Van bedrijfsleven naar onderwijs
jeroen k a mps (44) was op zoek
naar een nieuwe uitdaging, na jaren
als onder andere manager in het
bedrijfsleven te hebben gewerkt. En
hoewel hij zich in tegenstelling tot
zijn vader en andere familieleden
altijd ver van het naar zijn idee ‘zachte’ onderwijs had gehouden, trok het
hem nu toch aan. “Ik zag bij mijn kinderen hoe waardevol het werken aan
hun ontwikkeling is. Kennelijk zit dat
er dan toch in.”
Kamps schoolde zich om en werkte
een tijdje als docent op een vmbo.
“Maar volledig voor de klas staan
bleek niet mijn ding.” Hij merkt het
ook leuk te vinden na te denken over
punten die beter kunnen in de hele
school. Daarop raakt hij in gesprek
met de interim-directeur van de
school van zijn kinderen. “Ook een
zij-instromer. Uiteindelijk besloot ik
te solliciteren. En ik ben nu vijf jaar
directeur op gereformeerde basisschool De Uitleg in Dalfsen.”
Ouders en leerkrachten waren best
verbaasd dat hij de nieuwe directeur

werd. “Maar na anderhalf jaar zonder
vaste directeur, was de gedachte: laten
we het samen proberen.” Belangrijk
was volgens Kamps ook dat hij er open
in ging. “Ik kwam niet even de paaltjes verzetten.”
Wel nam hij naar eigen zeggen een
dosis passie mee. “Ik ben iemand die
wat op gang wil brengen. Verder wil
komen.” Al merkte hij al snel dat de
werkdruk echt heel hoog is en hij
zijn tempo moest aanpassen. Maar dit
bracht hem er ook toe met zijn team
aan de slag te gaan met opbrengstgericht werken. “Daar zijn we nu druk
mee bezig.”
Daarnaast werkt Kamps inmiddels ook
weer twee dagen in het bedrijfsleven.
“Vanwege de krimp moest ik terug van
vier naar drie dagen. Ik ben toen een
tijd directeur van een tweede school
van het bestuur geweest, maar die
combi werkte voor mij niet.”
Hij wil optimaal kunnen prikkelen.
“Daarom moet je volgens mij ook niet
te lang op een zelfde school blijven.”

‘ik ben iemand die
wat o p g a n g w i l
brengen, verder
w i l ko m e n ’

‘We zijn een soort familie’
m artin vet (60) is directeur van obs Jan Antonie Bijloo
in Rotterdam. Volgend jaar werkt hij er, net als adjunctdirecteur cor pa ans (ook 60), precies veertig jaar.
“En nog steeds met veel plezier en energie”, benadrukt
hij. “Onze kracht is dat we zo van elkaar verschillen dat
we elkaar aanvullen. Dat we zo lang zouden blijven had
ik niet gedacht. Maar voor je het weet vliegen de jaren
voorbij. Ik heb heus wel eens gedacht om verder te kijken,
maar elke keer kwam er toch een nieuwe uitdaging waardoor het leuk blijft.”
Zo haalde de school begin jaren tachtig de naam Jenaplan van de gevel omdat het concept niet meer aansloot
bij de inmiddels allochtone populatie. Er is nu extra aandacht voor sport, er zijn plusklassen voor kinderen vanaf
drie jaar en vorig jaar werden ze de eerste Minerva-school
met een aanbod voor meerbegaafde kinderen.
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“En inmiddels vormen we ook het boegbeeld voor uitbreiding van de leertijd”, somt de directeur trots op.
“Die vernieuwingen zorgen ervoor dat de energie blijft
stromen. Daarnaast is een goede sfeer onder leerkrachten, ouders en kinderen heel belangrijk. Er is weinig verloop in het team, het ziekteverzuim is bijna nul. Er heerst
een familiaire sfeer. We gaan elk jaar een lang weekend
op stap. Die behoefte is er, ondanks dat we elkaar al
zowat elke dag zien.”

‘e l k e k e e r k w a m e r e e n
nieuwe uitdaging waardoor
het leuk blijft’

interviews

Van vaste kracht naar zzp’er
willem van der lugt (37)
begon in 2000 met lesgeven aan
groep 7/8. Hij werd vervolgens bovenschools ict-coördinator, gaf daarna
Engels en natuur-/scheikunde op een
vo-school om in 2008 locatiedirecteur
te worden van basisschool De Open
Kring in Nijkerk. “Ik houd gewoon
van afwisseling”, lacht Van der Lugt.
“Na zo’n drie tot vijf jaar denk ik: wat
gaan we nu doen?” En zo kwam hij
drie jaar geleden tot het besluit om
zelfstandige te worden.
Het is gewoon wat het beste bij hem
past, aldus Van der Lugt. “Verschillende opdrachten, mensen en plekken.”
Toch was de stap geen gemakkelijke.
“Je moet al je zekerheid opgeven.”
En dus regelde hij dat hij nog drie
dagen in de week directeur op De
Open Kring kon blijven. “Maar een
jaar geleden kwam ik op het punt
dat dit meer energie kostte dan opleverde. Dat ik de stap definitief moest
zetten.”
Dat deed hij, vertrouwend op zijn

ervaring, op wat hij inmiddels aan
contacten had opgebouwd en met
de input van een opleiding interimmanagement. “En het is een verschil
van dag en nacht”, stelt Van der Lugt.
“Ik heb nu alle ruimte om mijn eigen
ding te doen.” Op dit moment is hij
veel bezig met teamcoaching. “Terwijl ik daar nog niet zoveel ervaring
in had. Dat is gaaf.” Tegelijkertijd
helpt hij scholen met kwaliteitszorg,
iets waar hij juist veel ervaring mee
heeft. Ook denkt hij na over hoe ook
interim-klussen te bemachtigen.
“Maar het is moeilijk om ertussen te
komen. En ik wil dan ook niet alleen
op de ‘tent’ passen, maar echt met
een opdracht aan de slag.”
De overstap heeft hem veel energie
gegeven. “Ik denk dat iedereen gemiddeld na zo’n zeven jaar weer verder
zou moeten kijken. Dan heb je één à
twee jaar om je plek te vinden, drie
jaar voor veranderingen en twee jaar
voor het borgen en weer gaan.”

‘ik wil niet alleen
o p d e ‘ t e n t ’ pa s s e n ,
maar echt met een
opdracht aan de
slag’

Met het oog op de jarenlange samenwerking en de hechte
band die is ontstaan, ziet Vet het gevaar van onvoldoende
professionele afstand om mensen aan te spreken. “Maar
iedereen hier heeft hart voor de zaak. We klaren de klus
met z’n allen, dat is het motto. Het is juist een groot voordeel dat je iedereen door en door kent. Daardoor kun je
mensen inzetten op hun kwaliteiten, waardoor vernieuwingen hier zo goed van de grond komen.”
“Hoe we een frisse blik houden? Daarvoor is bijvoorbeeld
onze samenwerking met Hogeschool Rotterdam belangrijk. Naast gewone pabo-stagiaires zijn er derdejaars
studenten die drie dagen per week als tutor kinderen éénop-één begeleiden bij bijvoorbeeld begrijpend lezen. Dat
zorgt niet alleen voor extra handen in de klas, maar ook
dat jong en oud van elkaar leren.”
tekst daniëlla van ‘t erve
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