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1. Inleiding
Onze opdracht luidde als volgt:
"Lucas Onderwijs verleent opdracht aan Theo Camps en Roel in 't Veld gezamenlijk om voor 1
juni 2017 een studie te verrichten naar de optimale governance voor ISW, daarover te
rapporteren en aanbevelingen te formuleren, waaronder ook aanbevelingen voor de
vervolgprocedure.” (zie ook Bijlage 1)
Dit onderzoek is een reactie op een wens die door betrokkenen in Westland is uitgesproken.
De commissie is medio februari gestart met haar werkzaamheden. Het proces naar dit rapport
is intensief geweest, niet alleen voor de commissie en degenen die hieraan actief hebben
meegewerkt, maar ook voor de direct betrokkenen bij Lucas en ISW.
In dit rapport doet de commissie verslag van haar bevindingen en legt haar advies voor.
Na een fase waarin gesprekken (voor een lijst van de gesprekspartners zie Bijlage 4) en
documentenstudie (voor een lijst van bestudeerde documenten zie Bijlage 10) plaats vonden,
hebben wij in een interim-rapportage ( zie ook Bijlage 5) onze bevindingen neergelegd en
aanbevolen een werkconferentie te beleggen. Wij voerden een zeer open uitnodigingsbeleid
(zie uitnodigingsbrief in Bijlage 6). Meer dan 70 personen gaven gehoor aan de invitatie (voor
een lijst aanwezigen zie Bijlage 8). De conferentie en de inhoudelijke sessies werden
voorgezeten door Westlanders (voor verslaggeving zie bijlage 9).
Na de conferentie hebben wij ons oordeel gevormd. Wij leggen een voorkeursvariant aan u als
opdrachtgevers voor, en formuleren ook een argumentatie, waarom een andere variant niet
de voorkeur verdient. Ook geven wij aan, op welke punten nog nadere uitwerking noodzakelijk
is.
Graag danken wij onze opdrachtgevers voor het gestelde vertrouwen en de vele personen met
die wij hebben gesproken voor de openheid van de gesprekken. Wij hebben een grote
betrokkenheid gezien bij het onderwerp dat hier voor ligt.

Theo Camps
Roel in ’t Veld
2 juni 2017
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2. De voorkeursvariant in hoofdlijnen
Ons uitgangspunt is: wij redeneren van buiten naar binnen, omdat onderwijs wortelt in en ten
dienste staat van de samenleving. Eerst bepalen we (in hoofdstuk 2) in welke context het
voortgezet onderwijs in Westland opereert, en wat toekomstige economie en samenleving
vragen, om van daar uit criteria vast te stellen voor de governance van Lucas-ISW (hoofdstuk
3). Toepassing van deze criteria leidt tot een voorstel voor de wijziging van de huidige
governance (hoofdstuk 4); dit voorstel dient als een eenheid te worden beschouwd. Dat wil
zeggen, dat wij van oordeel zijn, dat de onderdelen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
2.1 Context huidig voortgezet onderwijs in Westland
ISW bestaat uit een zestal scholen, dat het volledige voortgezet onderwijs omspant. ISW maakt
deel uit van Lucas Onderwijs, dat naast voortgezet ook primair onderwijs omvat. ISW bestaat
in de huidige vorm 22 jaar. Lucas is een financieel gezonde onderwijskoepel, werkzaam in PO
en VO, in de regio's in en rond Den Haag. ISW levert binnen Lucas bezien een gemiddeld
afstudeerrendement - het rendement van Lucas is hoger dan Nederland gemiddeld -, maar
heeft wel een kleinere dan gemiddelde voortijdige schooluitval (zie ook Bijlage 3).
In de gesprekken die we voerden komt de cultuur van het Westland veelvuldig naar voren. De
Westlanders zijn trots op hun gebied en hun herkomst. De verbinding met de tuinbouw en de
hechtheid van de lokale gemeenschap(pen) vormt een rode draad in de verhalen. De vorming
van de gemeente Westland in 2004 uit vijf afzonderlijke gemeenten en gemeenschappen heeft
in de afgelopen tien jaar geleid tot een behoefte aan het ontwikkelen van herkenbare
bestuurlijke identiteit: het Westland is een cultureel gegeven, de gemeente Westland mist een
dergelijke bestuurlijke herkenbaarheid. Het streven naar meer herkenbaarheid van ISW als
‘Westlands onderwijs voor Westlanders’ past in deze behoefte en is voor een deel van de
gesprekspartners onderdeel van de vervulling. Deze vervulling van bestuurlijke wensen staat
haaks op noodzakelijke ontwikkelingen die ten dienste staan van de
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen in het Westland. Het onderwijs in Westland heeft
behoefte aan meer verbinding, vanaf de vroegste opvoedings- en onderwijssituaties, met
oriëntaties op hoger onderwijs in internationaal perspectief, zoals wij hierna uiteenzetten. Het
onderwijs is gebaat bij inbedding in een geheel waarvan de schaal faciliterend is voor het tot
stand brengen van de noodzakelijke verbindingen. In de governance van Lucas-ISW zijn veel
verschillende schalen herkenbaar. Hierna ontwikkelen wij een argumentatie voor optimale
schaalvariëteit.
Schaalvariëteit heeft vanuit deze optiek niet alleen betekenis voor het onderwijs maar ook
voor het openbaar bestuur. Meer ruimte voor schaalvariëteit in het openbaar bestuur (van
dorpsgemeenschap tot internationale metropoolverbindingen) zorgt voor een versterking van
de noodzakelijke verbindingen in redeneringen over het onderwijs in Westland.
In Westland domineren ondernemers de lokale samenleving, en wel ondernemers binnen en
rond de glastuinbouw, grotendeels in het midden- en kleinbedrijf. De relaties tussen
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ondernemers en beroepsonderwijs waaronder het VMBO van ISW, zijn intensief, en
culmineren in het World Horti Center. De relaties tussen ondernemers en algemeen
voortgezet onderwijs zijn veel minder intensief. Breed leeft bij ouders en ondernemers, dat
docenten van HAVO-VWO vaak een te beperkte kennis bezitten van de specifieke economische
omgeving. Het Westlandse onderwijs leidt tot een kwalificatiepatroon van de jeugd, waarbij
WO percentueel ondervertegenwoordigd is. De oorzaken zijn meervoudig, waarbij het
onderwijs zelf een rol speelt, maar ook de houding van ouders. Uitputtende analyse ontbreekt.
Er bestaat breed maar niet unaniem het verlangen om hierin verandering te brengen ten
gunste van een hoger percentage hoger onderwijs. Dit verlangen wordt geuit maar is tot op
heden vervolgens niet in acties omgezet.
Recent verliest ISW een beetje marktaandeel onder de Westlandse jeugd aan de Lentiz
scholen, maar krijgt wel steeds meer leerlingen van buiten Westland. Zie Bijlage 7.
De cultuur van het Westland wordt overwegend door Westlanders zelf beschreven met de
volgende sleuteltermen:









Een vertrouwde omgeving;
Hechte sociale verbanden;
Gericht op kleine gemeenschappen (binnen Westland);
No-nonsens, recht voor zijn raap;
Gesloten en naar binnen gekeerd;
Hard werken en ontladen in het weekend;
Ondernemend;
Bewustzijn van eigen prestaties;

