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Jetty van de Werken, directeur School met 
de Bijbel in Nieuwerkerk (Zeeland):

“Bijzonder hoeveel 
erkenning er is”
Jetty van de Werken is directeur van de School met de 
Bijbel in Nieuwerkerk. Als eenpitter wilde haar schoolbe-
stuur graag ervaringen uitwisselen met andere eenpitters 
en hier lerend mee bezig zijn. “We willen graag advies 
van deskundigen over ontwikkelingen die de aandacht 
vragen van het besturen en managen in deze tijd. We 
hebben alle vijf bijeenkomsten van het lerend netwerk 
bijgewoond en de aangeboden informatie en adviezen 
getoetst aan de eigen situatie en zo nodig opgeno-
men in onze protocollen. Door de herkenbare thema’s 
konden we direct de koppeling naar de eigen situatie 
maken.”

Fuseren ja of nee?
“Ons eigen thema was ‘Fuseren ja of nee?’ ‘Waarom 
fuseren anderen wel en wij (nog) niet?’ ‘Wat zijn de 
voordelen en de nadelen van een fusie?’ We hebben de 
collegabesturen mee laten kijken in onze gedachten en 
overwegingen over fuseren. Ook werd een spreker uit-

genodigd met praktijkervaring rond dit thema en bracht 
de cursusleider heldere en stimulerende adviezen in. We 
zien nu wel dat een mogelijke fusie ons voordelen biedt, 
ook op het gebied van personeelsbeleid en onderwijs-
kundig leiderschap, waarbij we onze eigen concepten, 
verantwoordelijkheid en locatiespecifieke gelden kunnen 
behouden.”

Astrid van de Kerkhof 

is  journal ist ;  Zint 

communicat ie die 

verbindt.

PO 
Door Astrid van de Kerkhof

‘Als je een ander bevraagt 
kijk je zelf in de spiegel’
Speciaal voor eenpitters faciliteert de PO-Raad een aantal lerende netwerken. Meestal nemen 
meerdere bestuursleden deel in het netwerk en vaak zijn ook de directeuren betrokken. Een 
professionele netwerkbegeleider ondersteunt hen in hun gezamenlijke activiteiten en indien 
nodig geven externe experts extra informatie. Besturen komen steeds op een van de scholen 
bij elkaar. De gastheer verzorgt de locatie en het thema. 
Deelnemers uit drie eenpitternetwerken delen hun ervaringen.

Lerende netwerken voor eenpitters

Jetty van de Werken
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“Ik vond het een bijzondere ervaring om samen met 
andere besturen actuele onderwerpen uit te wisselen 
en dat er zoveel herkenning is. We hebben tijdens deze 
bijeenkomsten echt bij elkaar in de keuken gekeken en 
veel van elkaar geleerd. De onderlinge houding was heel 
open.”

Directeur Ronald Remmers  en bestuurder 
Kees Ritmeester van de Rehobothschool in 
Moerkapelle: 

“Hoe kijk je verder dan je 
eigen school?”
“Onze school is een eenpitter met een bestuur van 
betrokken vrijwilligers”, vertelt Ronald Remmers, direc-
teur van de Rehobothschool in Moerkapelle. “Het is van 
groot belang om met andere besturen samen te werken 
en de krachten te bundelen. De vragen die er tegen-
woordig op een bestuur afkomen, vergen goed door-
dachte keuzes en beleidskaders. Om de kwetsbaarheid 
van een vrijwilligersbestuur te reduceren is blijvende en 
voortgaande professionalisering nodig. Samen met en 
van andere besturen leren, als critical friend, is een kans 
en uitdaging die dit Lerend Netwerk ons biedt.”  

Wederkerige versterking
“In ons netwerk hebben we de gekozen thema’s steeds 
met één van de partnerbesturen voorbereid, uitgewerkt 
en gepresenteerd. Thema’s die aan de orde kwamen, 
waren  governance (scheiding tussen bestuur en toe-
zicht), kwaliteitszorg (beleidsplannen) en verantwoording 
en verhouding tussen bestuur en directie. Wij kozen 
voor de wederkerige versterking van de bestuurskracht. 
Daarbij spraken we ook over de wens en mogelijkheid 
om zelfevaluaties en audits of visitaties te gaan doen.”

