonds kan daar heel 
praktisch bij helpen, bijvoorbeeld door ervoor 
te zorgen dat jongeren toch bij een sportclub 
kunnen. Als ze dat spreekuur op onze school 
houden, kunnen kinderen er gemakkelijker 
gebruik van maken. Andersom kunnen de 
mensen van het Jeugdfonds ons trainen in het 
signaleren van armoede en in het aanspreken 
van de ouders.”

15:45 uur
Overleg met fotograaf Gertjan Kooij, zelf ook docent. Gertjan 
kent de school goed en gaat een thematische serie foto’s maken. 
De foto’s laten vooral de beroepspraktijk zien, zodat leerlingen 
zich daar een beeld van kunnen vormen. Daarnaast helpt Gertjan 
ook mee bij de inrichting van het Techniekplein. 
“Het komende jaar gaan we de ruimte verder ontwikkelen. Het 
moet allemaal passen natuurlijk, maar ik vind ook de uitstraling 
heel belangrijk. Daar besteden we veel aandacht aan.” 

DE DAG VAN…
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17:15 uur
Als laatste de deur uit, maar zijn 
werkdag is nog niet voorbij. 
Simon heeft stukken in zijn tas 
voor een avondbijeenkomst van 
TechForce Rijnmond.
“Ik ben een beetje verliefd ge-
raakt op scholen in een groot-
stedelijke context”, zegt hij als 
we naar de auto lopen. “Veel 
kinderen in dit land hebben 
betrokken ouders en groeien op 
in een omgeving met kansen. 
Deze leerlingen hebben in dat 
opzicht vaak een achterstand, en 
soms meer dan één. De school 
speelt een belangrijke rol in de 
levens van onze kinderen. Ik 
heb primair onderwijs gedaan, 
voortgezet onderwijs, mbo en 
hbo. Maar mijn passie ligt hier. 
Op vmbo-scholen gebeuren 
schitterende dingen.”

18:00 uur
Bijeenkomst van TechForce Rijnmond bij 
de RDM. Om 21:30 uur gaat Simon naar 
huis met een flink aantal visitekaartjes.
 “Het gaat er op deze avonden vooral om 
contacten te versterken. dertig vmbo- en 
mbo-instellingen in de regio werken sa-
men met het bedrijfsleven en overheden 
om meer jongeren te interesseren voor de 
technische arbeidsmarkt. Er is zóveel per-
soneel nodig! We hebben de intentie om 
te kijken hoe we door intensiever samen te 
werken daar iets in kunnen betekenen.”

‘Met 
kerst 

hielden we een 
inzameling voor 
de islamitische 
voedselbank’
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Probeer altijd 
iets aardiger 

te zijn dan 
nodig is
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mis-verstanden over governance
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Governance gaat 
over structuren, 

niet over 
mensen

Of het nu gaat om fusies begeleiden, 
bestuurders en toezichthouders coa-
chen of medezeggenschapsraden 
trainen: het beeld bij governance 

is dikwijls dat het enkel gaat over de 
structuur – hoe hebben we de dingen 

met elkaar geregeld? Natuurlijk vormt structuur een 
essentieel deel van het werk van een governan-
ce-adviseur, maar ik kijk altijd naar de drie kanten 
van educational governance: structuur, commu-
nicatie en cultuur. Want de dingen kunnen nog 
zo strak geregeld zijn, uiteindelijk gaat het erom 
over hoe we over die afspraken (en met elkaar) 
communiceren. En op welke manier de cultuur van 
onze organisatie gewaarborgd is. Zoek je louter 
een goede structuur? Koop dan een handleiding 
projectmanagement. 

Besturen: een prachtig vak. En net als 
in elk vak zitten er addertjes onder het 
gras, liggen bananenschillen klaar en 

wachten valkuilen op klanten. De adviseurs 
van Verus hebben op allerlei terreinen 

expertise in huis om onderwijsorganisaties 
te begeleiden op hun weg. Wat zien zij soms 

gebeuren in het werkveld en hoe is dit te 
voorkomen? Dit keer: acht misverstanden 

over governance, op een rij gezet door 
governance-adviseur Mark Buck.

1
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Governance 
is het feestje 

van de bestuurders 
en toezichthouders
Te vaak wordt gedacht dat governance alleen over 
bestuurders en toezichthouders gaat. Maar ik en 
andere Verus-adviseurs spreken niet voor niets over 
educational governance. Goede governance moet 
uiteindelijk ten dienste staan aan het onderwijs aan 
de leerlingen in de klas. Dus praten we met bestuur-
ders en toezichthouders over de bedoeling van 
geïnspireerd goed onderwijs, en stellen we net zo 
goed vragen aan directeuren, medezeggenschaps-
raden en stakeholders van de onderwijsorganisatie. 
Immers: die bestuurder geeft ook weer leiding aan 
mensen, die op hun beurt ook weer leidinggeven. 
We beperken ons daarom niet tot wat er aan gover-
nance gebeurt bij een bestuurder, maar kijken naar 
het belang van governance in de hele organisatie.

Wie zijn 
governance 
goed heeft 

‘ingeregeld’, 
heeft nergens 

meer omkijken 
naar
Governance is geen statisch begrip. Net zoals een 
onderwijsorganisatie continu in beweging is, is 
de governance van de organisatie dat ook. Dat 
vraagt om goede gesprekken, met elkaar en met 
verschillende belanghebbenden/stakeholders bij 
de organisatie. De wetgever helpt al een handje 
door toezichthouders te verplichten hun functio-
neren jaarlijks te evalueren (nog iets waar ik graag 
bij help) en door toezichthouders op te dragen 
twee keer per jaar te spreken met de medezeg-
genschap. Maar er is nog veel meer mogelijk: veel 

toezichthouders (en bestuurders) gaan op school-
bezoek, onderhouden regelmatig contact met hun 
gemeente (ook als er geen heikele thema’s spelen) 
en praten met de onderwijspartners in de regio. 
Omgaan met stakeholders is daarom ook een be-
langrijk onderwerp in dienstverlening. 

Wie de kern-
waarden 
van zijn 
organisatie 
op papier 
heeft staan, heeft 
de governance op 
orde
Waardegedreven toezicht houden en besturen 
neemt een enorme vlucht in Nederland. Daar sta 
ik positief tegenover: het is mooi gesprekken te 
mogen begeleiden in onderwijsorganisaties die 
druk bezig zijn met na te denken over welke waar-
den hen drijven. Maar er zit nog wel een cruciale 
vraag achter, die in de haast der dingen dikwijls 
vergeten wordt: wat bedoelen we eigenlijk met die 
waarde? Heel veel toezichthouders vinden transpa-
rantie essentieel, maar toch zullen ze niet snel hun 
pincode of bruto jaarsalaris in een jaarverslag van 
de organisatie zetten. En de bestuurder die werkt 
vanuit vertrouwen wil vaak toch een management-
rapportage hebben, zodat hij weet wat er op zijn 
scholen gebeurt. Kortom: maak altijd expliciet wat 
een bepaalde waarde inhoudt en hoe die vorm 
krijgt in de organisatie.

Meten is 
weten
Het is enorm belangrijk om de cijfers 
goed op orde te hebben, daarover 
zijn alle governance-adviseurs het 
wel eens. Maar het gaat ook nog om 

3

4
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iets  anders, namelijk het verhaal dat deze cijfers 
vertellen. Onderwijs is nu eenmaal meer dan een 
zorgvuldige kosten-batenanalyse. Het gaat over 
wat er in de onderwijspraktijk gebeurt en welke 
verhalen van belang zijn voor de school. Daarom 
help ik ook graag toezichthouders, bestuurders en 
directeuren na te denken over ‘soft controls’ om het 
gesprek aan te gaan over wat er in de klas gebeurt. 
Niet omdat de ‘hard controls’ niet van belang zou-
den zijn, maar omdat het samenspel van hard en 
soft controls nog veel meer vertelt over wat er nu 
echt in de organisatie speelt.