Door niet-Westlanders wordt een vergelijkbare cultuurtypering gegeven met daarbij meer
nadruk op de nadelige bijbehorende kenmerken. Naarmate men verder van het Westland
afstaat komen meer elementen van de negatieve kant van dezelfde cultuurtyperingen naar
voren:
1. Een vertrouwde omgeving leidt tot een in zich zelf gesloten gemeenschap;
2. Hechte sociale verbanden zijn moeilijk doordringbaar door mensen van buiten;
3. De gerichtheid op kleine gemeenschappen binnen Westland sluit de ogen voor de
buitenwereld ;
4. No-nonsens, recht voor zijn raap, laat als mentaliteit weinig ruimte voor cultuur en
symboliek;
5. Gesloten en naar binnen gekeerd betekent ook moeilijk toegankelijk voor vernieuwing;
6. Het hoog ontwikkelde ondernemerschap houdt veel aandacht voor eigen belang in
zodat samenwerking zonder direct dan wel zichtbaar rendement moeilijk van de grond
komt;
7. Gerichtheid op verdienen betekent soms ook een korte termijn oriëntatie;
8. Ambitieus zijn als ondernemer valt niet samen met ambitie tot maximale ontplooiing
van jeugd in het onderwijs.
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2.2 Toekomst economie en samenleving
Ontwikkelingen in Westland worden sterk gedreven door economische motieven en worden in
alle redeneringen gekoppeld aan het tuinbouwcluster. Deze, van cultuurtyperingen afgeleide
redeneringen, komen onder spanning te staan wanneer het gaat over de binding binnen het
gebied enerzijds en de noodzaak tot verbindingen naar buiten anderzijds. Er ontstaat als het
ware een spanning tussen de culturele beleving en de maatschappelijke en economische
werkelijkheid.
De toekomstige arbeidsvraag voor Westland ontwikkelt zich naar het oordeel van
deskundigen, onder wie grotere Westlandse ondernemers, in de richting van een
hoogwaardige arbeidsvraag. Het aanbod daarvoor is thans ten dele niet binnen het gebied
aanwezig en zal daarbuiten gezocht en gevonden moeten worden. Het huidige
onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs in Westland sluit (nog) onvoldoende aan op de
behoeften aan toekomstige menskracht. Er is dan ook een risico dat men een oriëntatie
ontwikkelt in de richtingen die voorhanden zijn en niet in de richtingen waar economische
behoeften en verlangens van de jeugd die zich wil ontplooien naar uitgaan. Er heerst een groot
zelfbewustzijn in Westland over de kwaliteit van ondernemerschap, en sociale cohesie,
onbegrip over vertrokken jongeren die nimmer meer terugkeren en weinig aandacht voor de
schaduwzijde van cultureel isolement. Het lager dan gemiddelde opleidingsniveau wordt soms
weggeredeneerd met de idee dat training on the job in plaats van formele opleidingen
volstaat.
De Westlandse cultuur is doenerig en gericht op realiseren. Ondernemingen uit het Westland
hebben het, gedreven door deze cultuur, ver gebracht. Ver in economisch succes en ver in
geografische verbindingen. De tuinbouw is de basis geweest van waaruit de verbreding naar
andere gebieden van economische verwaarding heeft plaatsgevonden: kassenbouw,
zaadveredeling, logistiek en handel zijn daarvan de eerste fasen. Alle economische
toekomstprojecties laten zien dat robotica, genetica, biotechnologie, mechatronics en ICTtoepassingen, variërend van precisie-tuinbouw tot the-internet-of-things, in de komende tijd
een belangrijke rol gaan spelen. Het Westland is daar enerzijds op voorbereid en anderzijds zit
het succes uit het verleden in de weg. De toekomstige ontwikkelingen vergen transitiestappen
en – sprongen die om een verbinding vragen tussen ‘denken’ en ‘doen’. Het stimuleren van
dergelijke verbindingen brengt de Westlandse cultuur onvermijdelijk op een pad waar
academische vorming niet meer wordt gezien als ‘iets abstracts’ maar als een noodzakelijk
onderdeel van de Westlandse bagage om in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Wij
hebben veel gesprekspartners ontmoet die dit intuïtief aanvoelen en be-amen; concretisering
vraagt om stimulering via nieuwe verbindingen tussen samenleving, onderwijs en
bedrijfsleven. Het World Horti Center kan een belangrijke rol als cross sectorale hub vervullen
in deze noodzakelijke ontwikkelingen.
De ontwikkeling van de economie in Westland wordt gekenmerkt door verdere
schaalvergroting van de ondernemingen, met een afnemend aantal bedrijven in de primaire
productie, de teelt en een verdere verschuiving van de toegevoegde waarde naar bedrijven die
secundaire processen verzorgen. Hoogwaardige technologie is steeds de sleutel tot een
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concurrentiële voorsprong. Binnen alle bedrijven zal het gemiddelde opleidingsniveau van
degenen die er hun emplooi vinden dientengevolge hoogstwaarschijnlijk sterk stijgen, met
behoud van "slimme handen" maar met een toenemend WO aandeel. Het zicht van veel
bedrijven op toekomstige behoeften aan gekwalificeerde menskracht is beperkt.
De externe beeldvorming over de economie van Westland is nu nog gefocust op de teelt, ook
bij de eigen jeugd. Daarop is ook veel beschikbare informatie gericht. Jeugdarbeid vindt daar
ook voornamelijk plaats. Er bestaat buiten de ondernemingen zelf onvoldoende aandacht voor
de kwaliteit en complexiteit van het internationale ondernemerschap in kassenbouw,
klimaatbeheersing, handel, marketing en logistiek. De deels onjuiste beeldvorming is niet
bevorderlijk voor de keuzepatronen van de jeugd aangaande opleidingen, maar ook niet voor
de ontwikkeling van relaties tussen onderwijs, research en bedrijfsleven. Voor bijblijven op
technologisch gebied en voor het behoud van de concurrentiële voorsprong is naar het
oordeel van veel experts toenemende intensiteit van de samenwerking tussen ondernemingen
en kennisinstellingen van alle niveaus een noodzakelijke voorwaarde.
Vooraanstaande ondernemers zijn van mening, dat hun toekomstig topkader in ieder geval in
het funderend onderwijs, het onderwijs tot en met het voortgezet onderwijs, de vaardigheden
al zal moeten ontwikkelen die cruciaal zijn voor internationaal ondernemen, ook wel
omschreven als soft skills. Dat vergt een docentencorps, dat daartoe in staat is. Naast
vakkennis is Bildung dus een wezenskenmerk van toekomstgericht voortgezet onderwijs.
Dat vergt ontwikkeling in de hoofden en harten van ouders, leerlingen en docenten. De
bestaande sociale cohesie in Westland is en blijft waardevol voor zo ver daarin
maatschappelijke waarden tot uitdrukking komen. Maar de neiging tot geslotenheid en
introversie belemmert gunstige toekomstige ontwikkeling. Cultureel is meer open interactie
met omgevingen gewenst. De Westlandse samenleving zal dus ter wille van een voorspoedige
economische ontwikkeling moeten evolueren in een richting, waarbij enerzijds de lokale
identiteit behouden blijft, en anderzijds het vermogen tot open interactie met tal van
omgevingen op tal van schalen toeneemt. Dat geldt voor samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven, maar ook elders in de wereld waar Westlandse ondernemers werkzaam zijn.
Glocalisering betekent, dat tegelijkertijd een mondiale en een lokale schaal aanwezig zijn in
sociaal-culturele en economische netwerken.

