
 

De Tjongerwerven stelt zich voor 
U kent de leerkrachten en de directeur van de school 
van uw kinderen. Zij zorgen ervoor dat alle leerlingen 
iedere dag goed onderwijs krijgen. Bij het uitvoeren 
van deze taak worden zij ondersteund door de 
medewerkers van het bestuursbureau. Zij zijn een 
stuk minder zichtbaar. Daarom stelt stichting De 
Tjongerwerven zich graag aan u voor. 

De Tjongerwerven telt twaalf  basisscholen in de gemeenten 
Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf. Het bestuursbureau is 
gevestigd in Donkerbroek. Hier worden, in overleg met de 
Raad van Toezicht, de schooldirecteuren en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alle zaken die 
voor iedere school gelden, centraal geregeld. Daarbij kunt u 
bijvoorbeeld denken aan de inzet van personeel, het 
onderhoud van gebouwen of  het beheer van financiën.  

Alfred Vos is waarnemend directeur-bestuurder en directeur 
onderwijs en innovatie. Samen met de andere medewerkers 
van het bestuursbureau en de schooldirecteuren vormt hij het 
onderwijsmanagementteam (OMT). Dit team zet de 
beleidslijnen van de organisatie uit.  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 Werken aan toekomstbestendige scholen



De directeur-bestuurder legt jaarlijks, 
middels een bestuursverslag, achteraf  
verantwoording af  aan alle betrokkenen bij 
De Tjongerwerven, zoals de Raad van 
Toezicht, de schooldirecteuren, leerkrachten, 
ouders en het ministerie. Het 
bestuursverslag is openbaar en terug te 
vinden op de website van De Tjongerwerven. 

Naast het aansturen van de organisatie is 
het de taak van de directeur-bestuurder om 
vooruit te kijken, zodat de organisatie tijdig 
kan anticiperen op ontwikkelingen in de 
samenleving, zoals bijvoorbeeld dalende 
leerlingaantallen of  wijzigingen in wet- en 
regelgeving. 

Agnes Bardewee is managementassistent en 
personeelsfunctionaris. Zij ondersteunt de 
directeur-bestuurder bij de uitvoering van 
zijn taken. Ze is het eerste aanspreekpunt 
voor iedereen die contact opneemt met De 
Tjongerwerven. 

Froukje Mulder en Bernard Winsemius 
vormen het Onderwijs Kwaliteit Team (OKT). 
Samen coördineren ze projecten die zijn 
gericht op het verbeteren van de kwaliteit 
van onderwijs. Zij adviseren en begeleiden 
scholen onder andere op het gebied van 
interne begeleiding van leerlingen en 
talentontwikkeling. Onderwijsinnovatie is één 
van de speerpunten van het OKT. 

Door op deze manier overkoepelende 
werkzaamheden te centraliseren en nauw 
samen te werken met de scholen, kunnen de 
leerkrachten en directeuren zich volledig 
focussen op hun belangrijkste taak: het 
verzorgen van goed onderwijs aan uw 
kinderen. ● 
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Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 

Via de Gemeenschappelijke Mede-
zeggenschapsraad (GMR) denken en 
beslissen leerkrachten en ouders mee over 
bepaalde zaken die de stichting aangaan. 
Via het reglement ‘wet op mede-
zeggenschapsraad’ heeft de GMR, 
afhankelijk van het onderwerp, advies- dan 
wel instemmingsrecht. Tijdens de GMR-
vergaderingen informeert de directeur-
bestuurder de leden van de GMR over de 
voorgenomen plannen en besluiten. Maar 
de GMR kan zelf ook zaken agenderen.

DE MEDEWERKERS VAN HET BESTUURSBUREAU

Alfred Vos Agnes Bardewee Froukje Mulder Bernard Winsemius

Meer informatie over De Tjongerwerven vindt u 
op onze website: www.tjongerwerven.nl.

http://www.tjongerwerven.nl
http://www.tjongerwerven.nl


Raad van Toezicht uitgelicht 

Iedere stichting heeft een Raad van 
Toezicht (RvT), dus ook De 
Tjongerwerven. Hoewel voor personeel 
en ouders vrij onzichtbaar, speelt de RvT 
binnen de organisatie een belangrijke 
rol. Samen met de directeur-bestuurder 
werkt de RvT aan een gezonde, 
dynamische organisatie.  

