
Ook in de taakuren is winst te behalen. “Vaak heeft een docent 

al jaren dezelfde taken, zonder dat iemand weet wat hij in 

die tijd doet.” Leinse geeft het voorbeeld van een school waar 

hij 210 nutteloze taakuren weghaalde. “Toch weer een halve 

baan.” In het voortgezet onderwijs is het terugbrengen van het 

aantal profielen een oplossing die geld oplevert. “Als leerlin-

gen alle profielen kunnen kiezen, krijg je kleine groepjes, dat 

is duur.” 

Weerstand
Veranderen en bezuinigen is Leinses taak als hij als interim-

directeur op een school komt. En weerstand is vaak het groot-

ste probleem. Toch lukt het hem de soms gedemotiveerde 

leerkrachten mee te krijgen. Dat doet hij door hen zo veel 

mogelijk te betrekken bij het bedenken van oplossingen. Maar 

als hij voor het eerst het voltallige personeel toespreekt op een 

school wil hij vooral dat de mopperaars zo´n bijeenkomst niet 

domineren. 

“Die gaan altijd achterin staan zodat ze iets kunnen roepen 

van een afstand”, vertelt Leinse. “Het is makkelijker om nega-

tief te doen als je ver weg zit.” Daarom loopt hij, als iedereen 

zit, naar de andere kant van de zaal en houdt zijn praatje bij 

de interruptiemicrofoon achterin. 

Leerkrachten die niet mee willen denken, moedigt hij aan dat 

vooral niet te doen. Dat werkt veel beter dan te gaan trekken 

en sleuren aan een onwillige docent. Maar de nieuwe plan-

nen zet hij bewust niet op papier zodat deze leerkrachten uit 

pure nieuwsgierigheid toch mee willen doen. “Ook dan”, zegt 

Leinse droogjes, “is het zaak ze daar van te weerhouden. Ik zeg 

dan: ‘Joh je hebt al zoveel gemist, neem toch vrij’. En dat houd 

ik vol tot ze eisen mee te mogen doen.” 

Het is sowieso geen goed idee om nieuwe plannen in een 

vroeg stadium op papier te zetten, vindt hij. “Als iets op papier 

staat is het statisch. Maar als mensen de nieuwe plannen in hun 

hoofd hebben en aan de hand van wat steekwoorden op een 

flap met elkaar bespreken, kan iedereen het zich eigen maken. 

En dat is precies wat ik wil.”

Les van butler 
Om een school weer aantrekkelijk te maken heb je goed 

nieuws nodig. “Je kunt wel aan de leerkrachten vragen of ze 

op feestjes wat vrolijker over de school willen vertellen, maar 

“Scholen vragen pas om hulp als ze met hun rug tegen de 

muur staan. Ze durven vaak niet in te grijpen.” Leinse praat 

uit ervaring. Vaak zijn harde maatregelen nodig en dat is 

voor scholen heel lastig. “Begrijpelijk”, zegt Leinse. “Bij grote 

financiële problemen moet je snijden in het personeel, maar 

je moet ook geld reserveren om te kunnen investeren in de 

toekomst van de school.” 

Ton Leinse studeerde sociale wetenschappen met als speciali-

satie bedrijfskunde. Naast onderwijsinstellingen adviseert hij 

startende en doorstartende bedrijven. Via  VOS/ABB, waar hij 

vanaf de oprichting werkt, voorzag hij driehonderd scholen 

van advies en werkte hij op negen scholen als interim-direc-

teur, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Om snel in te kunnen grijpen, moet je ook snel weten hoe de 

hazen lopen. Daarom is Leinse bij de eerste afspraak met een 

bestuur altijd driekwartier te vroeg. “Dan vraag ik aan de 

conciërge of ik vast rond mag kijken en informeer ik hoe het 

gaat. De conciërge en de koffiejuffrouw weten dat precies. 

Zo krijg ik meteen het informele netwerk van de school in 

kaart. Als er veel mis is op een school worden besluiten daar 

genomen.” 

Overbodige vergaderingen
Ontslagen zijn vaak onvermijdelijk om een school er finan-

cieel weer bovenop te krijgen. Het lijkt dan aantrekkelijk een 

hele managementlaag uit de school te halen en sommige 

organisatieadviesbureaus doen dat ook, maar Leinse vindt 

het zinloos. In de praktijk blijkt 

dat  in een mum van tijd weer 

allerlei nieuwe coördinerende 

functies ontstaan. Liever schrapt 

hij  overbodige vergaderingen. 