Glashelder. Rapportage Commissie Governance ISW, 20170602

7

3. Criteria voor optimalisering van governance in onderwijs
Governance omvat structuur en functionering, regelt besluitvorming en ontwikkeling. Een
school opereert in een lokale context en maakt tegelijkertijd deel uit van een regionaal,
nationaal of zelfs mondiaal kennisnetwerk. Het onderwijs zelf en a fortiori governance van
onderwijs hebben te maken met meerschaligheid, intern en extern. Governance heeft dus ook
betrekking op de omgang met uiteenlopende schalen, van het onderwijsproces zelf, maar ook
aangaande de relaties met omgevingen.
In dialoog over onderwijs ontstaat dikwijls verwarring over "de optimale schaal". Men slaat
elkaar om de oren met argumenten over effectiviteit en efficiency, over intimiteit als eis voor
een indringend leerproces, en anderzijds over economies of scale, enzovoorts. Verheldering
brengt het inzicht dat vruchtbare argumentatie pas mogelijk is, als eerst antwoord is gegeven
op de vraag: de schaal van wat? Dan blijkt, dat het schaalbegrip op een groot aantal noties
toepasbaar is, die in governance alle aan de orde zijn.
Spreken we over het onderwijsproces zelf, met als doelen zowel cognitieve vorming als
persoonlijkheidsontwikkeling en socialisatie, kennis, inzicht en houding, dan hangt de optimale
schaal af van de gespecificeerde doelstellingen en de beschikbare technologie. Voor een
leermeester-gezelrelatie die centraal staat in persoonlijke vorming, is vooral intimiteit vereist.
Daar lijkt de optimale schaal 1. Sommige vaardigheden zijn zeer goed te leren met
geprogrammeerde instructie via internet, en dan is de optimale schaal dus oneindig.
Socialisatie vereist een groep, een klas of kleine gemeenschap. Daar speelt ook de span of
control van de docent een rol. We spreken dan over maxima van achter in de twintig. Ideeën
over het optimum variëren met de aangehangen pedagogische opvatting.
Is culturele vorming belangrijk, dan is daarnaast ook de schoolgemeenschap relevant. Eerder
formuleerden we wel eens het criterium, dat de optimale schaal van een schoolgemeenschap
daar ligt waar iedereen elkaars naam nog kent, zo'n 350-450 leerlingen en 50 docenten.
Veel schaaloverwegingen betreffen ook ondeelbare productiefactoren zoals een gebouw of
een informatiesysteem. Die schalen variëren van 2000 tot oneindig.
Een grote onderwijsinstelling beschikt over veel hulpbronnen die bij kunnen dragen aan de
rijkdom van de leeromgeving, zoals ontwikkelde samenwerkingsrelaties met bovenlokale
onderwijsinstellingen, met overheden en andere kennisdragers. Dat geldt ook voor
leerprocessen die uit samenwerking voortvloeien en innovatie opleveren.
Onderwijsbestuur heeft dus misschien wel allereerst te maken met het combineren van
uiteenlopende schalen zodat voor ieder aspect van het functioneren de optimale schaal is
benaderd. Vaak vervullen onderwijsinstellingen ook functies, die strikt genomen niet tot
onderwijs behoren maar wel maatschappelijk nut afwerpen. Zo vangt een grotere instelling
allerlei klappen op die het gevolg zijn van dynamiek van demografie, van preferenties van
ouders en leerlingen/studenten, en van financieel beheer. De functie is dan die van onderlinge
waarborgmaatschappij. De school hoeft niet in haar eentje de gevolgen te dragen van lokale
economische teruggang, of van een groot incident, dat tijdelijk de toeloop van leerlingen sterk
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laat dalen. De koepel kan zorgen, dat docenten elders binnen de koepel aan de slag kunnen, of
dat leerlingen elders hun opleiding kunnen vervolgen. Het verzekeringskarakter van de grote
bestuurlijke schaal is zowel weldadig voor leerlingen als voor leraren, omdat de continuïteit
van onderwijs en aanstelling op deze wijze is geborgd. Ook kan een grotere instelling in
maatschappelijke netwerken een krachtiger positie innemen, die moeilijk is te bereiken vanuit
een veel kleinere instelling. Daar staat tegenover, dat grootte ook afstand schept, en dat een
grote instelling die krachtig stuurt, misschien ten onrechte belemmert dat een van haar
onderdelen intensief participeert in lokale netwerken. Die lokale participatie moet dus steeds
geborgd zijn door toekenning van bevoegdheden aan lokale onderwijsleiders. We verwezen al
naar ‘Bildung’ als bredere invulling van de functie van onderwijs. Bildung, in de betekenis van
maatschappelijke vorming en zelfontplooiing vereist sterke en brede verbindingen tussen
onderwijs, economie en samenleving.
Een zekere logica voor governance ontstaat als we aannemen, dat dicht bij het onderwijs
voldoende eigenmeesterschap aanwezig moet zijn om intimiteit te borgen, en lokale
netwerken te benutten, en dat anderzijds de schaalvoordelen zijn uit te nutten door
vraaggericht beheer van de ondeelbare hulpbronnen, en ontwikkeling van krachtige posities in
regionale en nationale netwerken.
Voor continuïteit van een grote instelling is voorts vereist, dat uitgesproken en doorvoeld
consent aanwezig is ten aanzien van de gemaakte keuzen aangaande de hoofdstructuur en
werking van de organisatie en de gemeenschappelijke kernwaarden.
3.1 Voor governance levert het vorengaande de volgende criteria op:
 Stel de school in staat om de gekozen pedagogische identiteit tot uitdrukking te brengen in
curricula met uiteenlopende werkvormen, waarbij intimiteit waar nodig is geborgd, en
schaalvoordelen worden benut waar mogelijk. Verklaar daartoe de schooldirecteur
bevoegd.
 Stel de school in staat om haar relaties met de lokale omgeving te optimaliseren door
relationele bewegingsruimte voor regiodirecteur, schooldirecteuren en docenten.
 Baat de voordelen van de onderlinge waarborgmaatschappij maximaal uit. Gebruik de
strategische kracht van de koepel in relaties met grote partijen zoals ministerie, inspectie,
hogescholen en ROC's maximaal.
 Richt de organisatie zo in, dat decentraal gebeurt wat decentraal kan, en stem de centrale
organisatie af op de behoeften van de afzonderlijke scholen, op wat de noodzakelijke
expertise vergt en wat centrale strategie vereist.
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4. Voorstel
In de huidige governance van Lucas is ten opzichte van het verleden een drietal accenten
aangescherpt: meer eigenmeesterschap voor de schooldirecteur, een slankere opzet van de
processen die om het eigenlijke onderwijs heen zijn gegroepeerd, en een netwerk-achtige
samenwerkingsvorm. Wij denken, dat een aantal verdere aanscherpingen mogelijk is. De
centrale karakteristiek van een netwerk is, dat allen daarbinnen opereren op basis van
empathie en onderlinge tolerantie. De ondersteunende processen zijn complementair ten
opzichte van het onderwijs zelf. Met de hieronder geformuleerde voorstellen streven wij er
naar het netwerk te realiseren, dat naadloos past op de lokale en regionale situaties. De
verdere versterking van het decentrale eigenmeesterschap brengt een construct tot stand, dat
in een andere terminologie de naam federatie zou dragen.
Voorstel 1:
Aanvaard ten volle de grondgedachte van Lucas als netwerk, waarbinnen iedereen opereert op
basis van empathie voor de bijzondere kenmerken van de positie van de ander. Empathie is de
competentie om rekening te houden met alle overige partners binnen het netwerk. Dit is
verstandig, omdat de actoren elkaar completeren, niet beconcurreren, zoals op een markt.
Basis en top versterken elkaar. Dat betekent onder meer, dat de invloed van regiodirecteuren
en schoolleiders op de centrale dienstverlening zichtbaar dient te zijn geoptimaliseerd.
Daarnaast is noodzakelijk, dat ieder de overeengekomen of nog nader overeen te komen
gemeenschappelijke waarden, zoals in de missie opgenomen, ook dagelijks (voor)leeft. Dat
voorleven maakt ook deel uit van het pedagogisch klimaat.
Voorstel 2:
Een deel van de centrale processen heeft het karakter van een collectief goed: daartoe
rekenen wij de financiële administratie, het informatienetwerk rond personeel en kpi's,
investeringen in gebouwen en groot onderhoud, expertise met betrekking tot veiligheid en het
gedrag van nationale actoren, onderwijswetgeving, de interne kwaliteitszorg,
vermogensbeheer en accountancy.
Daarnaast is onderwijskundige dienstverlening mogelijk op koepelniveau effectief te
organiseren, maar de ontwikkeling van de koopkrachtige vraag zou toch vooral bottom-up tot
stand moeten komen, vanuit de scholen. Dat kan onder meer door het invoeren van internal
pricing. Bij internal pricing verkrijgen de decentrale actoren budgetten, waarmee zij onder
meer diensten kunnen kopen bij de centrale organisatie. De introductie van veel meer internal
pricing mechanismen binnen de koepel moet op korte termijn haar beslag krijgen.
Voorstel 3:
De vrijheid van regiodirecteur en schoolleiders tot aanstelling van personeel dient uitsluitend
te zijn begrensd door wetgeving, en de eisen die het in stand houden van de onderlinge
waarborgmaatschappij met zich brengt, bij voorbeeld daar waar krimp dreigt. Het College van
Bestuur dient steeds tijdig aan te geven, welke randvoorwaarden voor decentrale
aanstellingsvrijheid deze eisen opleveren (zoals bij voorbeeld het interne vacaturebeleid vanuit
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de waarborggedachte) . Het bestaande Lucas omvattende informatiesysteem stelt daartoe in
staat. Wij hebben geconstateerd, dat de koepel ook nu al nimmer intervenieert in de
beslissingen over personen. Wij stellen voor dit ook in een mandaat te formaliseren, zodat
regiodirecteuren met schooldirecteuren aanstellingsbevoegd zijn. De koepel stelt wel de
regiodirecteur aan.
Voorstel 4:
Voor het overige constateren wij, dat de huidige managementstructuur geen belemmering
vormt voor optimale ontwikkeling.
Wij stellen voor, dat in de portefeuilletoedeling binnen de Raad van Toezicht van de koepel
expliciet aandacht wordt gegeven aan bijzondere aandacht voor iedere van de betrokken
regio's, dan wel enige plekken worden gereserveerd voor personen met een bijzondere
binding met een van de regio's.
Voorstel 5:
Laat scholen en regio's zo opereren, dat zij hun kracht ook gebruiken ten bate van anderen
binnen de koepel. In een grootsteedse regio is veel kennis over de relaties tussen VO en HO
aanwezig, terwijl in Westland veel kennis over de relaties tussen VO en bedrijfsleven aanwezig
is.
Wij stellen ook voor, dat de bijzondere karakteristieken van Westland worden gehonoreerd,
doordat op het World Horti Center een specifiek kenniscentrum voortgezet onderwijsbedrijfsleven wordt opgericht, te financieren door de koepel, dat voor de koepel als geheel
functioneert, en geleidelijk zo mogelijk nog breder. De VVOW functioneert als Raad van Advies
voor dit centrum. Eenzelfde benadering is te hanteren in de overige regio’s van Lucas.
Specifieke kenniscentra, passend bij het karakter van de betreffende regio en functionerend
voor geheel Lucas vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de gedeconcentreerde
kennisstructuur van de organisatie als geheel.
Commitment
Het komt ons passend voor - indien de RvT dit voorstel onderschrijft- alle betrokkenen
uitdrukkelijk te vragen of zij kunnen instemmen met dit voorstel. Indien een klein deel van de
betrokkenen instemming onthoudt, stellen wij voor afscheid van hen te nemen. Het interne
netwerk is immers afhankelijk van empathie en onderlinge tolerantie. Dit besluit dient in de
zomer van 2017 te zijn genomen. Daarna is het woord aan de organisatie onder leiding van het
College van Bestuur.
4.1 Waarom niet kiezen voor een zelfstandig ISW?
Natuurlijk is een zelfstandige school of scholengroep met 4.500 leerlingen economisch
mogelijk en levensvatbaar. Het Nederlandse voortgezet onderwijs bestaat uit een bonte
mengeling van tal van constructen in vele maten. Een duidelijk verband tussen schaal en
kwaliteit is niet vastgesteld en overigens ook niet in algemene zin tussen schaal en omvang van
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kosten voor ondersteunende processen. Waarom adviseren wij dan om geen gehoor te geven
aan de oproep van sommigen om ISW geheel los te maken uit Lucas?
Naar ons inzicht zijn drie dwingende onderbouwingen van ons oordeel aanwezig:
1. Ons bovenstaand betoog houdt in, dat ter wille van een voorspoedige ontwikkeling van de
jeugd en de economie van Westland het vooral nodig is, dat de bestaande waardevolle sociale
cohesie zich vanaf nu ontwikkelt zónder geslotenheid en introversie. Bovendien is
gezichtsverruiming van ouders en docenten nodig, zodat het opleidingsniveau van de jeugd in
de toekomst hoger zal liggen dan in het verleden. Versterking van regionale netwerken in
onderwijs en cultuur draagt daaraan bij. De schaalvergroting van het bedrijfsleven en de
cruciale aard van hoogwaardige technologie als motor voor concurrentiële voorsprong vergen
ook hoogwaardige samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Daarvoor zijn
krachtige spelers nodig. Lucas kan ISW op dit punt ter zijde staan en versterken. Een
zelfstandig ISW zou vanwege het relatieve isolement gemakkelijk precies het
tegenovergestelde bewerkstelligen van wat noodzakelijk is.
2. Er bestaat geen blanco situatie: momenteel maakt ISW deel uit van Lucas. Het losmaken van
ISW uit Lucas zou een ingewikkelde operatie zijn, die jaren vergt. Ook als het beginsel: wie
breekt, betaalt, niet rigoureus wordt doorgevoerd, zal ISW of een deel van de centrale
organisatie in menskracht ontvangen, of langdurig opdraaien voor de kosten van
suboptimalisering van die centrale organisatie. Bovendien denken wij, dat een volwaardige
uitrusting van een zelfstandig ISW met noodzakelijke functies duurder zal blijken te zijn dan
wat ISW nu bijdraagt aan Lucas. Het optreden van de tijd die met de transitie is gemoeid en
van meerkosten zal de kwaliteit van het onderwijs schaden.
Een deel van de bij Lucas centraal verzorgde processen kent een excellent kwalitatief niveau.
Zo heeft de onderwijs inspectie afgezien van eigen informatieverzameling omtrent Lucas,
omdat het ingevoerde stelsel van kpi's met de achterliggende autorisatieregeling als
uitmuntend is beoordeeld, waardoor ook decentrale autonomie is geborgd. Het is niet
aannemelijk, dat ISW dit niveau snel zou kunnen evenaren.
Over veel aspecten van de consequenties van algehele verzelfstandiging van ISW bestaat grote
onzekerheid. Zo heeft de overheid eisen geformuleerd aangaande het noodzakelijke
weerstandsvermogen.
Ons is niet gebleken van bereidheid in Westland om bij te dragen aan het dan noodzakelijke
weerstandsvermogen. De gemeente heeft op een door ons aan de wethouders dienaangaande
gestelde vraag niet bevestigend geantwoord.
De VVOW heeft verklaard een zelfstandig ISW te willen besturen, maar heeft zich tot heden
over aansprakelijkheid niet uitgelaten. De creatie van een of meer rechtspersonen als bestuur
laat echter de persoonlijke voorwaardelijke hoofdelijke aansprakelijkheid in stand.
Hierboven is reeds betoogd, dat het ontbreken van de onderlinge waarborgmaatschappij die
Lucas is, de risico's voor docenten en leerlingen bij eventuele discontinuïteit in de
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kwantitatieve ontwikkeling vergroot. Dit oefent ook negatieve invloed uit op de mogelijkheid
tot het aantrekken van zeer goede docenten.
Het betoog dat ISW geen behoefte heeft aan deze functie, staat gelijk aan het beëindigen van
de brandverzekering, omdat er nog nooit brand is geweest.
3. De huidige verhouding tussen Lucas en ISW kan worden gekarakteriseerd als een situatie
van onderbenutting van de mogelijkheden die schaalvariëteit in zich heeft. Het centrale niveau
van Lucas heeft veel energie besteed aan het op orde krijgen van de interne huishouding en
het inrichten van systemen die goed werken voor de gehele organisatie. Deze fase is
samengevallen met de periode waarin het verzelfstandigingsstreven van ISW heviger werd. Die
samenloop heeft de onderlinge verhoudingen geen goed gedaan. Zowel van de zijde van Lucas
als van de zijde van ISW is sprake van verhardingen in de verhoudingen die verdere
ontwikkelingen in het belang van goed onderwijs in de weg staan. Voor het bestrijden van
deze verhardingen hebben we een aantal mogelijkheden aangedragen die zullen leiden tot
verdere mogelijkheden tot benutting van schaalvariëteit.
4.2 Uitwerken
De uitwerking van het voorkeursvoorstel kent verschillende onderdelen.