‘Kort gezegd ziet de RvT toe op de kwaliteit 
van de bestuurder en de bestuurder ziet toe 
op de kwaliteit van onderwijs’, zegt Martin 
Amperse, voorzitter van de RvT van 
Tjongerwerven. ‘Formeel gezien is de RvT de 
werkgever van de directeur-bestuurder. De 
directeur-bestuurder is op zijn beurt de 
werkgever van alle werknemers bij De 
Tjongerwerven. Hij legt over zijn taken, 
verantwoordelijkheden en functioneren 
verantwoording af  aan de RvT. Daarbij is het 
strategisch beleidsplan leidend. Hierin staan 
alle doelen voor de komende periode 
beschreven, evenals de manier waarop de 
directeur-bestuurder van plan is om die 
doelen te verwezenlijken.’ 

Betrokken maar op afstand  
‘Maandelijks voert de RvT overleg met de 
directeur-bestuurder over de voortgang van 
zijn werkzaamheden. Daarbij is meedenken 
een belangrijke taak van de leden. Een 
organisatie als De Tjongerwerven heeft 
voortdurend te maken met allerlei 
uitdagingen. Denk aan onderwijs-
vernieuwing, juridische vraagstukken, 
veranderende wet- en regelgeving, 
personeelsbeleid en financiën. Al die zaken 
hebben effect op de organisatie en de 
kwaliteit van onderwijs. Een directeur-
bestuurder kan in zijn eentje nooit van al die 
markten thuis zijn’, benadrukt Amperse. ‘In 
de RvT zitten mensen met expertise op deze 

terreinen. Daardoor is de RvT een 
belangrijke sparringpartner voor de 
directeur-bestuurder.  
Als klankbordgroep denken we mee vanuit 
onze eigen professies. Binnen de RvT 
hebben we mensen met expertise op het 
gebied van personeel & organisatie, 
financiën, onderwijsvernieuwing, ICT en 
mensen met juridische en politiek-
bestuurlijke kennis en ervaring. Maar we 
denken ook mee vanuit een 
maatschappelijke betrokkenheid. We vinden 
het belangrijk dat de waarden en normen 
die samenhangen met de christelijke 
identiteit op de scholen goed verankerd zijn 
én blijven.’ 

‘Soms denken mensen dat de RvT zich ook 
bezighoudt met de dagelijkse gang van 
zaken op de scholen. Maar dat is niet zo. Zo 
lang het dagelijks beleid van de directeur-
bestuurder in lijn is met het vastgestelde 
strategische beleidsplan, kijken wij op 
afstand mee.’ 

Zichtbaar 
Het overleg met de directeur-bestuurder, het 
vaststellen van de jaarrekening en de 
begroting zijn zaken waarvoor instemming 
nodig is van de RvT maar waar men op de 
scholen over het algemeen weinig van merkt. 
‘Soms zijn we echter iets zichtbaarder’, zegt 
Amperse. ‘Om goed te kunnen adviseren 
over het beleid van de organisatie is het 
belangrijk dat we zelf  goed geïnformeerd 
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zijn. Daarom praten we met mensen uit 
allerlei lagen van de organisatie: ouders, 
leerkrachten, directeuren en GMR-leden. 
Daarvoor bezoeken we jaarlijks enkele 
scholen. Maar ook wanneer er besloten 
wordt tot een fusie van scholen, of  tot het 
oprichten van een samenwerkingsschool zijn 
we in beeld. Hiervoor is namelijk 
instemming nodig van de RvT.  
En op dit moment loopt er een sollicitatie-
procedure voor de aanstelling van een 
directeur-bestuurder waaraan we invulling 
geven samen met de GMR en het Onderwijs 
Management Team (OMT).’ 

