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Hendrik-Jan van Arenthals is als columnist van VO-magazine bekend om 

zijn scherpe blik en uitgesproken mening over onderwijs. Een bestuurder 

die de uitdagingen van deze tijd als interessant ervaart en die in maart 

van dit jaar ineens zelf midden in de belangstelling kwam te staan toen de 

Telegraaf berichtte over een lezing van een zogenaamde ‘haatimam’ op 

een van zijn scholen.

Tekst: Hanneke van der Linden / Fotografie: Josje Deekens

Met de Mondia Scholengroep, gevestigd op het Zeeuwse 

eiland Walcheren, heeft directeur-bestuurder Hendrik-

Jan van Arenthals twee brede scholengemeenschappen 

onder zijn hoede. Het Scheldemond College met vwo, 

havo, mavo en vmbo, in Vlissingen en de Stedelijke 

Scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg met 

vwo, havo, mavo en vmbo. Behalve de bijzondere 

ervaring ineens tot landelijk nieuws te horen op een 

koude maandag in maart, spreken we met hem over de 

bijzondere situatie van Zeeland als een van de sterkste 

krimpgebieden van Nederland en de gevolgen daarvan 

voor de organisatie van het onderwijs.

‘Haatimam predikt op Nederlandse school’ stond er 

op 18 maart in grote letters op de voorpagina van de 

Telegraaf. Wist u wat er gaande was?

“Nee, ik wist echt van niks en voelde me er volledig 

door overvallen. ’s Ochtends aan het ontbijt zag ik dat 

ik enkele telefoonoproepen van Omroep Zeeland had 

gemist en ben toen eerst eens mijn voicemal gaan af-

luisteren. Vervolgens hoorde ik waar het over ging en 

ben op de website van de Telegraaf gaan kijken. Toen 

schrok ik wel. Ik heb niet onmiddellijk Omroep Zeeland 

teruggebeld, want ik wilde er eerst voor zorgen dat ik 

minstens zoveel informatie had als degene aan de andere 

kant van de lijn. Door mensen te bellen, zoals ons hoofd 

bedrijfsvoering in dit geval, en op internet te zoeken, 

had ik voor negen uur ’s ochtends alle nodige informatie 

verzameld. Toen heb ik als eerste alle ouders van onze 

leerlingen, ons personeel en de raad van toezicht geïn-

formeerd via de mail en daarna heb ik pas contact met 

de media opgenomen.”

Had u het kunnen zien aankomen?

“We zijn als school volkomen verrast in deze zaak. 

We hebben de aula van het Scheldemond College 

verhuurd aan Isra, een werkgroep van moslimvrouwen 

en -jongeren uit Vlissingen, die een bijeenkomst zou 

houden in het teken van opvoedingsondersteuning. 

We kennen deze werkgroep en de school werkt er wel 

eens mee samen in het programma Dienstverlening 

& Commercie, voor een stage bijvoorbeeld. Bovendien 

verhuren we de aula wel vaker aan maatschappelijke of 

culturele organisaties uit de omgeving, of voor persoon-

lijke dingen zoals een bruiloft. Tot dusverre niets aan de 

hand. De imam in kwestie, Khalid Yasin, is op uitnodi-

ging van de stichting Ontdek Islam voor vier lezingen 

naar Nederland gehaald. Deze stichting zocht nog een 

mogelijkheid om de imam in Zuidwest-Nederland te 

laten spreken en heeft contact met Isra gezocht. 

‘Het was meer het feit dat hij onze 

school was binnengekomen, dat ons 

heeft geschokt’

Ik heb me vlak na het incident wel misleid gevoeld, en 

dan met name door de stichting Ontdek Islam, die de 

lezingen organiseerde. Deze mensen hebben eerst de 

moskee benaderd voor een lezing van deze Yasin en 

toen de moskee weigerde, zijn ze naar de school gestapt. 

De officiële achtergrond van de weigering van de moskee 

is dat deze imam alleen in het Engels predikt en dat dit 

volgens het moskeebestuur onvoldoende toegankelijk is 

voor het moskeepubliek. Maar misschien waren de 

moskeebestuurders beter op de hoogte van de reputatie 

van de imam en hebben ze het niet aangedurfd. 