Gemeenschappelijke missie en visie van Lucas en verbijzonderingen per regio cq school. De
missie en visie van Lucas vormen de basis voor de gemeenschappelijke oriëntatie van de
verschillende onderdelen. Verbijzonderingen zijn eerder regel dan uitzondering; daarvoor
bestaat meer dan voldoende ruimte binnen Lucas. Het behoud van de gemeenschappelijke
basis is noodzakelijk om de eenheid van de organisatie steeds tot uitdrukking te laten
komen.



Governance: herbezinning op de huidige structuur en werking van ‘Samen Sterker’. Samen
Sterker bevat een balans tussen centraal, gemeenschappelijk en decentraal die prima
werkbaar is, mits het aantal uitzonderingen wordt beperkt. Herbezinning is vooral aan de
orde ten aanzien van internal pricing, mandatering en de inrichting van een
gedeconcentreerde kennisinfrastructuur.



Verbinden van lokale en sub-regionale karakteristieken van samenleving en bedrijfsleven
met een gedeconcentreerde inrichting van de kennisinfrastructuur waaronder onderwijs,
en simultaan ook netwerken op regionaal en nationaal niveau verder ontwikkelen.



Communicatie en informatie, passend bij een netwerkfilosofie. De huidige inrichting van
communicatie en informatie verloopt tot nu toe eerder via een hiërarchische cascade van
berichtenstromen. Daardoor ontstaat een disfunctionele filtering die verdwijnt bij
rechtstreekse informatie en communicatie door de gehele organisatie heen. Ook in
communicatie dient ieder de centrale waarden van het netwerk voor te leven.
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4.3 Stappenplan
Presentatie rapport op 2 juni 2017.
Decharge opstellers.
Opdrachtgevers beraden zich afzonderlijk en gezamenlijk over een standpuntbepaling.
Na besluitvorming over de hoofdlijn van het onderhavige voorstel richt het College van
Bestuur een stappenplan in om de uitwerking ter hand te nemen, De voornaamste kenmerken
van dit proces zijn grote openheid, ook naar de omgeving van Lucas, en rijkdom van
communicatie. Met de uitvoering van dit plan mag niet meer dan drie maanden gemoeid zijn.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1. Opdracht en opdrachtgever
Opdracht
Lucas verleent opdracht aan Theo Camps en Roel in 't Veld gezamenlijk om voor 1 juni 2017
een studie te verrichten naar de optimale governance voor ISW, daarover te rapporteren en
aanbevelingen te formuleren, waaronder ook aanbevelingen voor de vervolgprocedure.
Opdrachtnemers zijn gerechtigd aan Lucas alle naar hun oordeel relevante informatie op te
vragen, en met alle functionarissen gesprekken te voeren. Opdrachtnemers onthouden zich tot
1 juni 2017 van publicitaire uitingen over de onderhavige opdracht.
Onderzoeksvragen:
a) Hoe kan het onderwijs in het Westland het beste worden vormgegeven, waarbij optimale
verbindingen tussen alle relevante partijen worden bereikt?
b) Wat is in dat licht de optimale governance voor ISW, gelet op de kwaliteit en ontwikkeling
van het onderwijs, financiële stabiliteit, personele aspecten, huisvesting,
stafondersteuning, continuïteit, verbondenheid met de regio en de menselijke maat?
c) Welke varianten voor de optimale governance zijn denkbaar en welke voor‐ en nadelen
zijn aan deze varianten verbonden?
d) Wat zijn de consequenties van de verschillende varianten voor zowel ISW als Lucas
Onderwijs als geheel?
e) Welke variant verdient de voorkeur?
Indien opdrachtnemers zulks gewenst achten, kunnen zij zich aanvullen met een derde
persoon.
Opdrachtgever
Het onderzoek vindt plaats op initiatief van de partijen Stichting Lucas Onderwijs en VVOW. De
Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs is formeel gezien opdrachtgever aangezien een
beslissing over wijziging van de governance van ISW nergens anders kan liggen dan bij de Raad
van Toezicht.
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Bijlage 2 Opdrachtnemers en team
De Commissie Governance ISW bestaat uit Theo Camps en Roel in ’t Veld.
Prof. dr. Th. C.A. (Theo) Camps, bestuursvoorzitter van de Berenschot Groep B.V.
Theo Camps adviseert voornamelijk op het gebied van publieke en private governance en
daaraan gerelateerde veranderingsvraagstukken. Daarnaast is hij hoogleraar Organisatiekunde
& Bestuurskunde bij TIAS School for Business and Society, de business school van de
Universiteiten van Tilburg en Eindhoven. In de afgelopen jaren is hij vooral betrokken geweest
bij ingrijpende organisatieveranderingen in de zorgsector en de financiële dienstverlening. In
2014-2015 was hij co-voorzitter van de Governance Commissie van Rabobank (de commissie
die Rabobank omvormde tot één coöperatie).
Prof. dr. R.J. (Roel) in ’t Veld, was directeur-generaal Hoger Onderwijs, voorzitter van een
landelijke koepel voor middelbaar beroepsonderwijs, hoogleraar aan negen universiteiten,
toezichthouder en adviseur, onder meer voor de Wereldbank en de OESO. Is nu onder meer
associate bij KWINK groep. Hij schreef over onderwijs, onder meer De Echte Dingen, 2015. Hij
is voorts voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Schoolleidersregister PO.
De commissie heeft besloten geen derde lid aan te zoeken.
Bij de werkzaamheden is de commissie ondersteund door Pauline Modderman en Roeleke
Vunderink
P. (Pauline) Modderman MSc. is adviseur bij KWINK groep. Na haar bachelor International
Relations and International Organization aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde Pauline
als bedrijfskundige af aan de Vrije Universiteit. In 2015 organiseerde Pauline in opdracht van
KCE het congres Kwaliteit van Onderwijs. In 2016 onderzocht Pauline in samenwerking met
Roel in ’t Veld de doorstroom MBO-HBO op de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast voerde
Pauline als adviseur bij KWINK groep tal van evaluaties uit van organisaties (zoals de ACM) en
subsidieregelingen (onder andere voor het Fonds Podiumkunsten).
Drs. I.R. (Roeleke) Vunderink is politicoloog en werkt sinds januari 2016 bij Berenschot als
senior managing consultant. Zij werkte voorheen in directiefuncties bij enkele
woningcorporaties (De Alliantie en Ymere) en van 2007-2015 bij de Vrije Universiteit. Daar was
zij secretaris van het CvB en directeur Bestuurszaken en secretaris/directeur van de VUVereniging. Zij was tevens secretaris van de RvT VU-VUmc. Van 2014-2015 leidde zij de
splitsing tussen VU en VUmc die per 1 januari 2016 is geëffectueerd. Voor Berenschot vervulde
zij diverse opdrachten voor universiteiten, woningcorporaties en de ministeries OCW en VenJ.
Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van een koepel van vijf VO-scholen in Amsterdam e.o.
Haar aandachtsgebieden liggen bij governancevraagstukken en organisatie-inrichting.
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De commissie is voorts ondersteund door:
Drs. A.C.L. (Angela) Liebregts, senior consultant Berenschot
I. (Iris) Jansen, stagiair KWINK Groep
(J.) Jan Jacob Vogelaar, stagiair KWINK Groep
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Bijlage 3. Feiten en cijfers Lucas Onderwijs en ISW

