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SPECIA(A)L 
TOEKOMSTPROOF ONDERWIJS

IN DIT NUMMER
- Rob Risseeuw aan het woord
- Meld je aan voor de klankbordgroep!
- Antwoord op vragen uit het publiek

5
EXTRA 

UITGAVE OVER 
DE KICK-OFF

Locatie De Tinne van Mulock Houwer was donderdag 
10 april het verzamelpunt voor ruim zeventig 
medewerkers die meer wilden weten over het 
Veranderproces (V)SO. Zij luisterden naar presentaties 
van de programmamanager en de projectleiders. 

‘Hebben we het tot nu 
toe verkeerd gedaan?’ 
Piet Post heet iedereen welkom 

tijdens de kick-off. ‘Fijn dat jullie 
in zo groten getale zijn gekomen.’ Hij 
loopt met de microfoon de zaal in en 
vraagt een aantal medewerkers wat zij 
verwachten van deze bijeenkomst. Dan 
kondigt hij de eerste spreker aan.

Kobus de Boer, bestuursvoorzitter, 
aan het woord: 
Op de PowerPoint-sheet staat: 
‘Waarom is het Veranderproces (V)SO 
zo belangrijk voor de Onderwijsgroep 
Amersfoort?’ De reactie van Kobus: ‘Mij 
is gevraagd antwoord te geven op de 
vraag die u achter mij ziet staan, maar 
er gaat denk ik een vraag aan vooraf: 
“Waarom is dit project belangrijk voor 
kinderen en ouders?” Als onderwijsin-
stelling zijn we van levenslang belang 
voor ouders en kinderen. Hoe gerichter 
wij kunnen werken en hoe flexibeler 
ons aanbod, des te beter dienen we dat 
belang. Het ontwikkelingsperspectief-
plan en de uitvoering hiervan spelen 
hierin een cruciale rol. We mogen 
tevreden zijn met de goede inspectie-
resultaten, maar dat betekent niet dat 

we op onze lauweren kunnen rusten. 
De omgeving verandert, waardoor onze 
leerlingeninstroom niet meer vanzelf-
sprekend is. Om de continuïteit van de 
scholen te bewaken moeten we tijdig 
onze bakens verzetten. De uitkomsten 
van het Veranderproces (V)SO gaan ons 
daarbij helpen.’ 

Uit het publiek: 
“We moeten veranderen, maar waar-
om eigenlijk? Betekent dit dat we het 
tot nu toe verkeerd gedaan hebben?” 
Kobus: ‘Als je moet veranderen, is dit 
een vraag die altijd gesteld wordt. Het is 
zeker niet zo dat het werk dat het (V)SO 
in het verleden gedaan heeft niet goed 
was. De scholen hebben hun werk be-
trokken en naar eer en geweten gedaan. 
Nu de omgeving verandert, veranderen 
ook de eisen die aan ons werk gesteld 
worden. We hadden een goed aanbod 
dat paste bij de vraag van die tijd. Nu 
krijgen we een andere vraag van de 
maatschappij, en die vraagt een ander 
antwoord van ons. Stapje voor stapje 
werken we aan dit nieuwe antwoord.’ 

‘Ons werk is van levenslang belang voor 
leerlingen’

Piet Post

Kobus de Boer
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‘Ik vind het om twee redenen een 
belangrijke en interessante taak om 

leiding te geven aan dit programma. 
Allereerst heb ik het zelf niet makke-
lijk gehad in mijn jeugd. Na de lagere 
school, waar leren me goed afging, 
deed ik toelatingsexamen voor de HBS, 
waar ik toegelaten werd. Daar ging het 
fout. Na vijf jaar verliet ik de school 
met een getuigschrift 3e jaar HBS in 
mijn hand. Ik was 17 jaar en ben gaan 
werken. Kort daarna ging ik het huis 
uit en heb ik mijn ouders tien jaar niet 
meer gesproken.’ Rob is een geboren 
en getogen Rotterdammer. ‘Ik heb in 
het begin van mijn leven veel op straat 
geleerd. Ik heb er leren zwemmen, het 
verschil geleerd tussen “kennen” en 
“kunnen” en “leggen” en “liggen”, en 
zelfs met mes en vork eten was me 
niet gewoon. Gelukkig heb ik tussen 
mijn 17e en 26e goede leidinggevenden 
gehad. Van hen heb ik veel geleerd; 
zij hebben mij op een goede manier 
gestimuleerd. Op mijn 17e ben ik met 
avondonderwijs begonnen en op mijn 
31e ben ik als econoom afgestudeerd.’ 