Blik op de toekomst en innovatief zijn  
‘Werken aan toekomstbestendig onderwijs 
door vooruit te kijken en innovatief  te zijn, 
dat is waar in deze organisatie wel echt de 
focus ligt. In deze tijd van verandering slaagt 
De Tjongerwerven erin om een eigen koers te 
blijven varen. Als RvT vinden we het 
fantastisch om daar ons steentje aan bij te 
dragen.’  ● 

Een antwoord op dalende 
leerlingenaantallen 
Krimpregio’s, u heeft er vast over 
gehoord of  gelezen in de media. Het 
zijn regio’s waar sprake is van een 
bevolkingsdaling. Ook verandert in 
deze gebieden de bevolkingsopbouw. 
Jonge mensen en gezinnen trekken 
weg. Daardoor zijn voorzieningen 
zoals winkels, sportclubs en ook 
scholen steeds moeilijker in stand te 
houden. Sluiting ligt dan op de loer. 
Gelukkig zijn er prognoses beschikbaar over 
de ontwikkeling van bevolkingsaantallen en 
de bevolkingsopbouw. De Tjongerwerven 
maakt gebruik van deze prognoses om 
scholen toekomstbestendig te maken.  

Trend 
De trend die de prognoses laten zien is dat 
het aantal leerlingen in Zuidoost-Friesland 
daalt. In deze regio zullen in 2040 minder 
huishoudens zijn dan in 2013. Het aantal 
kinderen in dit gebied neemt daarmee ook 
af. 

Aanpassing financiering kleine scholen  
Er speelt ook nog iets anders. Op landelijk 
niveau worden ideeën uitgewerkt om de 
bekostiging van scholen met minder dan 
145 leerlingen aan te passen. Daarmee 
komt de kleine scholentoeslag zeer 
waarschijnlijk te vervallen. Dit is een extra 
budget dat schoolbesturen van de overheid 
ontvangen om voldoende personeel op een 
kleine school te kunnen benoemen zodat er 
geen onwerkbare klassencombinaties 
ontstaan. Als deze toeslag vervalt kan de 
kwaliteit van onderwijs in het geding komen. 

Thuisnabij onderwijs  
Met dalende leerlingenaantallen en een 
aanpassing in de financiering van kleine 
scholen in het vooruitzicht is actie 
ondernemen noodzakelijk. De Tjongerwerven 
beraadt zich al enige tijd op de mogelijk-
heden die er zijn om thuisnabij onderwijs te 
handhaven. Dat wil zeggen: voor alle 
kinderen een goed bereikbare school die 
robuust genoeg is om onderwijs te verzorgen 
dat kinderen voorbereidt op de 21ste eeuw. 
Samenwerken is de sleutel om dat te 
bereiken. 
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Levensvatbare scholen  
De Tjongerwerven onderzoekt waar mogelijk 
kleine scholen samengevoegd kunnen 
worden tot één nieuwe levensvatbare school. 
Daartoe is een samenwerking gestart met 
collega-schoolbesturen in Zuidoost-
Friesland, waaronder ook besturen voor 
openbaar onderwijs. Dat leidde in 
Tjallenberd vorig jaar tot een succesvol 
resultaat. 

Samenwerkingsschool De Nijewier  
Daar opende in augustus 2016 de eerste 
samenwerkingsschool in de gemeente 
Heerenveen haar deuren. Samenwerkings-
school De Nijewier is ontstaan door de 
samenvoeging van OBS De Nijewei 
(Openbaar Scholennetwerk De Basis 
Heerenveen) en CBS De Anjewier (De 
Tjongerwerven). Niet volgens de formule 
twee scholen onder één dak, maar een 
nieuwe school met een eigen identiteit, 
waarin ruimte is voor zowel de christelijke 
als de openbare visie.  ● 

Juf heeft griep, wie komt 
haar vervangen? 
Soms worden er nieuwe wetten en 
regels gemaakt die niet helemaal 
uitpakken zoals bedoeld. De Wet Werk 
en Zekerheid (Wwz) is daar een 
voorbeeld van.  