Starten met visiteren
Remmers vertelt: “De directies vormen, samen met de 
school in Stolwijk, al een kwaliteitsnetwerk, een netwerk 
waarin we alle relevante zaken rond onze scholen met 
elkaar bespreken. We hebben nu de ambitie uitge-
sproken elkaar te gaan visiteren. We verwachten dat 
bestuurders daarmee praktische kennis opdoen en zij 
hun eigen organisatie versterken. Bovendien ontwikkelt 
het netwerk zo een duurzame(re) horizontale verbinding.
Het mooie van de aanpak zoals we die aan het voorbe-
reiden zijn, is dat elke school zijn eigen insteek kan kie-
zen. En deelnemende bestuursleden worden geschoold: 
‘Hoe geef je een visitatie nu eigenlijk vorm?’ ‘Welke vra-
gen stel je aan je collega bestuursleden?’ ‘Hoe vraag je 
goed door?’. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten: 
Als je een ander bevraagt, kijk je zelf in de spiegel. ‘Hoe 
doen wij dit eigenlijk?’ ‘Zijn we hier tevreden over?‘ ‘Zou 
dit beter kunnen?’”

Aanscherping van onze rol
Bestuurder Kees Ritmeester heeft genoten van de net-
werkavonden. “De input van de experts rond de thema’s 
was klasse. Het samen professionaliseren, inhoudelijk 
gevoed worden, bij elkaar ‘in de keuken’ kijken, delen 
van je vragen en het bevraagd of geconfronteerd worden 
is ronduit inspirerend. Elke bijeenkomst waren we met 
minimaal drie bestuursleden van de Rehobothschool 
aanwezig, en een aantal avonden met het hele bestuur. 
Voor ons is vooral bewustwording van de functie en de 
organisatie van besturen winst geweest. Het bracht ons 
bij de vraag of we ons als bestuur met de goede dingen 
bezig houden. En of we de goede dingen op de juiste 
manier doen. Dit leidde tot aanscherping van onze rol, 
verantwoordelijkheid en attitude als bestuurder.”

Verder kijken dan de eigen school
“De drie besturen hebben een eigen geschiedenis, een 
eigen status quo en een eigen verwachting van de toe-
komst”, besluit Remmers. “Door elkaar zo te ontmoeten 
konden we elkaar spiegelen, bemoedigen, aanvullen en 
versterken. Met als uiteindelijke doel het onderwijs voor 
de leerlingen te verbeteren. Een mooi voorbeeld hiervan 
is hoe je als eenpitter de kwaliteit van je school op de 
goede manier bewaakt. Hoe zorg je ervoor dat je verder 
kijkt dan jouw eigen school? Het eerste jaar van het 
lerend netwerk heeft ons deze mogelijkheid gegeven.” 
 

Hans Roodbeen, directeur-bestuurder van 
de Eben-Haëzerschool in Bennekom:

 “We hadden direct  
profijt van de avond  
over Governance”
“Vanuit onze school waren we al langer op zoek naar een 
mogelijkheid om intensiever met de besturen van scholen 
van gelijke denominatie uit de regio samen te werken”, 

Ronald Remmers
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vertelt Hans Roodbeen, directeur van de Eben-Haëzer-
school in Bennekom. “Ook hadden we behoefte aan een 
professionelere manier van besturen. Samen sta je sterker 
en kennis delen is belangrijk. We hebben geïnventariseerd 
op welke terreinen er behoefte aan kennisdeling was, en 
op welke termijn. Wij zien de PO-raad als een belangrijke 
kennispartner en door ons contact met de Vereniging 
voor Gereformeerd Schoolonderwijs konden we deelne-
men aan dit lerend netwerk.”

