
Hebt u even tijd? 

Beste mensen, 

Hebt u even tijd? 

 

Als bestuurder probeer je afstand te nemen, probeer je om de hoek te kijken. Maar toen ik me 

voorbereidde op deze spreekbeurt over de beleidsplannen voor de komende vijf jaar, stelde ik 

me steeds meer vragen in plaats van dat ik me daarbij een beter beeld, een grotere zekerheid 

wist te verwerven. Aan het begin van het schooljaar plannen presenteren, veranderingen 

voorstellen, doelen formuleren, welke legitimering bestaat daarvoor? Natuurlijk kun je de 

extrinsieke motivering ophoesten: het bestuur bestuurt, het geeft de richting aan; daar wordt 

het voor betaald. Maar zeker in een situatie als die van het Commanderij College, waar het 

gevoel in ieder geval bestaat van succes op dit moment, is er meer nodig om mensen te vragen 

om na te denken over hoe de school er over vijf jaar uit moet zien, ervan uitgaande dat het 

niet de school kan zijn zoals die er nu uitziet, omdat de leerling al niet meer is, zoals we 

denken dat ie is. 

Waar haalt de schoolleiding de euvele moed vandaan te stellen dat er de komende jaren 

bijgestuurd moet worden. Wat haalde ik in mijn botte kop zomaar te denken, dat het beter zou 

zijn als het over vijf jaar anders was. Dubio, ergo sum, ik twijfel dus ik ben. 

Er schoten mij op dat troosteloze moment twee verhalen te binnen: een over Willem Hendriks 

en een over de directeur van de zeevaartschool in Antwerpen. Dat over Willem vertel ik 

misschien straks na afloop aan belangstellenden. 

Mijn schoonzus heeft een huisje in Domburg en toen ik daar deze vakantie een paar dagen 

was, kwam ik in gesprek met een voormalige zeekapitein. Zo te ruiken van een haringkotter 

waarop men het kaken nog niet helemaal onder de knie had.Hij vertelde me hoe de directeur 

van zijn zeevaartschool naging of hij een bekwame zeevaarder voor zich had. Er was een 

afsluitend gesprek, waarbij de directeur aan elke toekomstige schipper dezelfde vraag stelde: 

“Welk instrument hebt u minimaal nodig om uw route te vinden?” De vraag was bekend, de 

studenten gaven het goede antwoord aan elkaar door. Er waren ook antwoorden bekend die 

verkeerd waren. Als iemand zei: “ het kompas” , dan was het niet goed. Als iemand zei : “ 

radar” dan had hij geen kennis van de zeescheepvaart. Duizenden jaren voeren schippers 

zonder kompas en zeker zonder radar. Het juiste antwoord was “de klok”, als symbool van de 

kennis van de tijd.  

Als het goede antwoord werd gegeven, dan schoof de directeur onderuit in zijn bureaustoel en 

zei:”Hoezo, leg eens uit?” Verder zei de directeur niets meer, het lesgeven was voltooid, het 

examen was de terugmelding. Hij stak een pijp op en luisterde. Het ging er niet om het juiste 

antwoord te geven, dat was slechts de minimale voorwaarde, een kapitein moet het ook uit 

kunnen leggen. Wie niet praten kan, heeft geen gezag. 

De directeur had zijn bureau geplaatst bij het raam, met een schitterend uitzicht over de 

Schelde. Het water van de zee weerkaatste het licht als een spiegel met vele duizenden 

facetten, zo was het altijd al geweest. Of anders. Herakleitos. Het beeld van de tijd als 

eeuwigheid. Als je een klok hebt, dan weet je, om twaalf uur, het warmste moment van de 



dag, waar het zuiden is. En op die manier kun je de andere windrichtingen vaststellen. Als je 

geen klok hebt, moet je hem eerst construeren, zo ontstond de zonnewijzer.  

De directeur luisterde en stelde vast dat dezelfde vraag steeds andere antwoorden gaf. Dat was 

het bewijs voor het vermogen tot sturing, niet alleen van een schip, maar ook in het eigen 

denken. De rook van zijn pijp trok in fraaie slierten omhoog, naar een raampje dat altijd 

openstond. Daar verdween de rook naar de onafzienbare ruimte van de zee. Zoals de rook 

verdween, zo vertrokken ook zijn afgestuurde studenten om de wereldzeeën te bevaren. Het 

examen was voorbij als de directeur zei:”U kunt gaan, want ik hoor het, u komt altijd thuis.” 

Dat betekende dat de kandidaat was geslaagd. 

Hij had laten zien, dat om te sturen je begrip moet hebben van de tijd. En dat er verschillende 

invullingen mogelijk zijn van het goede antwoord. 

Hebt u nog even tijd? 

Want ik kan nu de neiging niet onderdrukken, om dat verhaal van Willem Hendriks toch nu 

maar te vertellen. Willem is aan het bouwen, dat weet iedereen. Op het centraal bureau begint 

hij elke werkdag met een verslag van de vorderingen en met een vergelijking tussen de 

vorderingen en de planning. Nog zeven weken. En elk gesprek eindigt met de constatering: “ 

Ik heb het goed in de klauwen. Mijn planning klopt.” Omdat ik voor de zomervakantie toch 

op basisschool De Driehoek zijn moest in Aarle-Rixtel, reed ik ook maar even naar de tempel 

van Willem. In grove lijnen stond daar een fregat van een woning en daarvoor, geen druppel 

zweet op het gelaat, stond de trotse kapitein, Willem. Zijn gretigheid om mij rond te leiden 

kende geen grenzen. Allerlei features en gadgets werden uitgebreid getoond, met een blik van 

“slim he?” . Ja slim. Opvallend echter , zeker voor een man die vorig jaar nog fluks de 

marathon van New York gelopen had, was zijn enthousiasme bij de rolstoelbrede deuren, de 

verhoogde toiletpot, het bad met lage instap en de gescheiden slaapkamers (o nee, dat laatste 

verzin ik zelf). Ik bouw voor de laatste keer en hier wil ik nog tot mijn tachtigste wonen, 

opende Willem het perspectief van de tijd en de consequenties die hij er uit getrokken had. Nu 

raakt er al een minimaal draadje bij me los. Ik glimlachte, toen hij dat zei. Dat kan ik niet 

tegenhouden,zei Willem, maar ik kan wel meebuigen. Ik leerde die dag weer veel van 

Willem. Hou de tijd in de gaten en maak je keuzes. 