Inmiddels heb ik met de voorzitter van de stichting 

Ontdek Islam gesproken en die gaf aan dat hij dit soort 

commotie helemaal niet meer had verwacht, omdat de 

betreffende imam de laatste jaren helemaal geen radicale 

denkbeelden meer ventileert.”

Hoe kijkt u achteraf tegen deze kwestie aan?

“Het gesprek dat ik achteraf heb gehad met Nourdeen 

Werdeman, de voorzitter van Ontdek Islam, had ik 

vooraf willen hebben. Deze imam, Khalid Yasin, heeft in 

2008 en 2009 radicale uitspraken gedaan. Hij lijkt nu 

gematigder en predikt integratie en aanpassing, maar hij 

heeft nooit afstand van zijn eerdere uitspraken gedaan. 

Als je op YouTube filmpjes van hem uit bijvoorbeeld 
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2008 ziet, schrik je. Ze staan haaks op de missie van 

een openbare school, die uitgaat van respect voor de 

omgeving, ongeacht geloof, sekse, geaardheid en 

afkomst.

Had ik vooraf geweten wie hij was, dan had ik het ver-

boden. Vanwege de associaties die deze man oproept en 

ook vanwege het eventuele veiligheidsrisico. Overigens 

waren er leerlingen van onze school als privépersoon 

bij de lezing aanwezig en zij hebben mij verteld dat de 

inhoud van de lezing niet schokkend was. Hij was juist 

tamelijk positief en dat heb ik zelf later ook terug 

kunnen zien, omdat gedeelten van de lezing op internet 

staan. Een paar moslimleerlingen van de school hebben 

me zelfs laten weten dat ze teleurgesteld waren in mijn 

officiële reactie, omdat het deze keer juist zo’n positieve 

boodschap was over integratie. 

Overigens is de werkgroep Isra, naar ik vernomen heb, 

net zo door de situatie overvallen en geschrokken als wij. 

Zij ondervinden er zelfs negatieve gevolgen van, bij-

voorbeeld dat ze met hun activiteiten niet meer welkom 

zijn in de moskee.

We hebben onze les wel geleerd. Het hoofd bedrijfs-

voering vraagt nu bij de verhuur van de aula altijd waar 

het voor is. Dat gaat ver, maar kennelijk is het nodig.”

‘We hebben onze les geleerd. Het hoofd 

bedrijfsvoering vraagt nu bij de verhuur 

van de aula altijd waar het voor is’

Ondanks alle commotie in de Telegraaf hebt u geen 

boze reacties van ouders gekregen en ook geen verdere 

negatieve publiciteit in de landelijke en regionale 

media. Hoe hebt u de crisis zo snel kunnen bezweren?

“Bij iedere calamiteit is de essentie van het protocol 

hetzelfde. Je verzamelt meteen een crisisteam om je heen 

van mensen die ertoe doen en je neemt zo snel mogelijk 

zelf de regie en communicatie in handen. Alle communi-

catie moet via één mond, zodat je een eenduidige en 

consistente boodschap overbrengt. Ik heb meteen mijn 

informatie ingewonnen en gezorgd dat ik evenveel wist 

als de media. Als eerste heb ik iedereen die ertoe doet 

geïnformeerd, dus de ouders en daarna het personeel en 

de raad van toezicht. Vervolgens heb ik de veiligheids-

driehoek van de gemeente gebeld en daarna pas de pers. 

Ik heb zelf contact gezocht met de lokale krant om in 

een interview openheid van zaken te geven, nadat ik ook 

Omroep Zeeland had geïnformeerd. Vóór mijn mail 

van negen uur ’s ochtends had ik drie mailtjes van 

veront ruste ouders binnen over de lezing van de imam; 

na mijn eigen mail van negen uur kreeg ik ook reacties 

van ouders binnen en die waren zonder uitzondering 

positief. Intern was de commotie snel voorbij. De 

Telegraaf kwam op dinsdag nog met een artikel onder 

de kop: ‘Lezing haatimam schokt school’. Dat klopt niet 

helemaal. ‘Haatimam’ vind ik een heel vervelend woord 

en inhoudelijk was zijn lezing deze keer gematigd. Het 

was meer het feit dat hij onze school was binnen-

gekomen, dat ons heeft geschokt.”