“Ik vraag alle notulen op en 

als er geen besluitenlijst bij zit, 

schaf ik dat overleg af. Dat kun-

nen ze dan ook bij de koffiema-

chine bespreken.” 

De vaak ellenlange rapportver-

gaderingen kort hij in. “Ik zie 

niet in waarom die drie dagen moeten duren. Per klas zijn er 

twee of drie twijfelgevallen, daar vergader je over, de rest is 

zonde van de tijd.” 

”Scholen bellen altijd te laat”, vertelt Ton Leinse van VOS/ABB. Hij adviseert al ruim 

twaalf jaar scholen waar het niet goed mee gaat: scholen met financiële problemen, 

ruzie of scherp dalende leerlingenaantallen. Als de problemen groot zijn, kan Leinse 

zelfs een tijdje leiding komen geven als interim-directeur. En dan is zo’n school er 

meestal in een jaar of wat weer bovenop. Hoe doet hij dat? Tips & tricks van een senior 

consultant. In
 d
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Consultant Ton Leinse haalt scholen uit het slop

Veranderen, bezuinigen en omgaan met weerstand
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zo werkt het niet. Je moet ze 

iets positiefs geven om over te 

praten”, legt Leinse uit. “En 

dat verzin je door onconven-

tioneel te denken, buiten de 

gebaande kaders.” 

Zo liet hij op een school in 

Zaltbommel coole trainings-

pakken maken voor de ten-

nisvereniging. De leraren zelf 

droegen die trainingspakken 

ook. Maar ze waren nergens te koop. “Dat trok de aandacht, 

iedereen wilde de pakken hebben.” 

Een ander voorbeeld is het gymnasium dat altijd maar pro-

beerde niet elitair over te komen. Leinse draaide de boel om 

en ging samenwerken met de roeivereniging; in plaats van 

gym, kregen de leerlingen roeiles. Er waren zelfs plannen, 

om een butler les te laten geven in etiquette. 

Als het beter gaat met een school en het team heeft er weer 

zin in, is het zaak dat zo te houden. “Daarom moet je elk 

succes dat je behaalt uitventen.” Leinse reikte op een ROC 

elke week een fles wijn uit aan een docent die zich bijzonder 

verdienstelijk gemaakt had. “Maar je kan ook de pers afstu-

ren op die ene juf met dat leuke project. Als je de behaalde 

successen maar viert, want dat motiveert.” 

‘Gummetjesschool’
Vol enthousiasme vertelt Ton Leinse over de Tarieqschool 

in Eindhoven waar hij nu twee jaar parttime, als interim-

directeur werkt. Er was van alles mis op deze islamitische 

basisschool. De 

inspectie vond de 

kwaliteit onder 

de maat. En qua 

organisatie was 

de Tarieq een 

‘gummetjes-

school’. Dat is, 

in het jargon 

van Leinse, een 

school waar 

niemand een 

beslissing durft te 

nemen; zelfs voor 

iets kleins als 

een gummetje is 

toestemming van 

bovenaf nodig. 

In dit geval 

bemoeide het 

bestuur zich met 

alle details. 

Leinse hielp 

de school er 

bovenop door de leerkrachten zo veel mogelijk verantwoor-

delijkheid te geven. Zij gingen op zoek naar geschikte onder-

wijsmethodes en ontwikkelden een doorlopende leerlijn. De 

kwaliteit van het onderwijs verbeterde en nu melden zich 

veel nieuwe leerlingen.

Door de zorgvuldig opgebouwde contacten met de lokale 

pers,  bleef het succes van de school niet onopgemerkt. 

Leinse toont een twee pagina groot artikel in het Eindhovens 

Dagblad; een lovend kijkje achter de schermen bij Tarieq. 

Wordt het niet moeilijk deze school in juli te verlaten? Leinse 

denkt van niet. Na de zomer begeleidt hij de nieuwe direc-

teur nog een half jaar, dus het afscheid nemen gaat geleide-

lijk. Maar het is niks voor hem om lang op één school te wer-

ken. “Ik zet liever iets nieuws op, ik moet kunnen knokken.”

Advies nodig? 
Neem contact op met Ton Leinse, adviseur en interim-

directeur, via  tleinse@vosabbconsulting.nl. 

Of bel VOS/ABB Consulting, 0348-405200. 

Consultant Ton Leinse haalt scholen uit het slop

‘Er moet 
iets positiefs 
zijn om over 
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Ton Leinse bij de Tarieqschool in Eindhoven, 

zijn laatste succes.