Passend budget
Goed onderwijs vindt Rob heel be-
langrijk: ‘Het heeft me uiteindelijk 
veel gebracht, maar mijn start in het 
onderwijs had veel beter gekund. Door 
de docenten is niet goed naar mij en 
een aantal van mijn vrienden gekeken. 
In mijn optiek is er op dat vlak ook nu 
nog veel winst te behalen. Zeker als het 
over zwakke leerlingen gaat. Ik gun ze 
het allerbeste onderwijs!’ Zijn tweede 
motivatie om leiding te geven aan het 
Veranderproces (V)SO verwoordt Rob 
als volgt: ‘Ik ben medio negentiger ja-
ren, na een periode in het bedrijfsleven, 
bewust opdrachten gaan aannemen 
voor organisaties die meer bedrijfsma-

   Rob Risseeuw, Programmamanager (V)SO, aan het woord: 

‘Het onderwijs in mijn jeugd had beter gekund’ 

tig en marktgericht moeten gaan wer-
ken. Als econoom maak ik onderscheid 
tussen verspillingen en kosten. Kosten 
zijn de minimale inspanningen en uit-
gaven die we moeten doen om een pro-
duct of dienst te realiseren. Verspillin-
gen zijn onnodige kosten.’ Rob legt uit 
waarom dat onderscheid zo belangrijk 
is: ‘Middelen zijn altijd schaars en het 
gaat erom dat deze schaarse middelen 
zo efficiënt mogelijk besteed worden. 
Passend Onderwijs gaat wat mij betreft 
niet alleen over passend onderwijs voor 
ieder kind, het gaat ook over een pas-
send budget voor goed onderwijs.’ 

Projectorganisatie 
‘Inmiddels zijn de eerste drie deelpro-
jecten van start gegaan,’ licht Rob toe. 
‘Het project Personeel wordt niet al-
leen op het niveau van Mulock Houwer/
De Sprong ingevuld. Er is Onderwijs-
groepbreed werk aan de winkel. Het 
initiatief ligt bij Kobus de Boer en de 
portefeuillehouders Personeel Jan Nij-
hof en Cees van Lent. Het vijfde project, 
Organisatie, start zodra we antwoord 
hebben gevonden op de volgende 

Als programmamanager heeft Rob als taak ervoor te zorgen dat Mulock Houwer/
De Sprong goed anticipeert op de veranderingen die voortkomen uit de Wet Passend 
Onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg. Rob vertelt over zijn persoonlijke én 
professionele motivatie om het Veranderproces (V)SO te leiden.

Rob Risseeuw
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DE VIJF DEELPROJECTEN 
BINNEN HET VERANDERPROCES 
(V)SO ZIJN: 
1. Onderwijs & Zorg - projectleider Ilona 

Geurts – i.geurts@dji.minjus.nl
2. Onderwijs & Arbeid – projectleider  

Marjan Völlmer – info@volluit.nl
3. Communicatie – projectleiders Anne-

Marie Heuseveldt – info@in-beeld.org, 
Annemieke Uittenbroek –  
tekstproducties@kpnmail.nl

4. Personeel – initiatief ligt bij Kobus de 
Boer en de portefeuillehouders Perso-
neel, te weten: Cees van Lent (rector 
Stedelijk Gymnasium) en Jan Nijhof 
(directeur Trivium College) 

5. Organisatie – wordt later samengesteld

Ideeën, vragen, suggesties?  
Mail de betreffende projectleider. 

Plan van aanpak 
Het programma is beschreven in het 
document ‘Plan van Aanpak Mulock 
Houwer/De Sprong’ van juni 2013. Het plan 
van aanpak is beschikbaar voor iedereen 
die daar belangstelling voor heeft. Je kunt 
dit opvragen bij info@mulockhouwer.nl.

vragen: “Wat moeten we doen voor de 
leerlingen?” en “hoe zit de markt in 
elkaar?” Pas dan kunnen we antwoord 
geven op de vraag: “Hoe gaan we dat 
organiseren?”’

Denk je mee in de 
klankbordgroep?
‘Niet iedereen kan meedenken in een 
projectgroep, maar we ontvangen wel 
graag input van zo veel mogelijk mede-
werkers. Om die reden richten we een 
klankbordgroep in die de projectgroe-
pen voorziet van feedback aangaande 
de nieuw ontstane ideeën. We luisteren 
naar alles wat wordt aangedragen. De 
kans is groot dat we niet alles kun-
nen uitvoeren, maar we nemen alle 
suggesties serieus en komen met een 
goede argumentatie als we besluiten 
iets terzijde te leggen. Iedereen kan 
zich opgeven voor de klankbordgroep, 
die eens in de zes weken bij elkaar 
komt.’