Klassen naar huis 
Weet u het nog? Tijdens de griepgolf  werden 
overal in het land klassen naar huis gestuurd 
of  samengevoegd omdat er geen invallers te 
vinden waren, of  niet ingezet konden 
worden. Dit was een direct gevolg van de 
Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De Wwz is 
bedoeld om werknemers met een flexibele 
baan (waaronder inval-leerkrachten) aan een 
vast contract te helpen.  

Beperkte inzet invallers  
Voorheen mocht een invalleerkracht in een 
periode van drie jaar een onbeperkt aantal 
arbeidscontracten hebben bij een 
schoolorganisatie alvorens in aanmerking te 
komen voor een vaste aanstelling. Door de 
Wwz is dit aangepast naar drie contracten in 
een tijdsbestek van twee jaar. Invallers 
kunnen dus niet meer onbeperkt ingezet 
worden. 

Maatregelen  
Om toch voldoende invallers achter de hand 
te hebben nam De Tjongerwerven 
maatregelen. Zo zijn er inval-leerkrachten 
aangenomen in vaste dienst en er is een 
samenwerking aangegaan met collega-
schoolbesturen in een grote regio. Door 
samen de vervangers te ‘delen’ in één grote 
vervangingspool is er keus uit veel meer 
invallers. Daardoor is de kans dat klassen 
naar huis gestuurd of  samengevoegd 
moeten worden een heel stuk kleiner.  ● 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In de komende periode verkent De 
Tjongerwerven samen met de andere 
schoolbesturen de mogelijkheden om kleine 
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Op weg naar de 
samenwerkingsschool: niet 
remmen maar gas geven! 

Is het mogelijk om van een openbare 
en een christelijke school één nieuwe 
school te maken die recht doet aan 
beide levensbeschouwelijke visies? 
‘Onze leerkrachten, ouders en 
leerlingen weten inmiddels dat het 
kan’, zegt Albertha Hoekstra, 
directeur van samenwerkingsschool 
De Nijewier in Tjalleberd. ‘We hadden 
het lef  om te kiezen voor identiteits-
rijk onderwijs en kozen daarmee voor 
een school met toekomst.’ 

Vooruit durven kijken  
‘Als door teruglopende leerlingaantallen 
blijkt dat twee scholen in een dorp niet 
levensvatbaar zijn, maar één school wel, wat 
doe je dan?’, vraagt Hoekstra. ‘Laat je je 
leiden door angst voor verandering, met het 
risico dat er straks helemaal geen school 
meer is in het dorp, of  durf  je het bekende 
los te laten en zet je stap naar 
samenwerking?’  
In Tjalleberd durfden de ouders vooruit te 
kijken. Voor hen woog het behoud van de 
school in het dorp, de kwaliteit en de 
toekomstbestendigheid van onderwijs 
zwaarder dan het in stand houden van de 
christelijke en de openbare school. De 
medezeggenschapsraden van CBS Anjewier 
en OBS De Nijewei stemden dan ook in met 
de fusie waardoor Samenwerkingsschool De 
Nijewier in augustus 2016 de deuren kon 
openen. 

'Identiteit is meer dan 

religie' 

Identiteitsrijke school  
‘De Nijewier is een identiteitsrijke school’, 
legt Hoekstra uit. ‘Dat betekent dat 
levensbeschouwelijke vorming een 
prominente plaats heeft binnen ons 
onderwijs. We gebruiken daarvoor de 
methode Heb ’t lef! Deze methode helpt om 
vorm te geven aan levensbeschouwing en 
geestelijke stromingen. Burgerschap en 
sociale omgangsvormen zijn binnen deze 
aanpak belangrijke punten. Daarnaast 
hebben we op school een identiteits-
commissie die bestaat uit ouders en 
leerkrachten. Deze commissie adviseert over 
de inhoud en vorm van de jaarlijkse 
religieuze feesten waarbij specifiek rekening 
gehouden wordt met de diversiteit onder 
leerlingen en hun ouders. We willen de 
feesten in een zo breed mogelijke context 
neerzetten.’ 