1.1 Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs is een schoolbestuur voor bijzonder onderwijs op confessionele grondslag, dat
zijn wortels vindt in de christelijke traditie en zich laat inspireren door een visie op mens en
wereld zoals deze in de Bijbel wordt aangetroffen en daar in het bijzonder door Jezus Christus
wordt voorgeleefd.1
De scholenkoepel Lucas Onderwijs verzorgt zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs.
Het PO kent 47 scholen voor basisonderwijs, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3
expertisecentra, in Den Haag en omgeving. Er zijn 3 regio’s voor voortgezet onderwijs, in Den
Haag, Delft en Westland met in totaal 26 scholen.
Het onderwijs wordt verzorgd door in totaal 3.947 medewerkers aan ca. 33.000 leerlingen.
1.1.1 Ontstaan Stichting Lucas Onderwijs
De historie van Lucas Onderwijs gaat ver terug; al in 1848 ontstond de eerste school vanuit de
Willibrordusvereniging die in 1842 werd opgericht door de Zusters van de Liefde.2
In 2000 bundelde een aantal stichtingen zich tot de Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas
(SCO Lucas). In de jaren daarna traden de scholen voor primair onderwijs van zowel SKON,
LIOS en PCOV toe. Vanaf 2007 heet SCO Lucas ‘Lucas Onderwijs’, waaraan in 2013 nog 7
Haagsche Nutsscholen zijn toegevoegd.
1.1.2 Besturing en organisatie
Stichting Lucas Onderwijs kent twee civielrechtelijke organen: het College van Bestuur
(bestaande uit twee leden) en de Raad van Toezicht (bestaande uit minimaal drie en maximaal
zeven leden). Daarnaast kent de stichting o.a. cluster- en regiodirecteuren en regiomanagers
bedrijfsvoering. In onderstaand organogram wordt weergegeven hoe de stichting is
georganiseerd.

1
2

De grondslag verdiept; een actuele visie op de identiteit van Lucas Onderwijs en haar scholen, pag. 1)
Bron: www.lucasonderwijs.nl; kopje ‘historie’. Pagina bezocht op 10 maart 2017.
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Figuur 1: Organogram Lucas Onderwijs per 1 augustus 2016

De besturingsfilosofie van Lucas gaat uit van de beginselen ‘vrijheid in verbondenheid’ en
‘trust but verify’. Scholen hebben een hoge mate van autonomie binnen gestelde
(strategische) kaders. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd. De
menselijke maat staat voorop en kleinschaligheid dient te worden geborgd. Het bestuur
faciliteert de scholen en zet projecten en processen in gang. Via een P&C cyclus leggen scholen
en regio’s verantwoording af over de realisatie van overeenkomen doelen en inzet. Vanwege
de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de juiste besteding van publieke middelen is er
aandacht voor de controlfunctie en zijn countervailing powers ingericht.
1.1.3 Missie en visie Lucas onderwijs
In het Strategisch Beleidsplan 2014-2018 heeft Lucas Onderwijs de missie als volgt beschreven:
Lucas Onderwijs en iedereen die aan Lucas Onderwijs is verbonden, werkt vanuit de missie, de
visie en de waarden zoals verwoord in De Grondslag Verdiept. Deze beginselverklaring omvat
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vijf kernwaarden: respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling. Samen met de
statuten van de stichting Lucas Onderwijs vormt dit het fundament waarop wij in
gezamenlijkheid ons onderwijs en (de onderdelen van) onze organisatie baseren. Lucas
Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden,
opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke
burger. Lucas Onderwijs geeft dat vorm door samen te werken:







vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke
geloofsgemeenschap
met universele geldigheid voor een humane samenleving;
aan aantrekkelijk onderwijs, dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor
kwaliteit,
goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen;
in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;
met ruimte voor diversiteit van de scholen.

De doelgroep waarop Lucas Onderwijs zich richt is de jeugd van nul tot twintig jaar en de
wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. ‘De verbinding tussen school, thuis en de
(leef)omgeving van leerlingen is van essentieel belang om leerlingen zich te kunnen laten
ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers die zich gewetensvol
inzetten voor het algemeen belang naast het eigen belang.’
1.2 ISW als onderdeel van Lucas
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is aangegeven dat er binnen Lucas Onderwijs drie
regio’s voor voortgezet onderwijs bestaan met in totaal 26 scholen. Zes van deze scholen (en
een dependance) zijn gesitueerd in het Westland en vormen samen de Interconfessionele
Scholengroep Westland (ISW).
1.2.1 Organogram ISW
ISW wordt aangestuurd door een regiodirecteur. Er is een regiomanager bedrijfsvoering die
hiërarchisch onder het CvB valt en operationeel onder de regiodirecteur. Tot eind 2016 was er
een adviesorgaan voor de regiodirecteur, het Curatorium. Dit curatorium bestond uit zeven
leden. Iedere locatie heeft een locatiedirecteur.

Glashelder. Rapportage Commissie Governance ISW, 20170602

21

Figuur 2: Organogram ISW

1.2.2 Personeel ISW
In 2016 was er binnen ISW 407,5 fte werkzaam. In onderstaande tabel is de verdeling naar
direct en indirect personeel weergegeven.

Categorie
Onderwijzend personeel
Direct ondersteunend
personeel
Directie/management
Totaal

Fte
320,5
75,0

Percentage van totaal
78,7%
18,4%

12,0
407,5

2,9%
100%

Tabel 1: Verdeling personeel ISW naar categorie. Bron: 20170407 2016 Regio Westland.pdf

1.2.3 Ondersteuning ISW
Voor de ondersteunende diensten maakt ISW gebruik van het servicebureau van Lucas
Onderwijs.
Het servicebureau bestaat uit 82,7 fte3. Dit is exclusief het bestuur en is als volgt opgebouwd:
Onderdeel
Directeur
Secretariaat
Financiën & Administratie (F&A)
Human Resource Management (HRM)
Informatiebeheer (IB)
3

Aantal fte
1,8
3,7
24,1
12,1
5,0

Conform begroting 2017 Lucas Onderwijs.
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Facilitaire Zaken (FZ)
Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (OK&I)
Interim Managers
Totaal fte bureau
Totaal bestuur
Totaal bestuur + bureau

17,0
15,8
3,2
82,7
6,3
89,0

Tabel 2: Opbouw servicebureau Lucas Onderwijs.

