
Nadat zij in 1973 haar opleiding 
aan de pedagogische acade-
mie had afgerond, ging An-
drea ter Riet-van der Klooster 

direct aan het werk in het speciaal on-
derwijs in Vlaardingen. ‘Ik werd in het 
diepe gegooid, het was gelijk tanden op 
elkaar en aan de slag!’ Na Vlaardingen 
werkte zij onder meer op de vroegere 
Lagere School 1, de huidige openbare ba-
sisschool Meerwaarde in Strijen. Deze 
school valt net als De Takkenbosse on-
der het bestuur Acis voor openbaar pri-
mair onderwijs in de Hoeksche Waard. 
Ter Riet heeft in Rotterdam en omgeving 
ook gewerkt in het middelbaar beroeps-
onderwijs. Ze is tevens een aantal jaren 
buiten het onderwijs werkzaam geweest, 
op de verkoopafdeling van een technisch 
bedrijf in ‘s-Gravendeel. Bovendien was 
ze twee jaar vertaler Nederlands-Engels, 
toen ze met haar man in de Amerikaanse 
stad Boston woonde. Hij had toen een fel-
lowship aan de Harvard University. Op 
De Takkenbosse is het nu haar vijfde jaar 
als directeur.

Talenten
De variatie aan ervaringen benut Ter 
Riet-van der Klooster om de leerlingen 

en haar personeel te laten excelleren. 
‘Ik probeer talenten van iedereen te be-
noemen en mensen te triggeren zich 
vakkundig op te stellen. Een docent mag 
zijn of haar talent inzetten op de manier 
zoals hij of zij dat wil, want het gaat bij 
goed onderwijs om vakmanschap. Ik zie 
het als mijn taak om iedereen de kans te 
geven zichzelf door te ontwikkelen. Als 
een docent ziet dat die zijn werk goed 
kan uitvoeren en daar komt een positief 
teamgevoel bij, dan komt het in de school 
allemaal dik voor elkaar. Het is hetzelfde 
als met leerlingen. Als die de ruimte krij-
gen, dan zie je ook dat ze groeien. Daarbij 
heb je vertrouwen nodig. Ik zal dan ook 
altijd mijn best doen om mijn personeel 
te steunen, uiteraard wel binnen de gren-
zen van wat professioneel noodzakelijk 
en toelaatbaar is.’

Zichtbaar
‘Ik vind het erg belangrijk dat ik als direc-
teur zichtbaar ben in de school. In mijn 
kantoortje maak ik stukken en houd 
ik de administratie bij. Niet altijd leuk, 
maar dat moet wel gebeuren. Niet lullen, 
maar pellen, zeggen we in Zeeland, waar 
ik ben opgegroeid. Hier komt mijn erva-
ring in het bedrijfsleven goed van pas! 

 top-scholen
teKst en beeld: Martin van den bogaerdt

goed leiderschap 
stimuleert  
alle talentenTOP- 

scholen met  
de E-factor
Dit is de vierde aflevering van 
een reeks artikelen over het 
project TOP-scholen. TOP-staat 
voor Talentvol Openbaar Prak-
tijkvoorbeeld. TOP-scholen 
zijn Excellent in een bepaald 
domein: zij hebben de E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten 
zien dat het openbaar en alge-
meen toegankelijk onderwijs 
álle kinderen kansen biedt en 
dat goed onderwijs om méér 
gaat dan alleen prestaties op 
het gebied van taal en rekenen. 
Hoewel TOP-scholen het op 
dat gebied uiteraard óók goed 
doen. Werkt u op een TOP-
school of kent u zo’n school? 
Meld dat dan aan VOS/ABB  
via excellent@vosabb.nl.  
Op de website www.vosabb.nl 
vindt u de criteria waar TOP-
scholen aan voldoen.
TOP-scholen tot nu toe:
1.  Mytylschool Amsterdam. 

E-factor: diversiteit. (School! 
nr. 6, 2011).