There’s one 
good way
Wie sommige rapporten leest, kan de 
schrik om het hart slaan. Soms (of zeg 
maar gerust: vaak) wordt de indruk 

gewekt dat er één goede manier is om 
governance in de organisatie te rege-

len. “Vorm je bestuur om naar een Raad 
van Toezicht”, kopt het ene artikel. En weer een 

rapport verderop: “Dit is het jaar van de zachte con-
trols”. Dat mag allemaal waar zijn, maar ik kijk ook 
graag naar de situatie waarin je organisatie zich be-
vindt. Zo veelkleurig als het onderwijs in Nederland 
is, zo veelkleurig mag de governance ook zijn. Van 
belang is de borging van goed onderwijs voor de 
kinderen in jouw stichting of vereniging en goed 
werkgeverschap voor jouw werknemers. Er zijn veel 
manieren om dat te bereiken. Daarbij helpt het om 
te putten uit andermans inspiratie, maar niet om 
hoe anderen het doen als dwingend korset te zien. 
Durf vooral ook te kiezen voor governance die past 
bij de fase van de organisatie.

Governance is 
een vak apart
Ja, de adviseurs van Verus helpen graag 
onderwijsorganisaties om hun gover-

nance, cultuur en organisatie op orde te 
brengen. Maar dat doen we samen met een 

heleboel mensen die niet per se een achtergrond 
hebben in de wereld van governance. Of het nu 

de ouders zijn die op basis van hun expertise lid 
zijn geworden van een schoolbestuur, de direc-
teuren die ook nog een paar dagen in de week 
voor de klas staan of de bevlogen leerkrachten 
die samenwerken om de onderwijsvisie voor een 
fusieschool op te stellen. We werken graag met al 
deze mensen samen, in het belang van de leerling 
in de klas. Niet omdat goede educational gover-
nance de maat der dingen is, maar wel een pretti-
ge randvoorwaarde voor een goed functionerende 
schoolorganisatie.

Besturen en 
toezicht-
houden is een 
eenzaam vak
Het kan soms best eenzaam voelen, 
het vak van toezichthouder of be-
stuurder. Je draagt toch maar met 
één of twee mensen de verantwoor-
delijkheid voor het onderwijs binnen 
jouw organisatie als bestuurder. En 
als toezichthouder zijn vooral je col-
lega-toezichthouders de maatstaf. Dat 
maakt het soms lastig om te sparren. Een gro-
te troost: je bent niet de enige die tegen deze 
dilemma’s aanloopt. Daarom verzorgen we niet 
alleen opleiding en coaching voor bestuurders en 
toezichthouders, maar brengen we ook bestuur-
ders en toezichthouders bij elkaar in onze netwer-
ken en onze ledencommissie Governance, Cultuur 
en Organisatie. Allemaal met als doel mensen van 
elkaar te laten leren en de relatieve eenzaamheid 
van het vak draaglijker te maken. 

De governance-adviseurs van Verus begeleiden 
fusies, coachen bestuurders en toezichthouders en 
trainen medezeggenschapsraden. Nieuwsgierig? 
Neem contact op met Mark Buck, mbuck@verus.nl 
of bel (0348) 744444

7
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Help, waar moet het heen met het onderwijs en dat 
enorme lerarentekort! Dat is de algemene teneur van 

berichten in de media. Dat er inderdaad een probleem is, 
behoeft weinig uitleg. Tegelijk zijn in het werkveld allerlei 
bijzondere initiatieven te ontwaren die het tekort een halt 

toe kunnen roepen. Maar hun impact reikt veel verder: 
het zijn niets minder dan nieuwe onderwijsvormen die 
de ontwikkeling van het kind weer centraal stellen, niet 
langer het systeem. Een kanteling in denken en doen – 

hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Van tekort aan  

mensen naar kanteling 

van het systeem

Het  
einde 
van de 
klas

TEKST: BEYKE GORIS
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Negentien uitzendkrachten
Ja, de formatie kregen ze rond voor de zomervakantie, knikt Kees van 
der Kraan, bestuurder van de Laurentius Stichting in Delft (27 scho-
len voor basis- en speciaal basisonderwijs, een praktijkschool en een 
internationale school). “Maar wel met uitzendkrachten op negentien 
plekken, voor in totaal elf fte. En de laatste weken hadden we continu 
twee mensen aan het werk om alle vacatures gevuld te krijgen.” Dit jaar 
is het voor het eerst dat het lerarentekort nijpend begint te worden, 
merkt hij. Met de enorme keuze aan werkplekken kunnen mensen nu 
ook weer dichterbij huis aan de slag, en velen kiezen daarvoor. Van der 
Kraan kent als geen ander de uitdaging achter de personeelscijfers 
van zijn stichting. “We hebben alleen al honderd leerkrachten tussen 
de 61 en 65 jaar, 75 fte totaal. Tel hierbij de banen op in verband met 
zwangerschapsverloven en werkdrukverlichting en je zit zo aan veertig 
banen extra. Vanaf nu moeten we dus elk jaar tientallen leerkrachten 
binnenhalen, puur om de zaak draaiende te houden. De wervingscam-
pagne gaat dan ook na de vakantie onverminderd door.”

De situatie bij Laurentius is exemplarisch voor veel scholen door het 
hele land. Wat door het werkveld al lang werd voorzien begint nu 
zichtbaar te worden: een lerarentekort dat zijn gelijke niet kent in de 
geschiedenis qua omvang en groeitempo. Vooral het PO, maar ook 
het VO gaat het lastig krijgen. De cijfers liegen er niet om, zo blijkt uit 
recente data. 

Bron: De toekomstige arbeids-
markt voor onderwijspersoneel 
po, vo en mbo 2017-2027 
(CentERdata, 2017)

2018

10.000+

406

1441
1200+

Onvervulde vraag 
leraren plus 
directeuren po in fte’s
Onvervulde vraag 
leraren plus 
directeuren vo in fte’s

2027
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Nieuw geluid
Vergrijzing, minder uitstroom vanuit de pabo, 
minder interesse in het vak door een imago 
van zwaar en onderbetaald werk. De oorzaken 
van het groeiende lerarentekort zijn genoeg-
zaam bekend. Toch is er ook een nieuw geluid te horen: steeds vaker 
worden in de discussie oplossingen genoemd die een fundamenteel 
andere onderwijsinrichting betekenen. Groepsdoorbrekend werk, 
een integrale doorlopende leerlijn, aandacht voor kindontwikkeling 
in brede zin in plaats van de huidige snelle verdidactisering – termen 
die tien jaar geleden nog mondjesmaat te horen waren, worden nu 
gepresenteerd als werkbare, zo niet noodzakelijke alternatieven voor 
een verbureaucratiseerd onderwijssysteem dat te weinig recht doet 
aan kinderen en docenten. 