1.2.4 Kosten centraal bureau en bijdrage ISW
De kosten van het bestuur en centraal bureau worden gedragen door de verschillende
regio’s/clusters binnen Lucas Onderwijs. Hierbij worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
9. De kosten van de centrale organisatie worden in eerste instantie verdeeld naar het PO
en het VO. Per afdeling wordt hierbij gekeken naar de inzet van de medewerkers naar
rato voor het PO, VO, de gehele Lucas organisatie of derden buiten Lucas.
10. Voor de overige (materiële) kosten wordt dezelfde verdeling als beschreven bij punt 1
gehanteerd.
11. Externe inzet wordt gedekt door externe baten.
12. Na de eerste toedeling naar PO en VO totaal worden de collectieve kosten verdeeld
over de verschillende scholen. Voor het VO geldt dat de collectieve kosten worden
verdeeld naar rato van het aantal leerlingen.
13. De kosten van de algemene kostenplaats, CvB en het secretariaat worden ook
verdeeld op basis van de leerlingenaantallen PO en VO.
14. Naast de kosten van de centrale organisatie bestaan ook nog de kosten van de
gedeconcentreerde medewerkers. Conform de besluitvorming in Samen Sterker
worden deze kosten op de kostenplaats van het bureau geboekt. De kosten van deze
medewerkers worden berekend aan de bijbehorende regio.
Bijdrage ISW aan bestuur en bureau
Conform de begroting 2017 heeft ISW in 2017 circa 4.600 leerlingen. Dit is 27,3% van het
totaal begrote aantal VO-leerlingen (16.823) en daarmee het percentage dat ISW bijdraagt aan
de VO-kosten van het bestuur en centraal bureau. De totale bijdrage van ISW voor 2017
bedraagt daarmee €1.015.764. Dit is inclusief een aandeel in het verlies ESLOO van €10.744.
In onderstaand overzicht is de bijdrage van ISW verder uitgesplitst.

Glashelder. Rapportage Commissie Governance ISW, 20170602

23

Onderdeel

College van bestuur
Control
Cluster directeuren
Totaal bestuur
Directeur
Secretariaat
F&A
P&O
IB
FZ
OK&I
Interim Managers
Algemene
bureaukosten
Totaal Bureau
Aandeel verlies
ESLOO
Totaal Centrale
Organisatie

Totaal
begrote
kosten
2017
€ 819.896
€ 28.692
€ 399.908
€ 1.248.496

Absoluut
aandeel VO

Relatief
aandeel
VO

€ 408.206
€ 14.849

50%
52%
0%
34%

€ 360.650
€ 219.637
€ 1.454.057
€ 948.319
€ 351.433
€ 1.265.597
€ 1.139.796
€ -4.329
€ 1.460.545

€ 180.325
€ 105.636
€ 709.945
€ 351.178
€ 174.397
€ 309.303
€ 375.997
€ 724.790

50%
48%
49%
37%
50%
24%
33%
0%
50%

€ 7.195.705

€ 2.931.571

41%

€ 8.444.201

€ 3.354.626

40%

€ 423.055

Gedeconc.
mdw. VO

Aandeel
ISW excl.
gedeconc.
mdw.
€ 111.618
€ 4.060
€0
€ 115.678

Aandeel
ISW incl.
gedeconc.
mdw.
€ 111.618
€ 4.060
€0
€ 115.678

€ 49.307
€ 28.885
€ 194.124
€ 96.024
€ 47.686
€ 84.574
€ 102.811
€0
€ 202.955

€ 49.307
€ 28.885
€ 194.124
€ 150.746
€ 47.686
€ 112.828
€ 102.811
€0
€ 202.955

€ 643.000

€ 806.367
€10.744

€ 889.342
€10.744

€ 643.000

€ 932.789

€ 1.015.764

€0

€ 164.646
€ 218.305
€ 260.049

Tabel 3: Bijdrage ISW aan bestuur en bureau

De totale lasten van ISW bedroegen in 2016 ca. € 38.304.4814. Dit betekent dat de afdracht
aan de centrale organisatie 2,7% van de totale lasten van ISW betreft.
1.2.5 Overige inkomsten ISW
ISW ontving over de afgelopen jaren de volgende subsidies (negatief opgenomen omdat deze
in de boekhouding negatief worden verantwoord).
Jaar

2010

2011

Private
partijen

-16.500

Westland
Eindtotaal

2012

2013

2014

2015

2016

Eindtotaal

-27.567 -9.750

-67.960

-18.780

-52.010

-62.203

-254.770

-68.388

-60.480 -89.030

-49.077

-54.475

-42.848

-2.436

-366.734

-84.888

-88.047 -98.780

-117.037 -73.255

-94.858

-64.638

-621.504

Tabel 4: Ontvangen subsidie ISW. Bron: CvB Lucas Onderwijs
4

Bron: 20170407 2016 Regio Westland totaal.pdf.
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1.3 Gevolgd onderwijs door Westlandse Jeugd
Locatie

Onderwijstype

Aantal leerlingen

Gasthuislaan

Havo
Vwo
Gymnasium/vwo+
Vmbo (bl/kl/lwoo)
Mavo
Havo
Vwo
Mavo
Mavo/havo
Praktijkonderwijs
Onderbouw
Vakcollege (bl/kl)
Onderbouw
Vakcollege
Mavo
Mavo/havo

Hoge Woerd
Hoogeland

Irenestraat
Lage Woerd

Sweelincklaan

Slagingspercentage

1036

Aantal
medewerkers
104

396

60

1795

178

419

41

100% (bl)
99,2% (kl)
94,4% (mavo)
90,2% (havo)
90,5% (vwo)
90,6% (mavo)

297 (waarvan 15 ll.
praktijkonderwijs)

49

100%
(praktijkonderwijs)

592

59

100%

86,4% (havo)
85,0% (vwo)

Tabel 5: Leerlingenaantallen ISW 2015
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20162017

School Woonplaats
leerling
Lentiz Westland

ISW

20152016

Lentiz

ISW

20142015

Lentiz

ISW

20132014

Lentiz

ISW

20122013

Lentiz

ISW

Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar Totaal
1
2
3
4
5
6
342
385
356
340
0
0
1423

NietWestland
Westland
NietWestland
Westland

71

73

83

65

0

0

292

698
214

741
205

749
187

829
233

456
67

145
24

3618
930

381

357

344

291

0

0

1373

NietWestland
Westland
NietWestland
Westland

69

78

63

85

0

0

295

736
192

763
182

763
204

891
212

440
55

148
16

3741
861

351

346

293

268

0

0

1258

NietWestland
Westland
NietWestland
Westland

75

67

87

64

0

0

293

756
178

765
202

822
200

841
152

423
49

153
20

3760
801

342

299

276

243

0

0

1160

NietWestland
Westland
NietWestland
Westland

71

82

67

63

0

0

283

754
195

805
188

766
140

880
142

410
57

131
10

3746
732

288

275

246

269

8

0

1086

NietWestland
Westland
NietWestland

82

69

62

81

0

0

294

785
190

782
135

807
126

875
128

357
29

138
25

3744
633

Tabel 6: Woonplaats leerlingen en leerlingenaantallen ISW en Lentiz. Bron: DUO.
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Leerjaar
1

Leerjaar
2

Leerjaar
3

Leerjaar
4

Leerjaar
5

Leerjaar
6

Totaal

2016-2017

272

234

239

285

222

74

1326

2015-2016

237

242

245

301

211

65

1301

2014-2015

263

240

243

305

207

93

1351

2013-2014

241

241

259

309

218

86

1354

2012-2013

234

244

275

297

237

88

1375

Tabel 7: Aantal leerlingen woonplaats Westland op school buiten Westland. Bron: DUO
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Bijlage 4. Overzicht gesprekspartners interviews
naam
Ton de Jong
Frans Leijnse
Cees Veerman
Thijs Jasperse
Ronald Grootscholten
Nico van Hemert
Ad Holkers
Carola Nijmeijer
Trudy Goudzwaard
Marga de Goeij
Mohamed el Mokaddem
Sjaak van der Tak
Herman de Grood
Meindert de Schiffart
Loek Hermans
Suzan van Kuppeveld
Leonard Geluk
Henk de Bruijn
Hilke Stibbe
Woody Maijers
Kevin van Dorssen
Anko Goudswaard
Bob van Graft
Mattie van Herwerden
Angelina van Holsteijn
Paul Kempers
Jack Kerkhoven
Andju Khan
Saskia Kuiper
Johan Lievaart
Florence Molenaar
René Mooijenkind
Grace Muller
Ursula Nijpels
Harry Noordam
Lloyd Overvliet
Bert Smiers
Lorna Staats
Maarten van der Starren
Inge van der Steen
Olaf Storm