Aanmelden voor deze klankbord-
groep? Stuur een e-mail naar
rrisseeuw@mulockhouwer.nl  

Klankbordgroep ATC
‘Voor de projectgroep Onderwijs & Arbeid 
komt er een speciale klankbordgroep die 
over de rol van het ATC gaat. De beslis-
sing dat het ATC geen school meer is, 
is al genomen. Het is een dienst van 
de Onderwijsgroep en het wordt een 
leverancier voor andere scholen. Het ATC 
gaat stagetrajecten uitvoeren voor de an-
dere scholen. Dat hoeft niet per se alleen 
intern, dat kunnen ook externe partijen 
zijn. In deze klankbordgroep gaan we 
praten met schooldirecteuren en exter-
nen die mogelijk van de dienstverlening 
van het ATC gebruik gaan maken.’ 

Uit het publiek: 
“Waarom zit er in de Projectgroep 
Personeel geen afgevaardigde van het 
(V)SO?
Rob: ‘Omdat de projectgroep Personeel 
bovenschools wordt ingericht, wordt de 
projectleiding in dit project ingevuld door 
de portefeuillehouders Personeel binnen 
de directieraad. Aan de projectgroep 
zullen echter zeker ook medewerkers en 
directieleden van het (V)SO gaan deelne-
men. De definitieve personele invulling 
van dit project vindt op korte termijn 
plaats.’

Rob Risseeuw: 'We nemen alle suggesties serieus en 
komen met een goede argumentatie als we besluiten 
iets terzijde te leggen'
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Ilona Geurts, projectleider Onderwijs 
& Zorg aan het woord: 
‘Ik kan me nog goed herinneren wan-
neer ik besloot in het onderwijs te gaan 
werken. Vroeger had ik les van meneer 
Keulemans. Hij was een docent die al 
jaren hetzelfde deed en niet de behoef-
te voelde te veranderen. Ik werd in die 
tijd gepest. Kinderen plakten kauwgom 
in mijn haar en duwden me van de trap. 
Op een dag kwamen mijn ouders er-
achter en  vertelden het de school. Me-
neer Keulemans zei tegen mij: “Het is 
je eigen schuld”. Ik was toen 11 jaar en 
besloot die dag dat ik in het onderwijs 
zou gaan werken. Ik wilde ervoor zor-
gen dat dit niet bij andere kinderen zou 
gebeuren. Ik wist toen al dat er plek 
moest zijn voor mensen met ideeën in 
het onderwijs. Die plek heb ik nu, maar 
veranderen doe je niet alleen. Aan het 
Veranderproces (V)SO ligt een goed 
plan ten grondslag. Iedereen moet dat 
plan voor zichzelf gaan doorvoelen 
voordat hij of zij ermee aan de slag 
kan. Onze projectgroep staat open voor 
vragen, dus schroom niet. We komen 
wekelijks bij elkaar. Laat ons weten wat 
je van onze plannen vindt. We willen 
graag zorgen dat er draagvlak voor is, 
want nogmaals: veranderen kun je niet 
alleen, dat moet je samen doen!’

Uit het publiek: 
“We doen het voor de kinderen; gaan 
jullie kinderen ook vragen wat zij 
nodig hebben?”
‘In eerste instantie gaan we in gesprek 
met de locatiedirecteuren om te horen 
welke behoeften er vanuit de doelgroep 
leven, maar na de zomer gaan we mis-
schien ook met de kinderen praten.’

“Zijn er al concrete zaken te noemen 
qua visieontwikkeling?” 
‘In onze projectgroep hebben we 
gesproken over zes producten die we 
verder gaan uitwerken. Dat zijn: 
1. Een centraal loket voor vragen
2. Een taakomschrijving voor de Cen-

trale Commissie van Begeleiding 
(CCvB)

3. Een expertiseteam 
4. Een plan voor de samenwerking met 

GGz voor de Transitie Jeugdzorg
5. Uniformiteit in de formulieren
6. Een overzicht van de arrangemen-

ten op de scholen en de beschik-
bare plaatsen voor leerlingen zodat 
nieuw te plaatsen leerlingen op de 
goede school terechtkomen.  

“Zijn deze deelproducten ook voor het 
SO, of alleen voor het VSO?”
In eerste instantie ontwikkelen we de 
producten voor het VSO. Daarna kijken 
we samen met het bestuur of de pro-
ducten ook geschikt zijn voor het SO, 
en zo ja: welke.’ 

“Gaan de projectgroepen ook met 
Bureau Jeugdzorg en de betrokken 
gemeenten om de tafel?” 
‘Verschillende projectgroepen gaan 
praten met Bureau Jeugdzorg, maar 
we gaan niet los van elkaar op pad. We 
bundelen onze vragen en gaan met een 
goede vertegenwoordiging van project-
groepleden deze gesprekken in.’