Geen gescheiden werelden meer
En, zoals bij elke revolutionaire wending, zijn er ook op dit terrein 
pioniers bezig die de theorie al langer in de praktijk brengen. PIT 
kinderopvang & onderwijs in Zwijndrecht biedt één integrale ont-
wikkellijn van baby tot puber. Max van de Pol, directeur Kwaliteit en 
Personeel: “Na de fusie in 2015 hebben we bewust gekozen voor 
‘kindcentra’ als aanduiding voor onze 17 scholen. Zo laat je zien dat 
je echt met iets anders bezig bent: onze visie op een doorlopende 
lijn van 0 tot 13 jaar brengen we volop in de praktijk.” De organisatie 
wilde bewust af van de gescheiden werelden tussen peuters, kleuters 
en formeel/informeel leren. Bestuurder Ad Vos: “De ontwikkeling van 
een kind is niet gebaat bij die hokjes. Hetzelfde geldt voor de mensen 
die hen begeleiden. De een is analytisch, de ander creatief. Kinderen 
ontwikkelen zich op alle fronten en leren dus van beiden. Toch worden 
mbo’ers en hbo’ers nog apart opgeleid, waardoor ze elkaars capaci-
teiten en talenten amper kennen.”

‘Wie weet nemen 
we straks alleen 
nog maar zzp’ers 
in dienst’

FOTO: MICHEL GROEN

Kees van der Kraan
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IKC-lab
Om dit te doorbreken start PIT dit najaar met een pilot: 
in een zogeheten IKC-lab gaan 25 studenten van ROC 
Da Vinci en 12 van Hogeschool Inholland samen aan het 
werk. Van de Pol: “Gezamenlijk opdrachten uitvoeren, 
ervaringen uitwisselen, theorie met praktijk koppelen. Van 
beide opleidingen zijn docenten aanwezig om vragen 
voor te leggen. Zo ontdekken studenten vanzelf dat de 
ontwikkeling van een kind bij nul jaar begint, niet pas bij 
vier jaar. En: dat ze elkaar nodig hebben om het beste 
aan het kind te bieden.” Daarnaast werken PIT, Da Vinci en 

Inholland samen om een opleiding tot associate degree vorm te ge-
ven, wat het voor niveau 4 mbo-studenten makkelijker maakt om door 
te groeien richting pabo. Bestuurder Vos: “Het is een dubbelslag: met 
deze vormen van professionalisering willen we tegelijk ook aan zittend 
en toekomstig personeel een aantrekkelijk perspectief bieden, zodat 
ze verbonden blijven aan ons.” De integrale visie werpt al vruchten af, 
merkt de hr-afdeling: sollicitanten geven aan de innovatieve aanpak 
boeiend te vinden. “Er is ons veel aan gelegen om hun professioneel 
kapitaal op een hoger niveau te brengen. Door veel ruimte te bieden 
voor eigen handelen, door ieders talenten te benutten. Bij ons zijn alle 
functies gelijkwaardig en overal inzetbaar, van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds. Zo creëer je samen een professionele leergemeenschap die 
daadwerkelijk uitgaat van het kind, niet meer van het systeem.” 

Methode los durven laten
Het is tijd om afscheid te nemen van de traditioneel ingerichte school, 
ziet ook Joke Snippe, bestuurder van de Marnix Academie in Utrecht 

‘Wij wilden 
bewust af van 
de gescheiden 
werelden tussen 
peuters, kleuters 
en formeel en 
informeel leren’

Max van de Pol en Ad Vos

FOTO: MICHEL GROEN
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die onder meer een pabo-opleiding biedt. “We moeten naar groeps-
doorbrekend werken. Grotere groepen, waarop meerdere leerkrach-
ten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners worden ingezet. 
Mensen die de methode durven los te laten en gebruikmaken van 
een van de vele handige programma’s voor leerlingvolgsystemen. 
Daarvan zijn er steeds meer op de markt - zo faciliteer je gepersonali-
seerd leren.” In het kader van functiedifferentiatie verwacht ze veel van 
associate degrees. “In andere vakgebieden zijn die al jaren normaal, 
maar nog niet in het onderwijs.” Differentiatie betekent ook: meer 
mbo’ers op de pabo krijgen én houden. Een paar jaar terug maakte 
de instroom op de Marnix Academie een duikeling: door de snelle in-
voering van de entreetoetsen zakte meer dan 40% van de studenten. 
“De uitval in het eerste jaar hebben we intussen terug kunnen drin-
gen, onder meer door studenten heel bewust te bevragen over hun 
studiekeuze. We groeien gelukkig nu weer, maar in een andere ver-
houding: de groei in de deeltijdopleiding is groter dan in de voltijdse 
opleiding. En ondanks het feit dat we behoorlijk strenge eisen hebben 
voor zij-instromers, groeit deze groep ook als kool. Dit jaar starten er 
honderd zij-instromers met de opleiding.”

Gelaagdheid van het vak zichtbaar maken
Waar volgens Snippe veel winst is te behalen is het neerzetten van 
een ander beroepsbeeld. “Het is zó jammer dat dit in de media vooral 
wordt gekleurd door werkdruk en laag salaris. Als ik praat met leer-
krachten op hun scholen komt er een veel sprankelender, spannen-
der beeld naar boven. Mensen ervaren het als een prachtig vak vol 
schoonheid en uitdaging. Ze vinden het fantastisch om begeleider te 
mogen zijn van kinderen en halen er diepe voldoening uit. Maar dan 
kijk ik weer in de krant en kan ik echt boos worden om de zoveelste 

Joke Snippe
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negatieve kop. Als beroepsgroep moeten we het als onze taak zien 
om de positievere kanten te willen belichten. Hoe? Laten we groot 
denken: een tv-serie met een schoolteam in de hoofdrol zou bijvoor-
beeld wonderen kunnen doen. Met humor à la De Luizenmoeder, 
maar ook met diepgang, zodat de gelaagdheid van het vak zichtbaar 
wordt. Dan doe je recht aan de werkelijkheid.”

Leaseauto en bonus
Dat de toekomst wijst in de richting van nieuwe onderwijsvormen, 
beseft Van der Kraan van de Laurentius Stichting terdege. “Maar het 
gaat om fundamenteel nieuwe ontwikkelingen, die heb je niet van de 
ene op de andere dag gerealiseerd. Het kost behoorlijk wat tijd om 
het goed te laten landen, zowel bij personeel als ouders. En er zijn een 
paar uitdagingen die nu echt urgent zijn. Zoals een antwoord vinden 
op de uitzendbureaus en recruiters die zich nu vol op de onderwijs-
markt storten. Zij plukken veel potentieel weg uit de markt omdat ze 
nu eenmaal kunnen bieden wat wij echt niet kunnen: een leaseauto, 
een bonus, tot aan goedkope woonruimte aan toe. Als wij hetzelfde 
zouden doen, zijn we zo failliet. Het is veel publiek geld dat zo naar de 
private sector gaat. Daar moeten we iets mee. We hebben hier in de 
regio in breder gezelschap een denktank opgezet van hrm-managers 
en bestuurders, om over deze problematiek te praten en de mogelijk-
heden te onderzoeken. Wie weet nemen we straks alleen nog maar 
zzp’ers in dienst. Het is out of the box, maar kan een oplossing zijn. 
Linksom of rechtsom, er zullen dingen gaan veranderen. Geen les kun-
nen geven omdat de leerkracht ontbreekt, dat wil je niet verkopen.”

Redelijk belachelijk
Verandering in denken en doen kost inderdaad tijd – veel tijd, weet 
bestuurder Jan Spanjer van Accrete in Zwartsluis (16 locaties voor 
onderwijs en kinderopvang) maar al te goed. “In 2002 kwam de 

Onderwijsraad met haar advies ‘Spelenderwijs’, dat 
de kindontwikkeling van nul tot twaalf als doorlo-
pende lijn zag. Die visie sprak me enorm aan en 
wilde ik realiseren.” Dat deed hij voortvarend: in 
2004 startte hij als een van de eerste schoolbe-
stuurders een IKC, ver voor de troepen uit. “Dat 
vonden veel collega’s toen nog redelijk belachelijk. 
Wanneer begin je je kraamkliniek, vroegen ze.” 
Intussen is de integratie van kinderopvang en on-
derwijs allang de standaard binnen alle scholen van 
Accrete, en ligt de focus op de volgende stap: een 
gepersonaliseerde leeromgeving voor elk kind, 
zonder scheiding door muren of modaliteiten.