organisatie
ABN AMRO
RvT Carmel
Coalitie HOT
Florpartners
Florpartners
Food Innovation Academy, World Horti Campus
Gemeente Delft
Gemeente Delft
Gemeente Midden-Delftland
Gemeente Westland
Gemeente Westland
Gemeente Westland
GMR Lucas
GMR Lucas
Greenport Holland
GroentenFruit huis
Haagse Hogeschool
Havenbedrijf Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
Inholland
Docent ISW
Locatiedirecteur ISW
Ouderraad ISW
Ouderraad ISW
MR ISW
Oud-directeur ISW
Docent ISW
MR ISW
Docent ISW
Locatiedirecteur ISW
Docent ISW
Docent ISW
Docent en MR ISW
Docent en MR ISW
Docent en MR ISW
Leerling en MR ISW
Docent ISW
Locatiedirecteur ISW
Ouderraad ISW
Ouderraad ISW
Docent ISW
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Bert van Straten
Cor Verbree
Conny van der Wel
Monique Zwinkels
Han Versloot
Ton van Spronsen
Ingrid de Bonth
Mariken Brink
Cor van Dalen
Johan van Dam
Benito Goedhoop
Rob de Haan
Marja Holsheimer
Peter Honselaar
Robert Lock
Fons Loogman
Peter van der Niet
Herman Postema
Krijn van Putten
Erik van Steen
Ewald van Vliet
Henk Wanders
Ben de Wilde
Martin Wolf
Kees Vernel
Nico Olsthoorn
Bert de Jong
Lucas Vokurka
Jan Andries Wolthuis
Henk Salome
Yvonne Kops
Pierre Heijnen
Jan Westra
Hans de Leeuw
Marco van Leeuwen
Paul Steyn
Marie-Louise van Kleef
Erwin Muller
Jan van den Broek
Robyn Maas
Saskia Goetgeluk
George Franke
Marcel Kester
Hein van Asseldonk
Gerben van den Berg

Locatiedirecteur ISW
Docent, MR ISW en GMR Lucas
Docent ISW
Docent en MR ISW
Locatiedirecteur ISW
MR ISW
CvB Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
Regiodirecteur ISW
Regiodirecteur Den Haag
Lucas onderwijs
Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
Regiodirecteur Stanislas
Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
Lucas onderwijs
CvB Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
Locatiedirecteur ISW
Lucas onderwijs
Lucas onderwijs
MBO Westland
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Ministerie van OCW
MKB Westland
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), Tilburg e.o.
ROC Mondriaan
Priva
Rabobank
Rijk Zwaan
SOB Westland
RvT Lucas Onderwijs
RvT Lucas Onderwijs
Stichting openbaar onderwijs Westland
Stichting samenwerking voortgezet onderwijs Westland
Topsector, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Vereniging Bloemenveiling Nederland (VBN)
VNO/NCW; EY; stg Onderwijs-Bedrijfsleven
VO-raad
VO-raad
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Lars Boellaard
Erik de Jong
Arthur Zuijderwijk
Eric Poot
Arjo Riedijk

VVOW
SOOW
VVOW
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Weboma
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Bijlage 5. Interimrapportage
Raad van Toezicht Lucas Onderwijs
De heer prof. dr. E. Muller, voorzitter
Verzonden per email
Datum
13 april 2017
Onderwerp
Afstemming over vervolgproces Commissie Governance ISW

Geachte heer Muller, beste Erwin
Via deze brief brengen wij u graag op de hoogte van onze gedachten over het vervolgproces
van ons onderzoek. Tijdens ons gesprek op 31 maart spraken wij af u tussentijds te
informeren, een eerste contact heeft vandaag telefonisch plaatsgevonden.
Ons onderzoek heeft mede door het grote aantal gesprekken (60) dat wij voerden inmiddels
geleid tot een goed inzicht in de feitelijke situatie en de ontwikkelingen binnen Lucas
Onderwijs en ISW en de omgeving van het onderwijs. Naast feiten zijn ook beelden en
gevoelens over het Westland, de Westlandse cultuur en de verhouding van het Westland tot
het omringende gebied relevant om tot een afgewogen oordeel en advies te kunnen komen.
Om beide zaken goed in balans te brengen voordat wij ons rapport uitbrengen, stellen wij een
keuze voor uit twee mogelijke vervolgstappen:
1. Het afronden van het onderzoek met een schriftelijke rapportage waarin een – tamelijk
eendimensionale – keuze zal worden voorgesteld tussen enerzijds behoud van ISW binnen
de scholenkoepel Lucas Onderwijs en anderzijds een verzelfstandiging van ISW. Uiteraard
zijn hierin allerlei tussenvarianten mogelijk maar in de basis komt het neer op een keuze
tussen behoud en verzelfstandiging.
2. Als tweede optie ziet de commissie het houden van een werkconferentie waarin ideeën
verder worden verkend en uitgewerkt, met alle direct betrokkenen. Op deze wijze zal dan,
naast het genereren van ideeën, ook mogelijk draagvlak kunnen ontstaan voor de
uiteindelijk te nemen beslissing. Daarna volgt de eindrapportage.
De commissie heeft een voorkeur voor de tweede optie omdat wat er in alle gesprekken is
opgehaald en wat uit de literatuur is verkend zodanig complex is dat via de traditionele vorm
van een rapportage niet veel nieuwe inzichten meer gegeven kunnen worden. Belangrijker nog
is, dat een rapport - ongeacht de inhoud - voor sommigen of velen opnieuw aanleiding zal zijn
tot verbale meningsverschillen waarin eerdere beelden bevestiging vinden, en zodoende kans
op acceptatie eerder nog daalt.
Optie 2 wordt hieronder verder toegelicht, optie 1 vraagt geen nadere toelichting omdat de
commissie in die optie verder gaat met het schrijven van het eindrapport.
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Optie Werkconferentie
Deze optie houdt in, dat wij alvorens tot een rapport te komen, eerst met uitdrukkelijke
instemming van de instanties, die tot onze opdracht leidden, een conferentie beleggen om
enige ideeën te verkennen en verder uit te werken.
De conferentie vindt plaats in Westland, onder de naam "Voorspoedig Onderwijs voor
Westland".
De agenda voor de conferentie is ten dele open en ten dele door ons aangegeven. Er vinden
vijf sessies plaats, waarvan wij er drie hebben geprogrammeerd.
Door ons wordt een 55 tal deelnemers uitgenodigd, maar er zijn ook nog 15 plaatsen open,
waarvoor de genodigden voorstellen kunnen doen. De deelnemers ontvangen te voren een
feitenrelaas onzerzijds, en een ten dele aangekleed programma. Deelnemers schrijven zich in
voor twee sessies.
De genodigden kunnen ook voorstellen doen voor sessies, waarvan wij er vervolgens twee
selecteren.
De sessies worden voorgezeten door voorzitters op grond van persoonlijke expertise.
De conferentie is alleen toegankelijk voor genodigden, en niet vertrouwelijk.
De opbouw van de conferentie is de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom door de dagvoorzitter
Uitleg opbouw conferentie door commissie
Eerste zittingen sessies
Pauze
Tweede zittingen sessies
Ophalen van de oogst olv. de dagvoorzitter

Plenair
Plenair
5 deelzalen

5 minuten
10 minuten
75 minuten

5 deelzalen
Plenair

75 minuten
45 minuten

Conferentievoorzitter is de burgemeester van Westland
Sessievoorzitters zijn:
H. de Leeuw (RABO)
R. Smit ( Monster)
M. Kester (VNO)
H. Salome (MKB)
M. van Leeuwen (RijkZwaan)
De commissie maakt het verslag van de conferentie.
De drie door ons te programmeren sessies betreffen de volgende problematiek:

Glashelder. Rapportage Commissie Governance ISW, 20170602

32

Jeugd:
Welk toekomstig onderwijsstelsel in ons land en onze regio stelt de jeugd van Westland
optimaal in staat om zich te ontplooien, zowel cultureel als voor werk? Wat is daarvoor nodig?
Economie:
Toekomstverkenningen omtrent de economie van Westland laten zien, dat de kern zal bestaan
uit excellent ondernemerschap in relatie met geavanceerde technologieën: dna, ict, big data,
robotica, mechatronics, new materials, en verwante tussenvormen. Hoe moet het toekomstig
onderwijs er uit zien om te voorzien in de behoeften aan gekwalificeerde menskracht van
toekomstige ondernemers?
Verbindingen:
Ligt het, gegeven de dominantie van ondernemerschap in Westland, niet voor de hand om
vanuit Westland een innovatiecentrum onderwijs-bedrijfsleven tot stand te brengen - in
aanvulling op wat al is tot stand gebracht- dat verkregen inzichten verder ontwikkelt en ook
buiten Westland aan onderwijsinstellingen kan aanbieden?
Lijst met genodigden:
Gemeente Westland: 5: burgemeester, 3 wethouders, gemeentesecretaris
ISW leiding: 8
VVOW: 2
Regio managers bedrijfsvoering VO Lucas 3
Regio- directeuren Lucas VO: 2
CvB Lucas + centraal: 8
MR- en Lucas-ISW 5
Ondernemers 15
Overig onderwijs PO, MBO, HBO: 7
Sub-totaal: 55
Open plaatsen: 15
Totaal 70 deelnemers
Locatie: Westland
Datum: 4 weken na beslissing over de keuze tussen de sporen door de opdrachtgever
Tijdstip: 17.00-21.00 uur met broodje door de week
Wie nodigt uit: RvT Lucas Onderwijs
Organisatie: Commissie Governance ISW
De kosten van de conferentie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Graag vernemen wij uw reactie op ons voorstel.
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Met vriendelijke groet,
Commissie Governance ISW