Vieringen  
‘Tijdens de kerstviering bijvoorbeeld, horen 
onze leerlingen het traditionele christelijke 
kerstverhaal. Maar er is ook aandacht voor 
lichtfeesten uit andere culturen zoals het 
voor-christelijke Yula, het joodse Chanoeka 
en het hindoeïstische Divali. Het mooie is 
dat de intentie van al die feesten hetzelfde 
is. Het zijn feesten van vooruitkijken en 
hoop. En of  je nu een lichtje brandt vanwege 
de geboorte van Jezus, of  omdat de 
donkerste dag van het jaar voorbij is, in 
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wezen komt het op hetzelfde neer: bij beide 
kijken we met vertrouwen vooruit.  
Open staan voor anderen, respect hebben en 
rekening houden met elkaar zijn zaken waar 
we veel aandacht aan schenken. Zo is er 
voor de lunch in iedere klas een moment 
stilte. Bidden mag, maar het hoeft niet.’ 

‘En verder is De Nijewier een gewone school 
waar we hard werken voor en met onze 
leerlingen’, zegt Hoekstra. ‘Het is 
ongelooflijk hoeveel we in dit eerste jaar al 
hebben bereikt. Ik ben enorm trots op de 
leerlingen en de leerkrachten. Zij hebben 
zich dit jaar zo veel nieuwe dingen eigen 
moeten maken: nieuwe klasgenootjes, 
nieuwe collega’s, nieuwe methodes, 
Snappet. In dat opzicht hebben alle 
betrokken partijen het proces af  en toe 
onderschat. We hebben met z’n allen hard 
moeten werken om te komen waar we nu 
zijn, maar dit was het meer dan waard.’  

Ga ervoor!  
‘Wordt de school van je kinderen te klein en 
is een samenwerkingsschool een optie? Ik 
zou zeggen: laat los hoe het vroeger was en 
kijk vooruit. Rem niet af  maar geef  juist gas! 
Sta open voor vernieuwing en wees niet bang 
voor verandering. Juist door samen te 
werken en verbinding te zoeken ontstaat er 
ruimte voor iets nieuws. In Tjalleberd leidde 
dat tot een toekomstbestendige school met 
een stabiel leerlingenaantal waar veel 
kinderen nog heel lang met plezier naar toe 
kunnen gaan. Het is toch fantastisch als je 
dat met elkaar kunt bereiken?’  ● 

Directeur Johan van der 
Weerd neemt na 40 jaar 
afscheid: ‘Ik kijk terug op een 
mooie tijd’

Johan van der Weerd, directeur van 
CBS In de Kring, neemt na 40 jaar 
afscheid van het onderwijs. Een mooie 
reden voor een terugblik op zijn 
loopbaan. We vroegen hem naar de 
highlights in zijn carrière, de grootste 
veranderingen in het onderwijs, de 
toekomst van het onderwijs en welk 
advies hij heeft voor beginnende 
leerkrachten. 

Highlights  
‘Dat zijn er meerdere! Bijvoorbeeld de keus 
om naar de Pedagogische Academie (PA) te 
gaan en niet naar de Hogere 
Landbouwschool. Mijn ouders hadden een 
boerderij, dus ik had evengoed boer kunnen 
worden. Ik deed al veel jeugdwerk en dat 
vond ik leuk. Vandaar mijn keuze voor de PA. 
Daar leerde ik overigens ook mijn vrouw 
kennen, al wist ik dat toen natuurlijk nog 
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niet. Mijn eerste baan als leerkracht kreeg ik 
op CBS De Mandebrink in Appelscha. Voor 
hetzelfde bestuur, maar op een andere 
school, werkte dat leuke meisje (Dieuwke) 
dat ik kende van de PA. In 1981 trouwden 
we.   
Ook een highlight is de duobaan die ik 
dertien jaar lang had met mijn vrouw op 
CBS De Akker. We stonden voor dezelfde 
klas. Dat had veel voordelen. De overdracht 
was zo gepiept en rapporten vulden we in ’s 
avonds tijdens de koffie.   
Een speciaal moment was toen ik 
onverwachts waarnemend directeur op CBS 
De Akker werd. Het kwam nogal plotseling, 
dus tijd om me voor te bereiden had ik niet. 
Ik werd in het diepe gegooid, heel spannend. 
Maar al snel dacht ik, ‘dit is zo leuk, dit wil 
ik blijven doen.’ Een paar jaar later ben ik 
gevraagd om directeur te worden op CBS De 
Mandebrink. Toen was ik weer terug op de 
school waar ik in 1978 als leerkracht begon. 
Sindsdien ben ik naast directeur op De 
Mandebrink, directeur geweest op meerdere 
scholen.  
Twee keer een uitbreiding met een lokaal, 
door een enorme toename van het aantal 
leerlingen, was ook fantastisch om mee te 
maken.  
Je zou het niet zeggen, maar highlights uit 
mijn periode als directeur waren ook de 
inspectierapporten. Die waren altijd goed. 
Dat ging natuurlijk niet vanzelf! Daarvoor 
heb ik samen met mijn teams hard moeten 
werken. Maar als alle inzet en moeite dan 
beloond wordt met een goed resultaat, dan 
is dat echt een fijn moment.’  