Minder kennisoverdracht, meer coaching
“We zijn echt bezig het jaarklassensysteem af 
te schaffen. Op onze kleinere scholen hebben 
we de muren letterlijk doorgebroken. Kinderen 
zitten bij elkaar in één ruimte op sociogram, niet 
meer op leeftijd. We experimenteren ook met 
leerteams die over modaliteiten en groepen heen 
gaan. Hierin geven meerdere mensen van diverse 

De juiste persoon 
op de juiste plaats
Vanuit strategische koers van de onderwijs-
organisatie kan het instrument Strategische 
Personeelsplanning (SPP) in kaart brengen wat het 
gewenste personeelsbestand in de nabije toe-
komst is. De onderwijscontext is in beweging. Het 
is van belang om een goed beeld te hebben van 
de gewenste kwaliteiten van medewerkers om de 
onderwijsstrategie daadwerkelijk te realiseren. SPP 
biedt vanuit een helder geformuleerde strategie 
en koers zowel voor PO als VO handvatten om te 
zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats in 
een onderwijsorganisatie. Vanuit Verus denken we 
graag mee met een plan van aanpak, bij jouw orga-
nisatie passend (s)hrm-beleid en bedrijfsvoering. 
Neem vrijblijvend contact op met Caroline Vroon, 
06-53810254 cvroon@verus.nl
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niveaus les: een academisch geschoolde leer-
kracht stuurt leraarondersteuners en onderwijs-
assistenten aan. Over een jaar of drie, vier willen 
we dergelijke teams op elke vestiging hebben.”
Onderwijs zou moeten gaan over persoonsont-
wikkeling in de breedste zin des woords, is zijn 
stellige overtuiging. “Onze vraag moet altijd zijn: wat heeft een kind 
over tien jaar nodig om goed en gelukkig te functioneren? In de toe-
komst zijn er banen en beroepen die nu nog niet bestaan. Het vak van 
docent zal steeds minder om kennisoverdracht gaan en steeds meer 
over coaching. En kijk eens naar alle wetenschappelijke kennis die nu 
beschikbaar komt over het wat en hoe van leren. Neem het breinleren, 
echt superinteressant. We hebben professor Erik Scherder hier gehad, 
die zegt gewoon: muziek en beweging stimuleren het brein, een half 
uur taal en een half uur muziek is effectiever dan een heel uur taal. 
Fantastische uitspraak, die tegelijk dwingt tot een andere inrichting van 
het onderwijs. Dus nu gaan we in ons beleidsplan gepersonaliseerd 
leren integreren met breinleren.”

Hollen zijn directeuren niet af en toe hijgend achter Spanjer en zijn zo-
veelste innovatieve plan aan? Hij lacht: “Ik weet het, ik ben behoorlijk 
ondernemend voor onderwijsbegrippen. Maar mijn ervaring na dertig 
jaar leidinggeven is: als je als werkgever veel ruimte biedt aan je 
mensen, krijg je veel meer terug.” Op dit moment voelt hij zich als een 
vis in het water. “De beweging naar afschaffing van het klassensysteem 
is de grootste verandering sinds onderwijs een publieke taak is, zeg 
maar tweehonderd jaar. Het is boeiender dan ooit om in het onderwijs 
te werken.”

‘Het vak van docent 
zal steeds minder om 
kennisoverdracht 
gaan en steeds meer 
over coaching’

Jan Spanjer
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SPENDANALYSE LAAT ZIEN WAAR 
JOUW GELD NAARTOE GAAT!

MEER WETEN? KIJK OP WWW.VERUS.NL/SPENDANALYSE 
OF NEEM CONTACT OP MET MICHAEL ASHCROFT VIA 

MASHCROFT@VERUS.NL | 06 52 73 00 63

Breng je inkoopkosten terug met de Verus spendanalyse
Waarom een spendanalyse aanvragen?
•  Kijken of je inkoopkosten omlaag kunnen;
•  Beoordelen of uitgaven passen bij het beleid 

en doelstellingen van je school en bestuur;
•  Zijn de juiste procedures doorlopen 

bij kosten soorten en/of leveranciers, 
waarbij de omzet mogelijk boven het 
Europese drempelbedrag is uitgekomen? 
Dit is belangrijk in verband met de 
accountantscontrole.

Wat krijg je van ons?
Je ontvangt naast een adviesrapport ook de 
volledige draaitabel-tool, zodat ook eigen 
analyses en metingen te maken zijn. We 
komen naar je toe om alles door te nemen. 

Kwalitatieve scan
Naast de spendanalyse kan Verus ook een 
kwalitatieve scan voor je uitvoeren. Daarbij 
gaat het om de inrichting van de inkoop-

functie binnen de organisatie, waarbij we 
uitgebreid advies geven over de inkoop-
structuur, inkoopvaardigheden en processen 
binnen jouw organisatie. 

 Kosten
Voor de spendanalyse brengen we een 
ledenvoordeel-tarief in rekening.
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DIE ENE ZIN

Woorden en zinnen – we lezen en horen ze 
de hele dag. Eens in de zoveel tijd is het pats-

boem: zó raak dat ze zich in je hoofd en je 
hart nestelen en er niet meer weggaan. Waar 
vinden collega’s die ene zin? En waarom zijn 

juist die woorden een bron van inspiratie?

Woorden die 

binnenkomen… 

en blijven

TEKST: BEYKE GORIS
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RUBRIEK

Rob Wilschut
directeur basisschool Triangel,  

Delfgauw – onderdeel van  
Stichting Octant

Het 
voornaamste  

is niet gelukkig 
worden, maar 

gelukkig 
maken.
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DIE ENE ZIN

“Die trof me 
enorm. Mijn 
moeder had echt 
geleefd naar 
deze uitspraak. 
Vroeger was 
het bij ons thuis 
de zoete inval. 

Vrienden en vriendinnen waren 
meer dan welkom, er stond altijd 
wel iets op het fornuis te prutte-
len. Ze kende iedereen in onze 
woonwijk en had aandacht voor 
ze, in goede en slechte tijden. 
Haar vijf kinderen voedde ze 
ook op in die geest: met opti-
misme en oog voor een ander. 
Niet voor niets zijn we allemaal 

mensen-mensen geworden, met 
beroepen in het onderwijs, de 
zorg en in de kerk als predikant.”

Bij de deur staan
“Wat mijn moeder voorleefde, 
spiegelt zich in mijn werk. Het 
allerbelangrijkste in dit vak vind 
ik: laten we elkaar niet uit het 
oog verliezen. Het doet me pijn 
als ik lees of hoor over leerlingen 
die zich niet gezien voelen op 
hun school. Omzien naar hen zou 
juist de kern van ons vak moeten 
zijn! In de praktijk betekent dit op 
onze school onder meer bewust 
contact maken: ’s ochtend staan 
de leerkrachten bij de deur en 

kijken ieder kind even in de 
ogen. We kunnen het eindeloos 
hebben over kwaliteitszorg en 
opbrengsten, maar het begint 
bij leerlingen écht willen zien en 
kennen. Dan komen die resulta-
ten vanzelf: en dan niet per kind 
eruit geperst tot het uiterste, 
maar passend bij het individuele 
niveau.”

