
14 over onderwijs

“Ik was al jaren mentor van de eerste klassen en was de 
rechterhand van de conrector. Toen hij met pensioen ging, 
was het logisch dat ik hem opvolgde. Daarvoor heb ik een 
ontwikkelassessment gedaan. Dat doe je als je een vaste 
baan hebt en je ‘ontwikkelpunten’ wilt ontdekken. Uit 
dat assessment kwam het advies om een coach te nemen.” 
Annet van de Wouw (�9), afdelingsmanager van de eerste 
klassen van het Minkema College in Woerden, heeft net 
haar eerste gesprek met coach Jo Simons van VOS/ABB ach-
ter de rug. De bedoeling is er vijf te voeren, daarna gaan ze 
evalueren. Eventueel volgt een tweede traject. 
In de organisatie van het Minkema Collega hebben veel 
veranderingen plaatsgevonden. “We hebben nu grotendeels 
een nieuwe schoolleiding en daarom is er een coachings-
traject voor ons allemaal afgesproken.” In de gesprekken 
tussen Van de Wouw en Simons ligt de nadruk op het leider-
schap. “Ik heb een uitgebreid netwerk en goede commu-
nicatieve vaardigheden. Maar de kar trekken in onderwijs-
ontwikkeling en collega’s daarop aanspreken, daar heb ik 
minder ervaring in.”
Tijdens het eerste contact met Simons is vooral gesproken 
over de hulpvragen van Van de Wouw. “Ik moet onder meer 

leren verantwoordelijkheden 
gemakkelijker uit handen 
te geven. Bijvoorbeeld het 
notuleren van een rapportver-
gadering. Ik maak zelf altijd 
uitgebreid aantekeningen, 
dat vind ik prettig. Maar ik 
kan ook iemand uit mijn team 
die ik vertrouw vragen of 
die het wil doen, waardoor 
ik tijd overhoud voor andere 
dingen. Ik vind het interes-

sant om daarmee aan de slag te 
gaan. Vorige week hadden we een mentorenvergadering 
over sponsoractiviteiten. Toen heb ik een collega die daar 
helemaal in thuis is gevraagd of zij het woord wilde voeren. 
En dan merk ik dat het prettig is om verantwoordelijkheid te 
delen.”
Ander thema is het feit dat Van de Wouw nu 14 jaar op 
deze school werkt en altijd lid is geweest van het team. Nu 
heeft ze opeens een andere rol. “Op een bepaalde manier 

Het is geen zwaktebod en aan de ziel wordt echt niet gepeuterd. Die vooroordelen 

mogen meteen naar de prullenbak. VOS/ABB Consulting biedt onderwijsmanagement 

sinds dit schooljaar een coachingstraject aan. Voor wie de eerste schreden in het lei-

dinggevende vak zet of graag zijn stijl wat wil verbeteren. Met de bedoeling tevreden 

managers af te leveren die goed in hun functie zitten.

‘Coaching mag je jezelf gunnen’

ben ik ook afhankelijk van het respect van mijn collega’s. Als 
leidinggevende moet je dat soms aan de kant kunnen zetten. 
Als ik een pittig gesprek moet voeren met een collega over 
zijn functioneren, mag ik niet denken: ‘Vindt hij me nog wel 
aardig?’ Want dat zou me ontzettend in de weg zitten. Van 
Jo heb ik de opdracht gekregen na te gaan waar die behoef-
te vandaan komt.”

