
14 over onderwijs

Victor Felder: “Het risico is heel groot dat de afstand tussen 
bovenschools management en de werkvloer te groot wordt.”

“De school is de grootste eenheid van verandering. Daarmee 
moet je rekening houden bij de vorming van beleid”, is de 
stellige overtuiging van Victor Felder. “Leg je oor te luister 
bij de school.” In Oosterwolde, waar het stafbureau van 
het primair onderwijs in Ooststellingwerf is gehuisvest, legt 
Felder uit hoe Triënte hiermee bezig is. “We werken met 
beleidsvoorbereiding vanuit de school zelf.” De zeventien 
schooldirecteuren zitten in het managementteam. “In werk-

In de Friese gemeente Ooststellingwerf zijn de schooldirecteuren actief betrokken bij 

het beleid van het bovenschools management. “We willen geen oekazes van bovenaf 

die topdown overkomen”, zegt Victor Felder, hoofd van stafbureau Triënte. Met be-

leidsvoorbereiding vanuit de scholen voorkom je dat er een kloof tussen het boven-

schools management en de werkvloer ontstaat.

‘Voorkomen dat je in ivoren toren terechtkomt’
Managen van onderaf

groepen, waarin leerkrachten  
en schooldirecteuren zitten, 
wordt het beleid voorbereid.”  
De directeuren worden eerst 
geïnformeerd over nieuw te  
vormen beleid. Ze krijgen de 
stukken tijdig toegestuurd zodat 
ze die kunnen doorspreken met 

de leerkrachten. Reacties op het document worden mee-
genomen door het bovenschools management. “De maand 
daarop gaat het stuk in de besluitvorming. Het onderwijsveld 
heeft dan ingestemd met het beleidsstuk.”
Binnen het managementteam is een werkgroep personeel, 
financiën en onderwijs. Elke directeur zit in een van deze 
drie groepen. De groepen bereiden voor wat het boven-
schools management aangeeft of de werkgroep geeft zelf 
aan waar beleid op moet worden gemaakt. De werkgroep 
komt met een voorbereidend advies aan het management. 
“De betrokkenheid van de werkvloer bij nieuwe plannen 
is groot, want de werkvloer is mede-oprichter van het  
conceptstuk. Het beleid komt tot stand met interactie. Wel 
behoorlijk aangestuurd door het bovenschools management, 
want wij doen veel voorbereidend werk. Wij komen met  
een voorgestructureerd stuk en de werkvloer heeft alle 
ruimte hierop te reageren, te wijzigen en aan te vullen. Dit 
is ontzettend belangrijk voor de cultuur van betrokkenheid. 
Het beleid is geen papieren tijger, het is een stuk dat ook 
wordt uitgevoerd.” 

Goede sfeer
Victor Felder heeft het onderwijskundig beleid in zijn  
pakket, algemeen directeur Sake Saakstra financiën, persone-
le en bestuurlijke zaken. “De contacten met 
de scholen vinden we heel belangrijk”, zegt 
Felder. “Je loopt als bovenschools manage-
ment het risico in een ivoren toren terecht 
te komen. De valkuil is dat de afstand tussen 
management en scholen te groot wordt. Dat 
moet je zien te voorkomen.” 
De algemeen directeur gaat altijd naar vie-
ringen van jubilea van leerkrachten. Met een 
bloemetje. “Niets is belangrijker dan met 
elkaar een goede sfeer te hebben. Minimaal 
één keer per jaar woont Saakstra een mr-ver-
gadering van de school bij en brengt Felder onderwijskun-
dig een schoolbezoek. De school wordt doorgelicht aan de 
hand van de kwaliteitskaart van de inspectie. “Ook wijzen 
we scholen er op wat op andere scholen gebeurt. Dat is heel 
waardevol, want vaak weten ze niet dat er op een andere 
school dingen gebeuren waar zij weer van kunnen leren.” 
Ook voert het bovenschools management minimaal één 
keer per jaar een functionerings- of coachingsgesprek met 
de schooldirectie. En alle directeuren zitten in een intervisie-
groepje met maximaal vier mensen. “Ook als directeur kun 
je in een isolement terechtkomen”, waarschuwt de boven-
schools manager. In sommige gevallen coachen ze de direc-
teur zelf. 
Triënte hanteert de strategie bij problemen binnen �4 uur  
op de school te zijn. Dat kan zijn vanwege een conflict tussen 
ouders en directie, het functioneren van een leerkracht of 
een klacht die direct moet worden onderzocht. Felder: “We 
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gaan met directie, team en zonodig met mr rond de tafel om 
een plan van aanpak te maken. Door er snel bij te zijn, smoor 
je een probleem in de kiem en voorkom je dat het aanzwelt 
door geruchten. We proberen zoveel mogelijk oplossings-
gericht te werken.”

Verwennen
De nieuwjaarsbijeenkomsten en de tweejaarlijkse personeels-
dag brengen iedereen dichter bij elkaar. “Een paar jaar terug 
zeiden mensen nog: zonde van het geld, maar dat geluid  
verstomt.” Ook worden er regelmatig studiedagen en infor-
matiemiddagen voor het personeel belegd. “Je moet niet 
volstaan met een papieren verhaal, je moet meer organi-
seren.” Verder is er de studietweedaagse voor directeuren. 
“Met overnachting natuurlijk, want je moet ze een beetje 
verwennen. Daarnaast zijn we inhoudelijk bezig. Die twee-
daagse is heel waardevol.”
In het handboek voor schooldirecties, dat het bovenschools 
management heeft samengesteld, zitten alle beleidsstukken 
en andere nuttige informatie voor directeuren. Dat staat 
ook op de website van Triënte. Schooldirecteuren kunnen 
daar met een code bij. Iedereen kan via de website op de 
hoogte zijn, ook van actueel nieuws. “Dat geeft smoel aan 
je als bestuur”, zegt Felder. Het stafbureau is heel actief in 

beeld op de scholen in Ooststellingwerf. Er is 
een personeelsconsulent die veelal weet wat er 
gaande is op de scholen, een beleidsmedewer-
ker huisvesting en een arboconsulent die zich 
met risico-inventarisatie bezighoudt. “Er is veel 
uitwisseling tussen stafbureau en onderwijsveld. 
Wij kennen de scholen vrij goed en weten waar 
de draaglast en de draagkracht is. Daar kun  
je veel beter op sturen.”
Felder, die voorheen hoofd van de afdeling 
onderwijs in de gemeente was, is zich er wel 
van bewust dat Triënte in een goede positie zit 

met twee fulltime bovenschools managers. “We kunnen in 
deze omvang goed werk verrichten.” 

Tineke Snel  
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Veel kleine scholen
Triënte telt zeventien scholen voor primair onderwijs in  
de Friese gemeente Ooststellingwerf. Zestien basisscholen 
en een school voor speciaal basisonderwijs. In totaal gaat 
het om 1770 leerlingen en 19� medewerkers. Er zijn veel 
kleine scholen. De kleinste, in Ravenswoud, telt 40 leerlin-
gen. De grootste school staat in Appelscha en heeft ruim 
�00 leerlingen. Op het stafbureau in Oosterwolde werken 
zes mensen. Triënte is sinds 1 januari �004 een bestuurs-
commissie en streeft er naar in �008 een stichting te zijn.

‘Leg je oor  
te luister bij 
de school’

‘We kennen 
de draaglast 
en draag-
kracht van  
de school’