Opbrengst begint bij respect
“Dat kinderen nu al te maken 
hebben met burn-outs vind 
ik bizar. Uiteindelijk willen we 
kinderen toch opleiden tot 
zelfbewuste mensen? Die weten 
wie ze zijn en wat ze willen doen 
om de wereld een beetje mooier 
te maken? Dat is pas wezenlijk 
waardevolle opbrengst. En dit 
begint met respect hebben voor 
wie zij zijn, niet voor hoe snel 
ze wel of niet kunnen leren. In 
een school heb je oog en hart 
voor elkaar, voor leerlingen en 
voor collega’s. Als je merkt dat je 
collega wat minder in zijn vel zit, 
loop je zelf even wat harder. De 
levenshouding van mijn moeder, 
samengebald in deze zin, is ook 
míjn levensmotto geworden. 
Daarom koester ik hem.” 

‘Wat mijn  
moeder voor

leefde, spiegelt 
zich in mijn werk’

“Vijf jaar geleden overleed mijn 
moeder. Bij het opruimen van het huis 

vond ik tussen de spullen een oud 
bijbeltje, waar ze achterin het een en 
ander had opgeschreven. Daar zag ik 

opeens die eenvoudige zin staan: ‘Het 
voornaamste is niet gelukkig worden, 

maar gelukkig maken.’”

“D
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RUBRIEK

Johan Peereboom
Director academics Stichting Alberdingk  

Thijm Scholen, Hilversum

It takes a 
village to raise 

a child.
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DIE ENE ZIN

“Het is een gezegde dat in veel Afrikaanse 
talen bestaat en oorspronkelijk uit Nigeria 

komt. Het schijnt al oud te zijn, maar ik vind 
de woorden actueler dan ooit: ‘It takes a 

village to raise a child.’”

 “Een aantal 
mensen van onze 
scholen kwam een 
paar jaar gele-
den enthousiast 
terug van een 
lezing van klinisch 
psycholoog Idan 

Amiel. Hij is directeur van een 
kliniek voor opvoedingsvraagstuk-
ken van het Schneider Medical 
Center in Tel Aviv. Met collega’s 
ontwikkelde hij een model om 
het idee van een dorpsgemeen-
schap nieuw leven in te blazen. 
Dit in de vorm van een netwerk, 
of beter vangnet, van ouders, 
leraren, familie en/of vrienden. Zij 
gaan rondom kinderen staan die 
dreigen te ontsporen door flinke 
gedragsproblemen.”

Binnenboord houden
“Dit doen ze vanuit het uitgangs-
punt van geweldloos verzet. 
Kort gezegd betekent dit: warm 
en duidelijk in contact blijven 
staan bij escalerende interacties 
en situaties. Niet het kind zelf 
afkeuren, maar blijven aangeven 
dat er andere manieren zijn om 
problemen aan te pakken. Dit 
gedachten goed kwam sterk bin-
nen bij me. Ik werk bovenschools 
en zie het aantal gevallen van 
jongeren met grote gedragspro-
blemen toenemen, naast degenen 
die kampen met depressiviteit of 
die gewoon de weg kwijt zijn. Het 

gemakkelijkste is dan om ze van 
school te sturen - maar dan weet 
je dat ze zo goed als verloren zijn 
voor de maatschappij.
Vroeger waren vanzelfsprekend 
allerlei personen medeverant-
woordelijk voor opvoeding: fami-
lie, dorpsgenoten, vrienden… Zij 
bezaten gezag, leefden normen 
en waarden voor en gaven deze 
zo door.”

De weg kwijt
“Maar nu? In onze moderne, 
complexe maatschappij met al 
haar vrijheden, rechten en prikkels 
hebben jongeren een ongekende 
vorm van autonomie. Met autori-
teiten kunnen ze steeds minder 
goed uit de voeten.” 

Normaal vaarwater
“Een vangnet rondom deze 
jongeren werkt als een nieuwe 
autoriteit, die ze helpt om weer 
in normaal vaarwater te komen. 
Dit past naadloos bij onze visie 
op kinderen en onderwijs, en bij 
onze katholieke waarden. Eerlijk 
is eerlijk, we handelen wel in de 
geest van bovenstaande ge-
dachte, maar het zou nog beter 
en gestructureerder kunnen. 
Zeker als het moeilijk is, komen 
de woorden weer bij me op. We 
moeten niet te snel afhaken of 
opgeven. Al kun je niet iedereen 
redden, leerlingen weer per-
spectief kunnen geven is een 
groot goed.”

‘Een vangnet 
rondom deze 
jongeren werkt 
als een nieuwe 
autoriteit’

“E
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RUBRIEKDOOR DE OGEN VAN… WILMA VEEN, KUNSTENARES

‘Gedragen word 
je als zelf dragen 
niet meer gaat’

“Dit schilderij 
ontstond na een 
indringende ge-
beurtenis in mijn 
leven. Vijf jaar ge-
leden kreeg ik een 

hartstilstand tijdens 
het hardlopen. Ik 

werd gereanimeerd. 
Op het moment dat ik het 

minst aan mijn eindigheid dacht, 
was die opeens vlakbij.
Ik heb mezelf geschilderd: een 

liggend persoon, met handen 
die me dragen, zowel van onder-
af als boven. Een hart valt naar 
beneden, maar raakt gelukkig 
niet de grond. Een ander hart 
gaat naar boven: dat is mijn hart, 
weer tot leven gewekt.
De vlinders in het schilderij staan 
voor de enorme schoonheid van 
het leven, ondanks de eindig-
heid ervan. De vlinder leeft 
maar een paar dagen en toch 
dartelt ze van bloemenhart naar 
bloemenhart, ondanks omstan-
digheden en dankzij alles. Wees 
dankbaar voor je leven, kijk naar 
de mogelijkheden die elke dag 
biedt. Daarom staat er rechts 
onderin ‘So thankful’ geschreven.
Toch ben ik vaak bang geweest: 
stel je voor dat het weer ge-
beurt? In die angstige momen-
ten heb ik me vastgeklampt aan 
de tekst uit Jesaja 43: ‘Al ga je 
door het water, het zal je niet 
overspoelen en al ga je door het 
vuur, het zal je niet verteren, want 
Ik draag je.’ Deze woorden staan 
in het Engels, in de witte letters 
rechtsboven in het schilderij.
Gaandeweg voelde ik een keuze 
ontstaan: blijven herkauwen op 
angst of me richten op wat het 

leven mij te bieden heeft? Ik 
koos voor het laatste en ontdek-
te dat ik twee zaken wil berei-
ken: een professional worden 
in liefhebben én in vergeven. 
Woorden van anderen, moei-
lijke omstandigheden kunnen 
littekens worden in je hart - maar 
als je kiest voor liefhebben en 
vergeven, wordt je hart zacht en 

TEKST: BEYKE GORIS
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herschrijf je het met liefde. Dat 
kan God immers als geen ander.
Succesvol willen zijn is geen 
levensdoel. Je start gewoon de 
dag met de overtuiging ‘Ik mag 
zijn wie ik ben en U houdt van 
me.’ Dat heeft een heel krachtige, 
bevrijdende werking. Daarom 
werk ik mee aan ‘Ik wonder 
jou’: een digitaal project waarin 

je elke ochtend een bemoedi-
gingsmail ontvangt in de vorm 
van een schilderij, foto, quote 
met een korte inspirerende 
tekst en een link naar een lied 
op YouTube. Meer dan een half 
miljoen Franstaligen ontvangen 
al dagelijks deze mail. Sinds kort 
is het ook in het Nederlands 
beschikbaar.