Marjan Völlmer, projectleider Onder-
wijs & Arbeid aan het woord:
‘Toen ik net een week in het onderwijs 
werkte, kreeg ik een flinke wake-up 
call. In mijn groep zat een leerling die 
me letterlijk blauwe schenen bezorgde. 
De eerste week vroeg ik me af of dit 
was wat ik me voorgesteld had van een 
baan in het onderwijs, de tweede week 
realiseerde ik me dat er met deze jon-
gen meer aan de hand was en de derde 
week besloot ik dat ik er voor hem 
moest en wilde zijn. Dit was een jongen 
die niet in de schoolbanken paste. Als 
hij gedwongen werd, vloog hij uit de 
bocht. Ik ben gaan zoeken naar wat 

'Laat ons weten wat je van onze 
plannen vindt'

Ilona Geurts Marjan Völlmer Anne-Marie Heuseveldt
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hij wel wilde en wat hij wel kon. Dat 
was een heftig proces, maar met een 
aangepast programma is het me, in 
samenwerking met het team, gelukt 
om hem een perspectief te bieden.’
In het project Onderwijs & Arbeid gaat 
het over deze leerlingengroep die niet 
in de schoolbanken past. ‘Voor deze 
leerlingen moeten we kansen creëren 
op het gebied van onderwijs en arbeid. 
Door de stelselwijzigingen is er een 
grotere vraag naar een goed aanbod 
voor jongeren die moeite hebben met 
het reguliere systeem. In onze project-
groep gaan we onderzoeken voor welke 
leerlingen we het doen. We kijken naar 
waar we al goed in zijn en waar we nog 
beter in kunnen worden. Daarnaast 
gaan we antwoord geven op de vraag 
hoe we beter en meer kunnen samen-
werken met andere scholen van de On-
derwijsgroep Amersfoort en partners 
buiten het onderwijs. We hebben een 
kleine projectgroep en daarom is het 
goed dat er een klankbordgroep naast 
ons project komt. Ik wil graag dat onze 
plannen breed gedragen worden.’

Anne-Marie Heuseveldt, projectleider 
Communicatie, aan het woord:
‘Onlangs heb ik ervaren hoe belangrijk 
een eerste indruk van een school is. 
Mijn oudste dochter zit in groep 8 en 
zal in september naar het voortgezet 
onderwijs gaan. En ja, dan zal er een 
school moeten worden gekozen. In 
januari kreeg onze dochter school-
gidsen mee naar huis van verschil-
lende VO-scholen. Van de ene school 
kregen we een paar kopietjes en van 
de andere school twee brochures: een 
voor ouders en een voor leerlingen. Dat 
sprak ons als ouders bijzonder aan. 
Mijn dochter had de keuze al gemaakt, 
maar wij waren nog niet zo ver. We 
hebben de website bestudeerd en op 
de open dagen onze vragen gesteld. In 
de zoektocht naar een geschikte school 
voor onze dochter werd ik echt met 
mijn neus op de feiten gedrukt: een 
eerste indruk via website en schoolgids 
is enorm belangrijk!’ 
Deze persoonlijke ervaring neemt 
Anne-Marie mee in haar rol als pro-
jectleider Communicatie: ‘Het is onze 
taak om te zorgen voor een betere een-
heid in de uitstraling van de scholen 
en een goede presentatie naar buiten. 
In een communicatieplan beschrijven 

we onze interne en externe doelgroe-
pen, welke boodschap we aan hen 
kwijt willen en op welke wijze. Om een 
goed advies te kunnen geven over de 
inzet van communicatiemiddelen, zoals 
folders of de website, inventariseert 
de projectgroep welke middelen er nu 
al worden gebruikt. Naast aandacht 
voor de communicatiemiddelen focust 
onze projectgroep zich in het gehele 
veranderproces op een goede interne 
informatiestroom naar alle medewer-
kers. De Specia(a)l en de kick-off zijn 
hier voorbeelden van.’ 

Piet Post, interim-directeur SO, 
sluit af: 
Piet: ‘Vroeger luisterde ik slecht naar 
leerkrachten en was ik haantje de 
voorste. Mijn klasgenoten vonden mij 
een ettertje en zeiden dat ik maar klas-
senvertegenwoordiger moest worden 
als ik alles zo goed wist. Van die tijd heb 
ik veel geleerd: ik begon te begrijpen 
wat rechtvaardigheid was en dat het be-
langrijk is om het gelijk van de andere 
partij te gaan zien. Deze kwaliteiten 
wens ik ons ook toe in dit veranderpro-
ces (V)SO: zeg wat je vindt, zorg dat er 
naar je geluisterd wordt en luister naar 
wat anderen te zeggen hebben.’ 

De leerlingen van het Trivium College, locatie 
Praktijkonderwijs, hebben tijdens de kick-off de 
catering verzorgd.

'Zeg wat je vindt, zorg dat er naar je 
geluisterd wordt en luister naar anderen'


