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Mijn kijk op de beide scholen van de stichting is: 

Dat de Waldheim-mavo en het Griftland College gepast trots op zichzelf en tegelijk 

behoorlijk ambitieus mogen zijn: ze hebben goud in handen.  

Wat is in mijn optiek de meerwaarde van de stichting CVO Baarn-Soest? 

Dat ligt in wat de kracht van de stichting is: dat ze als een betrouwbare partner staat en 

gaat voor een gevarieerd aanbod van uitdagend en toekomstgericht hoogkwalitatief 

onderwijs in een relatief kleinschalige en sociaal veilige setting, vanuit de waarden ‘open’, 

‘persoonlijk’ en ‘verantwoordelijk’.  

Welke kansen zie ik voor beide scholen? 

De scholen hebben allebei potentie zich nog verder te profileren, onderling en in de regio. 

Met een nog meer specifiek onderwijsaanbod kunnen ze echt het verschil maken. 

Gelukkig is die ambitie bij beide scholen springlevend. 

 

Wat zie ik als de toegevoegde waarde van de RvT? 

De onderscheiden verantwoordelijkheden van bestuurder en toezichthouder zou je 

ongeveer als volgt op formule kunnen brengen: De bestuurder moet iets willen (hij 

formuleert het beleid) en ziet erop toe dat de medewerkers iets doen (het beleid binnen de 

gestelde kaders uitvoeren), en de Raad van Toezicht moet iets vinden (van het 

functioneren van de bestuurder). Een belangrijke functie van de Raad van Toezicht is die 

van klankbord voor de bestuurder. Een van de zaken die onze extra aandacht hebben is 

te zorgen dat beide scholen ook in de toekomst een aantrekkelijke en betrouwbare 

werkgever blijven. Het is prettig dat de lijnen tussen RvT en bestuurder kort zijn en dat we 

ons inspannen om rolvast te blijven. 

Wat breng ik vanuit mijn eigen werkervaring mee? 

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam was ik tot september 2022 hoogleraar Religie en 

openbaar beleid en tussen 2008 en 2016 decaan en vicerector. Daarvoor heb ik aan de 

Universiteit Leiden gewerkt als kerkhistoricus en daarvoor was ik predikant. Mijn 

nevenfuncties bevinden zich in de sfeer van bestuur, toezicht en advisering op het gebied 

van onderwijs, cultuur, levensbeschouwing en de plurale samenleving. Wat ik denk mee 

te brengen is ervaring met bestuur en beleid, toezicht, verandermanagement, identiteit en 

het verbinden van mensen en standpunten. Ik heb een divers netwerk en soms komt ook 

dat goed van pas. Behalve wat meebrengen ontvang ik vooral veel bij het Griftland en de 

Waldheim. Ik ben aan beide scholen zeer gehecht geraakt en zal ze missen na 

terugtreding uit de RvT, na voltooiing van de regulier toegestane twee termijnen, in 2023.       