Ik wonder jou inspireert je aan 
het begin van je dag. Het helpt je 
te focussen om moed te houden, 
los te laten, hoop te hebben, je 
goed genoeg te voelen. Die lief-
devolle positiviteit draag ik graag 
uit. Een wonder voor elke dag!”

www.wilmaveen.com
www.ikwonderjou.nl
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“We zijn op 
zoek naar 

Anders 
Denkenden”

Bij Zakenvrouw van het Jaar 2018 
staat integriteit bovenaan
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RUBRIEKINSPIRATOR

Een jonge vrouw aan het hoofd van een 
groot installatietechnisch bedrijf – dat is per 
definitie opvallend leiderschap. Zakenvrouw 

van het Jaar 2018 Aukje Kuypers (39) over 
onderwijs, persoonsontwikkeling, de kracht 
van verbindingen leggen en inspiratie. “Hoe 

bereiken onze mensen de beste versie van 
zichzelf – dat is een van de fundamenten 

waarop ik mijn leiding baseer.”

TEKST: BEYKE GORIS | FOTO’S: TOM VAN LIMPT
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De technische sector staat te springen om mensen 
- lukt het jullie om aan personeel te komen in deze 
krappe tijden? 
“Het lukt ons blijkbaar om goed over te brengen 
wat onze visie op het vak en de markt is, want de 
technici komen wel, ondanks schaarste. Ik denk dat 
we een helder verhaal hebben naar buiten omdat 
we zo duidelijk positie hebben gekozen in het 
maatschappelijke speelveld: Kuijpers is een open, 
transparant bedrijf dat werkt aan de transitie naar 
duurzame energie, aan het creëren van een gezon-
de woon- en werkomgeving. We willen alleen nog 
energieneutrale installaties ontwerpen, bouwen, 
onderhouden en exploiteren. Dat spreekt veel 
mensen aan - zeker jongeren, die willen graag iets 
bijdragen aan een duurzame samenleving.” 

Waar letten jullie op bij nieuwe medewerkers en 
mensen die vers van school komen?
“Voor ons is een goede opleiding natuurlijk be-
langrijk, maar nog essentiëler is hoe het beestje 
is gebakken. Mooi als een sollicitant jarenlange 
technische ervaring heeft, maar dat wil niet zeggen 
dat hij goed past binnen ons bedrijf en bij onze 
klanten. Onze bedrijfsinsteek is in feite heel men-
selijk: we werken als partner en adviseur van onze 
klanten, niet als u-vraagt-wij-draaien installateur. 
Dan moet je wél willen en kunnen samenwerken, 
luisteren naar elkaar, argumentatie op tafel kunnen 
leggen. Er wordt vaak gezegd dat de hard skills 
gaan over opgedane kennis en de soft skills over 
sociale vaardigheden. Ik zie het juist precies anders-
om. Opleiding is ‘soft’, daarin kun je nog van alles 
bijleren, kennis is kneedbaar. Maar iemands karak-
ter en basisgedrag is aardig gevormd tegen de 
tijd dat hij de arbeidsmarkt opgaat. Wat mij betreft 
mag daar meer aandacht voor komen op school. 
Dat leerlingen weten van zichzelf wie ze zijn, hoe ze 
acteren in een groep, wat ze leuk vinden.”

Persoonsvorming vind je dus belangrijker dan 
cognitieve kennis?
“Sterker nog: we zijn juist op zoek naar wat ik noem 
Anders Denkenden. Als vrouw op deze positie 
ben ik er natuurlijk zelf ook een. Mensen met een 
andere achtergrond, 50-plussers, statushouders, 
mensen met een handicap: ze kunnen ze een ge-
heel eigen, waardevolle bijdrage leveren. Ze kijken 
anders en durven vragen te stellen over zaken die 

vanzelfsprekend lijken. De wereld verandert zo ra-
zendsnel op dit moment - als je de route blijft lopen 
die je kent, ben je binnen afzienbare tijd je relevan-
tie kwijt. Vandaag nog kreeg ik een cv binnen van 
iemand die geen werkervaring had in onze richting. 
Uit zijn verhaal bleek wel duidelijk dat hij zichzelf 
kende en wist wat hij bij kon dragen aan het bedrijf. 
Zo iemand wil ik op gesprek hebben. Of de help-
deskmedewerker bij IKEA, die viavia zijn interesse 
had laten blijken. Gestopt met zijn mbo werktuig-
bouw, want ‘al die geschreven toetsen’ waren niets 
voor hem. Hij wilde gewoon met zijn handen werken. 
OK, zei onze recruiter, kom werken bij ons en wij 
helpen je met je diploma halen. Intussen is hij uitge-
groeid tot een prima werknemer. Talenten benutten, 
door te kijken naar de persoon zelf, niet naar het 

‘Een goede opleiding 
natuurlijk belangrijk, 
maar essentiëler is 
hoe het beestje is 
gebakken’
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feit of er een papiertje aanwezig is. Dat blijven we 
ook doen als ze hier eenmaal werken. We zijn heel 
gericht op de ontwikkeling van mensen, van de jaar-
omzet gaat twee à drie procent naar opleidingen. 
Voor allerlei functies in het hogere management is 
er een management development-programma, dat 
persoonlijke ontwikkeling centraal stelt. Als je goed 
in je vel zit, als je snapt waar je kracht zit én ziet wat 
je niet goed kan, dan is dat altijd voedend. Zowel 
voor jezelf als voor het team waarin je werkt.”

Als je één vaardigheid mocht kiezen die het 
onderwijs mee kan geven aan leerlingen, welke 
zou dat zijn?
“Het vermogen om verbindingen te leggen tussen 
mensen. Je in kunnen leven in anderen en doorvra-
gen naar wat zij echt willen. Je moet bereid zijn om 
te denken like him or her. Dat vraagt om onderwijs 
dat dit leert aan leerlingen of studenten. Ik vraag zelf 
altijd aan een klant in de voorfase: bent u bereid te 
vertellen waarom u dit gebouw wilt? Wat is uw droom 
erover, wat wilt u ermee bereiken? Dat is in deze 
branche per definitie nogal onbekend. ‘Bijzondere 
vraag, mevrouw Kuypers’, is dan altijd de eerste 
reactie, ‘die heb ik nog niet eerder gehad’. Maar 
daarna vertellen ze graag en uitgebreid over het hoe 
en waarom van het project. Bij de opening van een 
museum zei de eigenaar dat hij onder de indruk was 

van hoezeer we ons hadden willen verbinden met 
zijn verhaal. Hij was ervan overtuigd dat daardoor 
de samenwerking ook beter was verlopen. Dat deed 
me echt goed. Overigens vind ik wel dat het bedrijfs-
leven zelf meer mag bijdragen aan het onderwijs 
- meer eigen mensen inzetten, docenten leveren 
voor gastlessen en inspiratielezingen. Alleen roepen 
dat het niet deugt is niet goed. Binnen de branche-
vereniging UNETO-VNI heb ik het onderwerp onder-
wijs in mijn portefeuille voor grotere installatiebe-
drijven. Daar merk ik ook dat onderwijsontwikkeling 
langzaam op de agenda van directies komt te staan.”

Je bent veel bezig met de ontwikkeling van 
de medewerkers - hoe zit het met je eigen 
ontwikkeling als leider van de club? 
“Ha, ik merk ik dat ik me van enkele eigenschappen 
nog niet goed bewust ben. Toen ik begin dit jaar 
tot Zakenvrouw van het Jaar 2018 werd verkozen, 
was dat een totale verrassing. Ik had me nooit bezig 
gehouden met prijzen winnen. ‘Wat voeg jij toe aan 
het bedrijf?’ is een vraag die nu vaak terugkomt in 
interviews. Eerst vond ik dat lastig te duiden. Geen 
idee, dacht ik, ik ben bezig met iets wat ik leuk vind, 
en dat is in mijn geval ‘toevallig’ een bedrijf runnen. 
Later besefte ik dat ik een talent heb voor het uitdra-
gen van een duurzame toekomstvisie met daarnaast 
een scherp oog voor de doorgaande ontwikkeling 
van mensen. Dat is geen window dressing, ik hoop 
echt dat mensen met plezier naar hun werk gaan en 
met plezier weer naar huis. Dat we als bedrijf mede 
hun levensplezier helpen realiseren. Hoe bereiken 
onze mensen de beste versie van zichzelf – dat is 
een van de fundamenten waarop ik mijn leiding 
baseer.”