Tot tien tellen
Louis Jongejans (48), rector van het Einstein Lyceum in 
Hoogvliet, heeft het coachingstraject net afgesloten. Hij nam 
ruim twee jaar geleden coach Betty Smits van VOS/ABB in de 
arm. “Ik ben hier in april �00� aangesteld als rector en heb 
vanaf het begin een coach gehad. Dat heb ik zelf georgani-
seerd, want ik zit hier in een positie die weinig gereflecteerd 
wordt. Ik heb ongeveer zes gesprekken gevoerd met als uit-
gangspunt: waar sta je en waar wil je zelf veranderen.”
Daarvoor was Jongejans conrector op een andere school. 
Rond het aannemen van die functie deed hij een assessment 
waaruit zijn eigen leiderschapsstijl naar voren kwam. “Daar 
kwamen ook een paar valkuilen uit die ik minder goed 
kon gebruiken. Bijvoorbeeld: ik heb graag alles binnen tien 
minuten geregeld. Maar in het onderwijs ligt dat soms wat 
gecompliceerder. Daar moet ik dus rekening mee houden 
door aan termijnplanning te doen.”
Jongejans heeft als teamwerker gekozen voor een integraal 
leiderschap binnen de driehoofdige schoolleiding. Met als 
risico dat zaken kunnen stagneren. “Soms moet je dingen 
alleen doen. Het is dus belangrijk om een goede balans te 
vinden. Welke dingen doe je wel samen en welke bespreek 
je achteraf? Dat is best complex. Ik heb inderdaad het laatste 
woord. Dat heb ik nu wel geleerd, anders loopt de organi-
satie in de soep. En daar voel ik me inmiddels goed bij. Je 
groeit er in, maar je moet wel van jezelf weten: wil ik dit?”
Zijn coach hield, zo zegt Jongejans, hem een spiegel voor. 
Ze vroeg door: ‘Waarom is dat zo? Welke maatregelen heb 
je genomen?’ “Wat ik geleerd heb? Ik heb geleerd geduld 
te hebben. Zo heb ik zelf als uitgangspunt dat we respectvol 
met elkaar moeten omgaan. Gisteren kwam een collega die 
meteen in zeven zinnen niet respectvolle kritiekpunten over 
anderen op tafel legde. Dan moet ik tot tien tellen om niet 
meteen primair te reageren. Met rust bereik je vaak meer. Ik 
kan elk nieuwe rector aanraden om een persoonlijke coach 
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‘Het is prettig 
om verant-
woordelijkheid 
te delen’
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in de arm te nemen, want het is handig om feedback te krij-
gen en je bewust te worden van je reacties en die beter te 
hanteren.”

Onzekerheid
“Coaching is een nieuw product van onze organisatie”, zegt 
Jo Simons van VOS/ABB Consulting. “We zien de behoefte 
van onze klanten, krijgen veel inhoudelijke vragen met een 
technische achtergrond. Vaak zit daar onzekerheid achter, 
of angst voor het onbekende. Dan zoekt de vrager het in 
de sfeer van het juridische of de wetgeving. Steeds minder 
zaken in het onderwijs zijn dichtgetimmerd. Dat 
maakt sommigen een beetje onzeker.”
De drie coaches van VOS/ABB richten zich op lei-
dinggevenden. “Als eindverantwoordelijke word 
je vaak heen en weer geslingerd tussen de nood-
zaak om veranderingen door te voeren en de 
wens om knopen door te hakken. Vaak heerst in 
het onderwijs het gelijkheidsprincipe. Dan is het 
managementteam gezamenlijk verantwoordelijk. 
Maar één moet de eindverantwoordelijkheid 
nemen. Dan is de vraag: hoe kun je zonder het 
collegiale overleg geweld aan te doen toch tot 
besluiten komen? Andere hulpvragen: een begin-
nende leidinggevende die tot dan toe gewoon 
leraar was op die school. Of iemand heeft een 
assessment gedaan en heeft een aantal punten 
ter verbetering ontdekt.”
De teamleden hebben al meer ervaring met 
coaching. Ze voerden in de afgelopen jaren een 
aantal individuele trajecten, maar dat was nooit 
hun hoofdtaak. Nu bieden ze het als nieuwe 
dienst aan, omdat uit een telefonische rondvraag 
was gebleken dat nogal wat leidinggevenden 

hier behoefte 
aan hebben. “We 
gaan niet peute-
ren aan de ziel”, 
verzekert Simons. 
“Wat dat betreft 
hoeft er geen 
koudwatervrees 
te bestaan. Het is 

ook geen zwaktebod om een coach in de arm te 
nemen. Het is juist iets wat je jezelf mag gunnen 
en waar je ook nog profijt van hebt. Het is goed-
koper dan een organisatieadvies of –onderzoek 
naar wat er mis is in de organisatie. Coaching kan 
veel problemen voorkomen. Denk aan onnodig 
ziekteverzuim of stress door een ongelukkige stijl 
van leidinggeven.”
Een leidinggevende moet overwogen stappen 
maken met gevoel voor context en mensen, defi-

‘Coaching mag je jezelf gunnen’
nieert Simons. Maar je moet wel knopen doorhakken. Het 
onderwijs is een sector die onderhevig is aan veel veranderin-
gen, die vaak van buitenaf geïnitieerd worden. “Het ‘veran-
derkundig vermogen’ van een leidinggevende is dus belang-
rijk. Hij moet gevoel houden voor de realiteit. De beste leraar 
is niet automatisch de beste manager. Het is een ander vak 
en soms heb je daar wat hulp bij nodig.”

Meer informatie op  www.vosabbconsulting.nl.

Astrid van Unen

‘We gaan niet 
peuteren aan 
de ziel’

In de gesprekken tussen Jo Simons en Annet 
van de Wouw ligt de focus op het leiderschap.
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