Als bestuur ontleen je voor een deel de legitimering van je plannen, van je beleid aan de 

missie van de school. Maar anderzijds evenzeer aan de tijd die zich voor je uitstrekt en hoe 

die bepaalt welk de beste wijze is om die missie te realiseren. Ik kom op beide ( de missie en 

de tijd) nog (niet uitgebreid hoor) terug. 

 

U heeft toch nog wel tijd? 

 

Tussendoor wil ik echter nog even een statement herhalen uit het begin van mijn spreekbeurt: 

Ik besteed veel tijd aan de legitimering van beleid, om jullie daarmee ook deelgenoot te 

maken van de twijfels, die niet alleen bij mij, maar ook bij de overige leden van het 

management bestaan over het antwoord op de vraag, “Met welke wetenschap en welk recht, 

geven jullie deze richting aan deze school.” Meer dan ooit bevindt het bestuur zich in de 



spagaat tussen extrinsieke en intrinsieke legitimering. Extrinsiek vanuit de functie en taak: wij 

worden er voor betaald. Punt uit. Intrinsiek vanuit de behoefte vanuit de organisatie zelf. Het 

kan niet zo zijn, dat het bestuur allerlei mooie plannetjes maakt, omdat die ze bijvoorbeeld 

ergens van een studiedag mee genomen heeft. Met andere woorden, wanneer is sturing een 

extrinsiek en wanneer een intrinsiek gebeuren. Wanneer rukt de schoolleiding aan het roer en 

wanneer wisselen zich daar bootslieden, matrozen en ketelbinkjes af.  

Het meerjarenbeleidsplan tot 2009 is geschreven vanuit bovenstaande opvattingen en twijfels. 

Er is daarom ook gekozen voor een heel globale vorm, die, meer dan dat in het verleden het 

geval was, in gezamenlijkheid ingevuld moet worden. 

Het beleidsplan is geschreven vanuit bovengaande notie van het belang van tijd bij sturing. In 

dat kader wil ik dan toch een keer een citaat geven, al probeer ik dat de laatste jaren zo goed 

en kwaad als het kan te onderdrukken. Het citaat is van de Indische managementgoeroe Ram 

Charan, die zegt: “ Je moet altijd vooruitkijken, Succes is nooit blijvend.” Op dit moment 

moeten we de lef hebben om voorbij het succes van dit moment te kijken naar de 

veranderingen die de tijd veroorzaakt en die, naar het oordeel van de schoolleiding, ons 

moeten laten mee veranderen, om succesvol te blijven. En succesvol, niet alleen in termen van 

geslaagden en cijfers, maar ook succesvol in het creëren van onderwijssysteem waarin alle 

medewerkers van het Commanderij College zich senang voelen. Waarin ze plezier hebben in 

het onderwijswerk. We voelen allemaal, of het nu door onze ervaring, ons cynisme of onze 

drive is, dat er haarscheurtjes zitten in de wijze waarop we onze missie kunnen realiseren. 

Leerlingen gedragen zich anders, leerlingen vragen een andere benadering, leerlingen leren 

anders en de missie van de school is toch even anders dan tien jaar geleden.  

En daar komen tijd en missie bij elkaar. 

De missie van de school is, om van onze leerlingen succesvolle leerders te maken, ook na hun 

loopbaan op het Commanderij College. In de tijd gezien, zal dat op een andere manier 

gebeuren, dan nu succesvol is, omdat een aantal elementen in dat onderwijsproces duidelijk 

veranderen. Succes is niet meer kopieerbaar met de middelen die we nu gebruiken. 

Resultaten, welzijn. 

Ik heb overwogen, om het meerjarenbeleidsplan hier voor te lezen. U heeft tenslotte tijd. Maar 

die zes pagina’s bespaar ik u. Die komen voor én op 1 oktober op enigerlei wijze wel aan de 

orde. Wel wil ik de kern weergeven. 

Het beleidsplan heet “Spoorlijnen naar de toekomst” , daarmee enerzijds het begrip van de tijd 

inbrengend, anderzijds de missie aanhoudend als het eindstation. De schoolleiding kijkt 

vooruit, geeft aan wat ze denkt dat nodig is, stelt doelen. Die doelen moeten en willen we 

legitimeren binnen het bovengeschetste denkraam. We gaan niet naar Irak, alleen omdat Bush 

het zegt. 

Hoe die doelen echter ingevuld en bereikt moeten worden is een zaak van alle schepelingen. 

Iedereen zal haar uur aan het roer moeten hebben. 

Kern daarbij is: 

de lerende leerling is het draaipunt van de school 

niet de begeleiding, niet de vakgroep, niet de directie,  



En dan is het onbelangrijk of we over een dubbel spoor rijden of een enkel, voortgetrokken 

worden door een stoomlocomotief of een diesel. Er zijn voldoende wissels onderweg om bij te 

sturen. Maar over vijf jaar moeten we op een ander station staan dan nu.  

Of misschien in een andere haven liggen. Een veilige haven. 

 

Ik wens iedereen een enerverend schooljaar. 

 

 

  

 

 