Zeeland hoort samen met de Kop van Noord-Holland, 

Noordoost-Groningen en Limburg tot de sterkst 

krimpende regio’s van Nederland, met grote gevolgen 

voor het onderwijs. Wat is er bijzonder aan de Zeeuwse 

situatie?

“Zeeland heeft de laagste bevolkingsdichtheid per vier-

kante kilometer: de afstanden en spreiding zijn groot. 

Zeeland heeft minder leerlingen dan Rotterdam-Zuid 

en er staan ongeveer evenveel vo-scholen, in totaal 

twaalf. In Zeeuws-Vlaanderen staan er bijvoorbeeld vier. 

De afstand tussen de colleges van Hulst en Oostburg is 

maar liefst 60 kilometer, daartussen staan er nog twee 

in Terneuzen. Enorme afstanden dus.

De Zeeuwse krimp wordt vooral veroorzaakt door ont-

groening. Jongeren trekken weg en komen vaak pas als 

senioren weer terug, voor de rust en de mooie omgeving. 

Daarnaast is er de ‘avoïsering’: de trend dat steeds meer 

kinderen naar havo en vwo gaan en steeds minder naar 

het vmbo. In combinatie met de ontgroening pakt dat 

niet goed uit voor het beroeps gerichte vmbo en de mavo. 

De terugloop in leerling aantal is in Zeeuws-Vlaanderen 

het grootst: een derde achteruitgang binnen vijf jaar tijd. 

Op Walcheren, waar wij zitten, heeft de gemeente Veere 

de grootste problemen, omdat deze gemeente op het 

grootste oppervlak veel kleine dorpen heeft.

Veel scholen in het primair onderwijs zitten net onder 

de opheffingsnorm. Ze sluiten of gaan samen, ook in 

‘samenwerkingsscholen’. De krimp zet over een paar 

jaar door naar het voortgezet onderwijs. Wij zitten met 

de Mondia Scholengroep in de steden Vlissingen en 

Middelburg, waar het effect van de avoïsering het grootst 

is. De instroom van vmbo-basis en -kader was in 2012 

bijvoorbeeld 160 leerlingen kleiner dan het jaar daar-

voor. In totaal zitten er vijfduizend leerlingen op drie 
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vo-scholen op Walcheren, de reformatorische school niet 

meegerekend.”

Welke oplossingen zijn er om in een krimpende 

provincie toch goed en rendabel voortgezet onderwijs 

te organiseren?

“Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de situatie urgent 

is en dat er verregaande maatregelen nodig zijn. Een 

oplossing was om alle scholen voor voortgezet onderwijs 

en het mbo onder één bestuur te brengen, een optie die 

onhaalbaar is in Zeeland. De tweede mogelijkheid was 

een niet-vrijblijvende samenwerking tussen school-

besturen. Daarover zijn we het eens geworden. 

Momenteel zijn we bezig dat te organiseren. We zijn 

vooral bezig met de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 

en met efficiënt samenwerken, denk aan het combineren 

van opleidingen. 

De opleidingen die we in Zeeland straks in het vmbo 

aanbieden, hebben straks allemaal min of meer dezelfde 

onderwijsstructuur. We noemen dat de ‘Zeeuwse 

hoofdstructuur,’ met dezelfde soorten brede en smalle 

programma’s en dezelfde indeling en opbouw van leer-

stromen. Hierover bestaan afspraken op provinciaal 

niveau. Vervolgens zijn de scholen nu per regio af spraken 

aan het uitwerken over hoe we nog meer kunnen samen-

werken, zodat het onderwijs levensvatbaar blijft. Denk 

aan gebouwen samen gebruiken, docenten uitwisselen, 

enzovoort. Zie het als een voorzetje om uiteindelijk het 

onderwijs per regio te organiseren. Samen met het 

Christelijk Onderwijs is de Mondia Scholengroep aan 

het praten over hoe we op Walcheren het voortgezet 

onderwijs betaalbaar houden.”

Een leefbare gemeenschap is gebaat bij goede 

antwoorden op de krimp. Wat doet de omgeving, 

zoals het bedrijfsleven, om het voortgezet onderwijs 

op Walcheren te behouden?