‘Ik merk dat 
onderwijs  o nt-
wikkeling langzaam 
op de agenda van 
directies komt te 
staan’

FOTO: KUIJPERS
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‘Ik wil een zuiver 
bedrijf runnen, 
integriteit staat 

bovenaan.’

Aukje Kuypers geeft als lid 
van de vierde generatie 
van de familie leiding aan 
installatietechnisch bedrijf 
Kuijpers - opgericht in 1921 
in Helmond- met vestigin-
gen in heel Nederland. In 
maart 2018 werd zij geko-
zen tot Zakenvrouw van 
het Jaar 2018. De onder-
neming (omzet bijna €200 
miljoen, 1150 medewer-
kers) heeft duurzaamheid 
als missie: ze wil alleen nog 
energieneutrale, slimme 
en gezonde installaties 
realiseren. Kuijpers is actief 
in verschillende secto-
ren, onder meer cultuur, 
food, high tech, gezond-
heidszorg en onderwijs. 
Opdrachtgevers zijn 
onder meer De Hermitage, 
het Rijksmuseum, Pathé 
bioscopen, Hortus 
Botanicus Amsterdam, 
Gemeente Eindhoven, 
FrieslandCampina, ASML.
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Welke lessen in leiderschap heb je tot nu toe zelf 
gehad?
“Ik heb geleerd dat je in staat moet zijn om naar an-
deren onder woorden te kunnen brengen waarom 
je een bepaalde richting uit wilt. Van nature ben ik 
heel intuïtief, en in mijn eerste jaren lukte het niet 
altijd om een bepaald besluit te beargumenteren. Ik 
wist dan gewoon dat het die en die kant op moest, 
maar kreeg het waarom niet goed uitgelegd. Niet 
zo handig in een vrij rationeel bedrijf. Inmiddels ben 
ik vaardig genoeg om het bijbehorende verhaal te 
verwoorden. Een andere les in leiderschap: bij jezelf 
blijven, in je eigen kracht staan. In het begin ging 
dat prima, maar op een gegeven moment merkte ik 
dat ik te veel meeging in de mannelijke cultuur die 
overheerst in een technisch bedrijf. OK, dit gaat niet 
goed, wist ik - tijd om een paar verdedigingsjassen 
uit te doen en weer mezelf te worden.”

Niemand kan zonder inspiratie – waar haal jij de 
jouwe vandaan?
“Ik kom uit een van oorsprong katholiek gezin. 
Mijn ouders zeiden: we geven je een richting mee, 
onderzoek zelf of die bij jou past. Ik ben niet prakti-
serend gelovig, maar ik weet zeker dat de waarden 
in mijn leven hier mede door gevormd zijn.” Ze klopt 
op de glazen vergadertafel. “Die heb ik neergezet 
als symbool van open kaart spelen. Een duidelijke 

boodschap naar iedereen die eraan zit: hier wordt 
niets onder de tafel gestopt. Ik wil een zuiver bedrijf 
runnen, integriteit staat bovenaan. Dat is voor mij zó 
belangrijk joh! Ik kan geen zaken doen als ik immo-
reel moet handelen. Daarnaast haal ik inspiratie uit 
mijn zoontjes van vijf en twee jaar. De oudste kan 
me al lekker met mijn neus op de feiten drukken, bij-
voorbeeld als ik mijn eigen woorden niet waarmaak. 
Met twee jaar stond hij al voor me, zwaaiend met 
zijn vingertje: ‘Nee mamma, niet goed’. En ik wist 
dat hij gelijk had. In feite zijn zij de grote leermees-
ters in mijn leven, hoe klein ze ook zijn. Dat vind ik 
fantastisch.”

‘Je moet bereid 
zijn om te denken 
like him or her. 
Dat vraagt om 
onderwijs dat dit 
leert aan leerlingen’

FOTO: KUIJPERS

Op Adem  |  77   



RUBRIEK

En deze is 
voor jou
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RUBRIEKEN DEZE IS VOOR JOU!

Jean Wiertz, rector 
SintJanslyceum 

Den Bosch
“Met plezier geef ik deze bloemen aan Anne-Marie 
van der Zee, leerplichtambtenaar van de gemeente 
Den Bosch. Ik weet het, op ondersteunende dien-
sten komt uit het onderwijs nogal eens kritiek. 
Maar bij Anne-Marie zie ik dat ze 100% vanuit 
het kind kijkt, niet vanuit de procedure. Zij gaat 
veel verder dan een gesprekje om een leerling 
‘even’ tot de orde te roepen. Het zoveelste vier-
kante rooster uitdelen werkt blijkbaar niet, wat 
dan wel? Zij probeert te ontdekken wat erachter 
zit. Dat hoor ik ook terug van de kinderen zelf: 
zij voelen zich gehoord en gezien door haar. 
Haar betrokkenheid bij de school, de kinderen 
en de ouders is fantastisch. Zij weet hoe je ‘die 
lastige kinderen’ zó kunt benaderen dat ze weer 
gemotiveerd raken. Hetzelfde wat wij als school 
proberen te doen. Helaas gaat ze ons verlaten, 
maar die bloemen zijn dik verdiend!”

AnneMarie van 
der Zee, leerplicht

ambtenaar 
gemeente Den 

Bosch
 
“Een totale verrassing voor me, erg leuk! Deze 
school vind ik top. Het is zo’n school waar je binnen-
komt en meteen voelt: goede sfeer hier. Ik kan lezen 
en schrijven met iedereen die hier werkt. Ons geza-
menlijke beleid zit meer op zorgen dan op straffen, 
daar ben ik groot voorstander van.  Zeker voor 
probleemleerlingen is het cruciaal dat er mensen 
zijn die in hen geloven. Op dit stuk vinden de school 
en ik elkaar helemaal.”

TEKST: BEYKE GORIS

Onder het motto 
‘waarderen is een 
werkwoord’ geeft een 
collega op kosten van 
Verus een attentie 
aan iemand anders. 
Welke woorden zitten 
achter de geste?
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A
l aan het eind 
van de lagere 
school wist ik 
dat ik het on-
derwijs in wil-
de. Met dank 
aan meester 
Krol van de Dr. 

P.V. Astroschool in Baarn. Hij was 
mijn onderwijzer in klas 5 en 6 en 
liet veel van zichzelf zien. Naast 
het lesgeven vertelde hij ook over 
zijn vakantie, over zijn geloof en 
hij had oog voor de kinderen in 
zijn klas. Op de lagere school was 
ik geen opvallend jongetje, ik was 
behoorlijk braaf omdat ik alles 
interessant vond. Al was ik ook 
niet heel braaf: als de hele klas 
netjes in de rij stond, ging ik net 
náást de streep staan. Later werd 
ik meer een algemene bemoeial.

‘Verschillende 
docenten hebben 

mij enorm gevormd’
Toen je zelf nog in de klas zat, had je toen 

kunnen bevroeden dat je in de leiding van 
een school of scholen terecht zou komen? In 

deze rubriek graven collega’s in hun verleden: 
hoe kwamen ze van de schoolbankjes tot 

hun huidige functie? “Ik was een algemene 
bemoeial.”