Communicatie en informatie
“Een van de onderwerpen die ons bestuur heeft geagen-
deerd en ingeleid is communicatie. De centrale vraag 
daarbij was: ‘Wat heb je aan informatie nodig om de ver-
antwoordelijkheid die je rol vraagt te kunnen nemen?’ en 
‘Welke informatie moet je vanuit je rol verstrekken, zodat 
andere functionarissen hun verantwoordelijkheid kunnen 
nemen?’ We spraken die avond over communicatie als 
voertuig voor rapportage en verantwoording tussen direc-
tie, bestuur en toezichthouder. Als directeur-bestuurder 
wil ik ook graag de andere onderwerpen die wij vanuit het 
collectief bestuur hadden geagendeerd met collegabe-
sturen delen. Ik zou de nauwere samenwerking die in de 
bijeenkomsten is ontstaan graag bestendigen.”

Katalysator
“Binnen het lerend netwerk wordt enorm veel gedeeld. 
Niet alle ervaringen die gedeeld worden zijn direct 
toepasbaar, maar ze dragen wel erg bij aan gedachte-
vorming over visie en beleid. Zo hadden we direct profijt 
van de avond over governance en bestuursstructuur, 
omdat we op dat moment in een transitietraject zaten 
van het bestuursmodel. Besturen vinden het soms best 
lastig om verbinding te zoeken met andere scholen. De 
lerende netwerken fungeren hierdoor als katalysator en 
dat is los van de inhoud al grote winst.”

Hank Beermann begeleidde de netwerken 
namens de PO-Raad: 

“Kwaliteit van onder-
wijs en besturen is een 
onderwerp dat besturen 
bezighoudt”
“De persoonlijke betrokkenheid is in alle netwerken 
hoog. Deelnemers voelen zich erg verantwoordelijk 
voor hun taak en taakuitoefening. Bestuurders zijn op 
de meer beheersmatige thema’s vanuit hun professio-
nele deskundigheid meestal goed thuis. Op terreinen 
als onderwijs en personeelsbeleid merk ik een zekere 
handelingsverlegenheid. Deze gebieden laten besturen 
dan ook bij voorkeur over aan de schooldirecteur. Ook 
de verplichte scheiding van bestuur en toezicht op het 
bestuur is, door de lange traditie van collectief bestu-
ren en de specifieke cultuur binnen de reformatorische 
besturen vaak nog ongemakkelijk. Men wil hier vanuit 
de wettelijke noodzaak zeker in veranderen, maar de 
praktijk blijkt weerbarstig. Planmatig en gestructureerd 
bestuurlijk handelen, waarbij de verantwoordelijkheden 
van de schoolleider in acht worden genomen, is dan ook 
een steeds terugkerend thema. Maar ook zicht krijgen 
en houden op de kwaliteit van onderwijs en het werkge-
verschap is een onderwerp dat besturen bezighoudt.” 

Hans Roodbeen

Lerende netwerken onderzocht
De Lerende netwerken zijn onderdeel van het programma ‘Q voor besturen’ 
gericht op een lerende aanpak en flankerende activiteiten voor sectorbrede 
kwaliteitsverbetering van het primair onderwijs. Dit programma geeft 
uitvoering aan het Bestuursakkoord (2014) tussen de PO-Raad en het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bureau Regioplan evalueert 
het programma. Voor 2016 is daarbij gefocust op de Lerende netwerken. 
Uit dit onderzoek van Regioplan blijkt dat de meeste netwerkbegeleiders 
enthousiast zijn over het zelf opstellen van een leervraag door de deel-
nemende bestuurders. Het geeft zowel de begeleiders als de deelnemers 
richting voor de bijeenkomsten. De begeleiders zijn ook te spreken over de 
leergierigheid en onderlinge openheid van de deelnemers. Wel blijkt het 
een uitdaging om naast het uitwisselen van praktijkervaringen op zoek te 
gaan naar inhoudelijke diepgang. 

Drie belangrijke eigenschappen van lerende netwerken zijn: 
a)  Gelijkwaardigheid van bestuurders onder elkaar; 
b)  Focus (op het leren en op een specifiek thema) en 
c)   Professionele begeleiding (een externe begeleider daagt deelnemers 

uit om kritisch te denken en vraagstukken vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken). 

In dit artikel komen deelnemers uit drie reformatorische netwerken aan 
het woord. De lerende netwerken zijn er echter voor iedere denominatie 
en voor ieder bestuur. 

Meer informatie over de lerende netwerken: 
www.poraad.nl/system/files/themas/goed_bestuur/folder_lerende_net-
werken_2016.pdf 
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