2.  Prakticon, praktijkschool 
in Doetinchem. E-factor: 
maatschappelijke betrok-
kenheid. (School! nr. 7, 2011).

3.  Openbare basisschool De 
Achtbaan in Amersfoort. 
E-factor: partnerschap met 
ouders. (School! nr. 1, 2012)

Obs De Takkenbosse in Numansdorp

‘onderwijs is vakmanschap. het is mijn taak om dat mogelijk 
te maken.’ directeur andrea ter riet-van der Klooster van 
openbare basisschool de takkenbosse in numansdorp benut 
goed leiderschap om leerlingen en leerkrachten te laten 
excelleren. daarmee geeft ze deze school de e-factor.
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specifieke karakter van het openbaar 
onderwijs. ‘Wij hebben op school drie 
belangrijke regels: dat je iedereen be-
handelt zoals je zelf door andere mensen 
behandeld wilt worden, dat je afspraken 
nakomt en dat je goed zorgt voor ander-
mans spullen. Ik snap dat die regels niet 
exclusief van het openbaar onderwijs 
zijn, maar ze sluiten wel perfect aan op 
onze kernwaarden. Daarom zijn wij daar 
heel actief mee bezig. Ik hoor van ouders 
dat zij dat waarderen.’
‘Wij staan in de openbare school heel 
open voor de mogelijkheden van kinde-

ren en richten daar ons onderwijs op in. 
Het gaat erom wat je kunt, en niet om 
wat je niet kunt. Wat voor leerlingen en 
leerkrachten geldt, geldt trouwens ook 
voor ouders: laat ze pieken! En, niet on-
belangrijk als je het openbaar onderwijs 
serieus neemt: je mag bij ons anders zijn. 
Dat zie je duidelijk terug binnen Acis. De 
scholen binnen onze stichting krijgen 
alle ruimte om hun eigen karakter te 
ontwikkelen. Daarin onderscheiden wij 
ons volgens mij in deze regio heel duide-
lijk van de scholen die niet openbaar zijn.’

Voedsel
Ook haar tweetalige achtergrond –vroe-
ger werd er thuis niet alleen Nederlands, 
maar ook Engels gesproken- benut Ter 
Riet-van der Klooster om haar school te 
laten excelleren. De Takkenbosse is aan-
gesloten bij Early Bird, het project om 
leerlingen zo jong mogelijk op professi-
onele wijze in aanraking met de Engelse 
taal te laten komen. Zij geeft als near na-
tive speaker twee keer per week een uur 
Engels aan de kleuters. ‘Ik gaf hiervoor 
Engels in het middelbaar beroepsonder-
wijs en dacht altijd dat kleuters niets 
voor mij zouden zijn. Maar daar ben ik 
op deze school radicaal anders over gaan 
denken. Als je ziet hoe goed kleuterjuffen 
kunnen observeren en het onderwijsaan-
bod afstemmen op de behoeften van de 
kinderen, daar heb ik echt bewondering 
voor. In de kleuterklassen leg je de basis. 
Als het in het begin goed gaat, dan zie 
je dat in de rest van de school terug. Die 
twee uurtjes Engels per week aan de 
kleuters, die moeten ze mij niet afnemen. 
Voor mij is dat voedsel!’ < 

Andrea ter Riet-van der Klooster: ‘Mensen triggeren zich vakkundig op te stellen’. 

goed leiderschap 
stimuleert  
alle talenten

Verder probeer ik zoveel mogelijk zicht-
baar te zijn in de school. Af en toe help 
ik leerlingen, zij kunnen bij mij terecht. 
Dat geldt ook voor mijn personeel. Goed 
observeren, met mensen in gesprek gaan 
over wat ik zie en als het nodig is zeggen 
dat het ook anders kan. Niemand hoeft 
zich persoonlijk aangesproken te voelen, 
het gaat immers over onderwijs als vak-
manschap.’

Kernwaarden 
Ter Riet-van der Klooster wil excellen-
tie ook tot uiting laten komen in het 

‘Je moet als 
directeur 

zichtbaar zijn’

top-scholen 