TEKST: JOKE WALTMANS

FOTO: PETRA VAN WIJK
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Over de streep
Na de lagere school werd het 
ULO en daarna Kweekschool 
- toen HAVO-top en PA -. Na twee 
jaar wees een docent mij op de 
nieuwe lerarenopleiding, dat was 
meer iets voor mij. Vervolgens 
ging ik, alweer dankzij een 
docent die mij over de streep 
duwde, door naar de universiteit. 
Daar was weer een professor die 
ervoor zorgde dat ik in Florida  
onder meer ‘computers in educa-
tion’ kon studeren, een voorloper 
van ICT-gebruik op school.

Jappenkamp
De stimulansen van verschillen-
de docenten hebben mij enorm 
gevormd. Doordat zij gesprek-
ken met ons voerden, raakte ik 
geïnteresseerd in mijn docenten. 
Zoals mijn leraar biologie, die in 
een Jappenkamp had gezeten. 
Zo boeiend om van hem te horen 
hoe hij in die barre omstandig-
heden, in een wereld waarin alles 
zo overhoop ligt, toch vertrou-
wen hield. Dat raakte mij.

Kick
Die ontmoetingen, en het jezelf 
laten zien in alle gelijkwaardig-
heid, heb ik altijd heel belangrijk 
gevonden. Zo heb ik zelf ook 
gewerkt. Als de Wadden een 
examenonderwerp was, maakte 
ik dat aanschouwelijk door met 

de klas te gaan wadlopen. Of we 
gingen naar de Berlijnse Muur 
toen dat onderwerp speelde. 
Alles werd (met een beetje steun) 
door de leerlingen geregeld; die 
verantwoordelijkheid kunnen ze 
aan. Dat is zo’n kick om te zien!

Organisch
Eigenlijk ben ik maar vijf jaar 
leraar geweest. Als docent iedere 

vijftig minuten weer een nieuwe 
groep leerlingen voor je neus 
vond ik onbevredigend. Zeker 
toen ik zag, dat er met sommigen 
wat aan de hand was, wilde ik 
meer kunnen betekenen. Op het 
Koningin Wilhelmina College in 
Culemborg ben ik uiteindelijk 
plaatsvervangend rector ge-
worden en vervolgens rector 
op het Heerenlanden College 
in Leerdam. Sinds 2003 ben ik 
bestuurder in Gorinchem. Die 
loopbaan is organisch ontstaan, 
die had ik nooit voor ogen. 
Voorbeelden die je ontmoet, 
kunnen grote invloed hebben op 
je levensloop.”

Arjen Smits (64), tot 1 augustus 
jl. voorzitter College van Bestuur 
van Stichting CVO-AV, regio 
Gorinchem

‘Dankzij een docent 
ging ik naar de 
universiteit – hij duwde 
me over de streep’
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Altijd handig
Weer tijd voor echt contact
Yona Foundation wil jongeren hel-
pen die het lastig vinden internet op 
een gezonde manier te gebruiken. 
Te veel tijd kwijt aan Facebook, onli-
ne shopping, gamen? In de Yona-
app leggen jongeren hun doelen 
vast, zoals hoeveel tijd zij maximaal 
online willen zijn en wanneer niet. 
De app maakt ook een verbinding 
met een (beste) vriend of vriendin. 

Een afspraak met een ander houd je 
nu eenmaal gemakkelijker dan met 
alleen jezelf. Meer informatie: www.
yona.nu 

Een school in Middelharnis richtte 
met de leerlingen een ruimte in 
waar smart phones verplicht uit 
staan. Zie YouTube, zoek op ‘Verus’ 
en ‘offline chill zone’.

Extra verzekeren:  
wel/niet doen?
Zo, eindelijk klaar met die AVG. Maar wat als er toch 
iets fout gaat en er een datalek ontstaat? De (bestuur-
ders)aansprakelijkheidsverzekering dekt vaak niet de 
risico’s rond AVG en internet. In een dagdeel praten 
we je– in gewone taal! – bij, zodat je een afgewogen 
beslissing kunt maken over de noodzaak 
van een aanvullen-
de verzekering. Zie 
www.verus.nl, zoek op 
‘cursus AVG’

Praten over 
het hogere
Kinderen buigen zich niet alleen 
over hun smartphones en tablets. Ze 
tonen ook interesse in een wereld die 
minder concreet is, constateert Reynier 
Molenaar. Het zijn vaak actieve den-
kers die hun eigen gedachten en idee-
en hebben, ook over God en geloof. 
Zijn boekje ‘Geloofsdingen’ biedt een 
handvat om prikkelende filosofische 
gesprekken te voeren met kinderen. 
In een tiental verhaaltjes over Joris en 
zijn hond Socrates komen allerlei vra-
gen aan de orde, zoals wat ‘geloven’ 
eigenlijk is en wat we kunnen verstaan 
onder God. Elk hoofdstukje snijdt 
een thema aan, met 
aan het einde extra 
vragen. 

Reynier Molenaar: 
Geloofsdingen
Uitgeverij Blop
ISBN 
9789081812177

Goed gevoel voor  
en door het team
Op zoek naar een team(buildings)dag waar anderen ook 
van profiteren? Zinnige Zaken is in eigen woorden een 
‘social enterprise’, waarbij de maatschappelijke missie 
voorop staat. Klussen op een kinderboerderij, de tuin 
van een zorginstelling weer toonbaar maken, op stap 
met ouderen, elk programma dat ze aanbieden staat in 
het teken van MBO: maatschappelijk betrokken onder-
nemen. De partij die geholpen wordt is blij, en je team 
wordt er zelf ook vrolijk van. Anderen helpen voelt nu 
eenmaal goed, niets aan te doen! Zinnige Zaken heeft 
goede doelen door het hele land. www.zinnigezaken.nl
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HET VERVANGINGSFONDS 
Verzuim en WGA: wat zijn je opties?

Herken je dit? Meer tijd besteden aan administratieve  
randzaken dan aan je passie: goed onderwijs bieden? 

Je kiest voor het onderwijs omdat je passie 
daar ligt. Maar administratie en het bijhouden 
van verzuim leiden alleen maar af van het 
primaire proces: goed onderwijs bieden. 

Flink besparen op verzuim
Veel scholen besteden administratief werk 
uit aan administratiekantoren. Slim, als dit 
een deskundig kantoor is met specifieke 
onderwijskennis. Maar het ontslaat je als 
bestuurder niet van de verantwoordelijkheid 
een visie en beleid te ontwikkelen én uit te 
voeren.

Wij nemen graag met je door hoe jouw 
organisatie aandacht schenkt aan verzuim, 
wat je opties zijn en hoe je flink kunt besparen 
op verzuim en verzuimrisicodekking. Juist 
als bestuurder kun je stafleden in hun kracht 
zetten door ze echt die taken te geven die 
voor de organisatie nodig zijn. Geen admini-

stratieve randzaken meer, maar werken aan 
het allerbelangrijkste: goed onderwijs.

Onafhankelijk advies
Verus kijkt – als onafhankelijk partner – graag 
samen met je naar wat financieel en organisa-
torisch het beste bij je past. Als lid van Verus 
kun je vrijblijvend en zonder extra kosten met 
een adviseur praten over de mogelijkheden.

Neem je contact met ons op? 
Dit kan met Carola van der Meeren via 
cvandermeeren@verus.nl of 06 21 81 84 53.

Van de besparingen die 
worden gerealiseerd, 
kunnen weer andere 
onderwijsactiviteiten 
betaald worden.
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Onderwijs gaat 
niet alleen over 
toetsen en 
testen. 
Het gaat ten 
diepste over jou.