Verandering  
‘In de 40 jaar die ik nu meedraai is het 
onderwijs behoorlijk veranderd. 
Tegenwoordig moet er veel meer op papier 
dan vroeger. Ik heb nog meegemaakt dat er 
tijdens personeelsvergaderingen niet eens 
een agenda was. En groepsmappen, die 

bestonden nog helemaal niet. In het begin 
van mijn carrière paste de hele 
schooladministratie in één ordner! Dat 
kunnen we ons nu niet meer voorstellen.  
Een positieve verandering was de komst van 
de kopieermachine, ik denk ergens rond 
1985. Eindelijk kon die vreselijke 
stencilmachine de deur uit. De 
schoolkranten waren vanaf  toen in een mum 
van tijd klaar. Heerlijk! 
Maar administratie en kopieermachines 
hebben natuurlijk niet zo veel te maken met 
waar de kern van het onderwijs om draait: 
mensen. Onderwijs is mensenwerk. 
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. 
Goed onderwijs wordt gegeven door goede 
leerkrachten. Mensen met passie voor het 
vak, die kinderen kunnen inspireren. Uit 
ervaring weet ik dat dit het allerbelangrijkste 
is.’ 

Toekomst  
‘Over de toekomst ben ik hoopvol. Dat er 
minder hiërarchie is in de school vind ik een 
positieve ontwikkeling. Leerkrachten 
vervullen vaker de rol van coach en dat komt 
veel leerlingen ten goede. Welbevinden is een 
eerste vereiste voor goede prestaties. 
Kinderen moeten zich prettig en veilig voelen 
in de klas. Dat lukt beter met leerkrachten 
die naast de leerlingen staan, dan met 
leerkrachten die (ver) boven de leerlingen 
staan. Wat ik ook positief  vind is de 
aandacht in het onderwijs voor ICT en 
computervaardigheden. Onze leerlingen 
zullen banen krijgen waarbij de computer 
niet weg te denken is. Daarom is het goed 
dat we op school werken met digiborden, 
computers en laptops. Dat verrijkt het 
onderwijs. Het is toch fantastisch dat je via 
het digibord filmpjes kunt laten zien om de 
lesstof  te verlevendigen? Maar het moet niet 
overdreven worden. Het zijn slechts 
middelen. De leerkracht blijft de sleutel tot 
goed onderwijs.’ 
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Advies 
‘Mensen die denken dat een baan als 
leerkracht een eitje is, onderschatten het 
beroep. Beginnende leerkrachten zou ik 
adviseren om open te staan voor feedback. 
Wees bereid om nieuwe dingen te leren en 
vraag om hulp als je er zelf  niet uitkomt. 
Bereid je goed voor. Dat kost in het begin 
meer tijd, maar later heb je er voordeel van. 
Zoek houvast in de manier waarop de zaken 
op school geregeld zijn en neem dat als 
vertrekpunt voor je eigen ontwikkeling. 
Probeer jezelf  continu te verbeteren. Zo 
word je van een gewone leerkracht een heel 
goede leerkracht.’  ● 
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‘Ik wou dat we op school het 

vak toekomst hadden in 
plaats van 

geschiedenis’ (Ramon, 9 jaar) 

-Omdenken-
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