“Bij de inhoud van de leerprogramma’s en loop baan-

oriëntatie kijken we naar de regionale economie. Bij de 

formulering van de Zeeuwse hoofdstructuur zijn 
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Hendrik-Jan van Arenthals is getrouwd met Jeanette van Loo, 

onderwijzeres en teamleider in Middelburg. Ze hebben samen vijf 

kinderen.
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bedrijven betrokken uit sectoren die belangrijk zijn voor 

de Zeeuwse economie, zoals toerisme, zorg en proces-

techniek. Om ons vakcollege Walcheren heen zit een 

kring van zeer betrokken bedrijven. Ze adviseren, 

lobbyen en regelen van alles voor het vakcollege.

‘Wil Zeeland zo aantrekkelijk worden 

dat jongeren hier blijven, dan moeten 

we de handen ineen slaan’

Ik vind het als schoolbestuurder belangrijk om open 

naar de omgeving te kijken. Het Zeeuwse bedrijfsleven, 

de industrie, moet in het Zeeuwse onderwijs investeren 

en andersom. Wil Zeeland zo aantrekkelijk worden dat 

jongeren hier blijven, dan moeten we het samen doen 

en de handen ineen slaan. Zo zit er in het bestuur van 

het vakcollege Walcheren iemand uit de maritieme 

sector die zich enorm inspant om leerlingen op een aan-

trekkelijke manier met de maritieme sector kennis te 

laten maken en ervaring te laten opdoen, om ze daarna 

hopelijk als vakkrachten aan de sector kunnen binden.”

En die doorlopende leerlijnen naar het mbo?

“Samen met het mbo en het bedrijfsleven werken we 

nauw samen in Technum (www.technum.nl, red.). Dat 

is een faciliteit die door roc Scalda is neergezet om leer-

lingen een doorlopende leerlijn te kunnen bieden. Ook 

bedrijfsscholen en het hbo participeren in Technum. 

Het vakcollege doet dat met name in de hoofdonder-

delen elektrotechniek, bouwtechniek, metaal en 

mobiliteit en motorvoertuigentechniek. En het werkt! 

Kinderen die in het vmbo binnenkomen op techniek, 

veranderen nu minder vaak van richting. Vroeger stapte 

vaak wel een derde over op programma’s als economie 

of vrede & veiligheid,” (voor marine en landmacht, red.) 

“nu is er dat soms niet een. De verticale programma’s 

die we vanuit het vmbo met het roc samenstellen, gaan 

verder dan doorlopende leerlijnen.

Het is ambitieus, zeker. En het gaat binnen de regio’s 

over schoolgrenzen heen. We hebben het grote Zeeuwse 

kader en daarbinnen regelen we het in de geografische 

regio’s Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Ooster-

schelde. De vierde ‘regio’ wordt gevormd door de 

reformatorische scholen. Zij willen hun eigenheid 

behouden en dat begrijp ik wel. Het is een van de 
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dingen die de Zeeuwse situatie bijzonder maken. Dit is 

het Zeeuwse antwoord op de krimp.”

De terugloop is in Zeeuws-Vlaanderen 

het grootst: een derde achteruitgang 

binnen vijf jaar tijd’

Een rel in de media en een krimpende regio zijn nog 

maar twee van de vele uitdagingen waarvoor u zich 

geplaatst ziet. In uw columns komen nog veel meer 

onderwerpen aan bod, zoals passend onderwijs en de 

scheiding tussen bijzonder- en openbaar onderwijs.  

Zijn het moeilijke tijden voor een schoolbestuurder?

“Het zijn interessante tijden voor een bestuurder en dat 

vind ik geweldig, want het brengt zo veel veelzijdigheid 

met zich mee. En bovendien gaat het uiteindelijk altijd 

om de kinderen. Het is het contact met de leerlingen 

dat bestuurder zijn in het onderwijs uiteindelijk tot 

zo’n mooi beroep maakt.” 
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n Interim-management:
ervaren managers voor crisis-
en  verander opdrachten.

n Mobiliteitspool: ervaren
schoolleiders bij tijdelijke
afwezigheid van de leiding,
overbruggingscapaciteit en het
waar borgen van de  continuïteit
van het management.

n Herplaatsing: intensieve
begeleiding van school leiders
naar een functie buiten de
eigen organisatie.

n Werving en Selectie:
 gebruik makend van het eigen
netwerk, zoeken en  selecteren
van  onderwijs managers.

n Teambuilding en cul tuur-
 verandering met behulp van
managementdrives.

management & advies