Prof. dr. Th. W. A. Camps
Prof. dr. R. J. in ‘t Veld
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Bijlage 6. Uitnodiging werkconferentie 22 mei 2017

Bijlage 7. Factsheet
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Aanvulling bij Groeimodel: de slag van 1 naar 2 heeft geresulteerd in World Horti Center; het gaat er nu om de slag
van 2 naar 3 te maken.
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Bijlage 8. Deelnemers werkconferentie
Anita Bassie
Andju Khan
Anko Goudzwaard
Arno Eussen
Arthur Zuijderwijk
Ben de Wilde
Benito Goedhoop
Bert de Jong
Bert van Straten
Betty Kooijman
Bob van Graft
Cees Stoppelenburg
Cees-Jan Van den Dool
Cor van Dalen
Cor Verbree
Eric Poot

ANIQ
ISW
ISW
Freshprojects
Southfields / VVOW
Lucas Onderwijs
ISW
MBO Westland
ISW
Lucas Onderwijs
Ouderraad ISW
LVODH
Dool Industries
ISW
ISW
WUR

Erwin Muller
Eugène Bernard
Ewald van Vliet
Fons Loogman
Gerard van Oosten
Gert Kant
Grace Muller
Grada Huis
Han Versloot
Hans Ligtenberg
Henriëtte ten Berge
Herman Postema
Huub van Blijswijk
Inge Vermeulen
Ingrid de Bonth
Jacco Vooijs
Jacqueline van Werkhoven
Janna Molenkamp
Johan Lievaart
Johan van Dam
John Berghman
Jolanda de Zeeuw

Lucas Onderwijs
OMO
Lucas Onderwijs
Stanislas
Inholland
Lentiz
ISW
Huis Communicatie
ISW
Inholland
SER
Lucas Onderwijs
BOOR
Patijnenburg
Lucas Onderwijs
LTO Glaskracht
Lucas Onderwijs
Molenkamp Advies
ISW
LVODH
Batist Westland
Ouderraad ISW
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Kees Vernel
Lars Boellaard
Lorna Staats
Lotte van Rijn
Maarten van der Starre
Marcel Kester
Marga de Goeij
Marianne de Winter
Marie-Louise van Kleef
Mariken Brink
Martin Wolf
Mattie van Herwerden
Meindert de Schiffart
Mohamed el Mokaddem
Nico Olsthoorn
Nico van Hemert
Nicole van Velden
Paul Steyn
Piet Vreugdenhil
Renske van Kooij
Robert Lock
Robyn Maas
Ron Veenstra
Ruud Van der Vliet
Sjaak van der Tak

LVODH
Westland Partners / VVOW
ISW
Certhon
Ouderraad ISW
EY / VVOW
Gemeente Westland
De Winter Logistics
Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
ISW
Ouderraad ISW
GMR en MR Stanislas
Wethouder Westland
Stanislas
Strategy on Demand / World Horti Center
Ouderraad ISW
SOB-Westland
PCPO Westland
Bibliotheek Westland
Lucas Onderwijs
Samenwerkingsverband VO Westland
ISW
Rabobank
Burgemeester Westland

Stephan Persoon
Sylvia Vollebregt
Ton de Jong
Ton van Spronsen
Ursula Nijpels
Wijnand Vooijs
Wim Halverhout

Agium Finance & Control / VVOW
Vitis Welzijn
ABN AMRO
ISW
ISW
ISW
Halverhout Management&Advies / VVOW
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Bijlage 9. Verslag werkconferentie 22 mei 2017

Plenaire opening
Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland verwelkomt de ruim 70 deelnemers en
formuleert als het centrale vraagstuk van de conferentie: hoe houden we het Westland samen
sterk en hoe maken we onderwijs toegankelijk voor jongeren?
Vervolgens geeft de Commissie Governance ISW, bestaande uit Theo Camps en Roel in ’t Veld,
een introductie.
“Wij zijn samen in februari ingegaan op het verzoek van alle betrokkenen om een advies uit te
brengen over de toekomstige governance van Lucas Onderwijs en ISW, dat zo mogelijk op
instemming beide zijden kan rekenen. Onze aanpak bestond uit studie van documenten en
gerichte gesprekken. Het resultaat van onze studie treft U ten dele aan in de beschikbare sheet
met feiten en impressies. Tijdens de ‘rondgang’, waarbij we ongeveer 60 gesprekken hebben
gevoerd met gesprekspartners van Lucas Onderwijs, ISW en andere gesprekspartners binnen
en buiten Westland, bestuurders, ondernemers, ouders, docenten en leerlingen, is gebleken
dat feiten, beelden en percepties in bonte mengeling verstrengeld zijn. Naast feiten zijn vooral
veel beelden en gevoelens over het Westland, de Westlandse cultuur en de verhouding van
het Westland tot het omringende gebied vernomen. We hebben geconstateerd dat deze
beelden bij de gesprekspartners over en weer zeer sterk zijn en zeer moeilijk te beïnvloeden.
De beelden over het Westland en de Westlandse cultuur kleuren en vertroebelen de feiten, of
het nu gaat over toekomstige arbeidsvraag, over onderwijskansen of over de samenwerking
tussen primair en voortgezet onderwijs.
Onze opdracht was het uitwerken van een voorkeursvariant die op instemming kon rekenen.
Met deze intentie zijn we het onderzoek dan ook gestart. Gaandeweg zijn we tot het inzicht
gekomen dat het opleveren van een rapport, zonder tussenstap, niet tot de gewenste
helderheid en instemming zal leiden. Het opleveren van een rapport, zonder tussenstap, zal
ons inziens onderdeel worden van voortzetting van het onderlinge debat volgens de ingesleten
actie-reactie-reflexen, met een verwaarloosbare kans op algemene aanvaarding. Daarom
hebben we voorgesteld om een tussenstap te zetten, namelijk het beleggen van een
werkconferentie over gewenste toekomsten voor Westland. Mede op basis van de uitkomsten
van deze conferentie waarin betrokkenen aan het woord zijn zullen wij vervolgens ons advies
opstellen.
Het lijkt ons nuttig bij de aanvang van de gedachtenwisseling van vanavond een kort beeld te
schetsen van wat wij in de gesprekken aantroffen. Wij spitsen het beeld toe op Westland zelf.
De cultuur van het Westland wordt overwegend door Westlanders zelf beschreven met de
volgende sleuteltermen:
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Een vertrouwde omgeving
Hechte sociale verbanden
Gericht op kleine gemeenschappen (binnen Westland)
No-nonsens, recht voor zijn raap
Gesloten en naar binnen gekeerd
Hard werken en ontladen in het weekend
Ondernemend
Bewustzijn van eigen prestaties

Door niet Westlanders wordt een vergelijkbare cultuurtypering gegeven met daarbij meer
nadruk op de nadelige bijbehorende kenmerken. Naarmate men verder van het Westland
afstaat komen meer elementen van de negatieve kant van dezelfde cultuurtyperingen naar
voren:









Een vertrouwde omgeving leidt tot een in zich zelf gesloten gemeenschap
Hechte sociale verbanden zijn moeilijk doordringbaar door mensen van buiten
De gerichtheid op kleine gemeenschappen binnen Westland sluit de ogen voor de
buitenwereld
No-nonsens, recht voor zijn raap, laat als mentaliteit weinig ruimte voor cultuur en
symboliek
Gesloten en naar binnen gekeerd betekent ook moeilijk toegankelijk voor vernieuwing
Het hoog ontwikkelde ondernemerschap houdt veel aandacht voor eigen belang in
zodat samenwerking zonder zichtbaar rendement moeilijk van de grond komt
Gerichtheid op verdienen betekent soms ook een korte termijn oriëntatie
Ambitieus zijn als ondernemer valt niet samen met ambitie tot maximale ontplooiing
jeugd in onderwijs

Cultuur en toekomstbeelden
Ontwikkelingen in het Westland worden sterk gedreven door economische motieven en
worden in alle redeneringen gekoppeld aan het tuinbouwcluster. Deze, van cultuurtyperingen
afgeleide redeneringen, komen onder spanning te staan wanneer het gaat over de binding
binnen het gebied enerzijds en de noodzaak tot verbindingen naar buiten anderzijds. Er
ontstaat als het ware een spanning tussen de culturele beleving en de maatschappelijke en
economische werkelijkheid.
De toekomstige arbeidsvraag voor het Westland ontwikkelt zich naar het oordeel van
deskundigen onder wie grotere Westlandse ondernemers in de richting van een hoogwaardige
arbeidsvraag. Het aanbod daarvoor is thans ten dele niet binnen het gebied aanwezig en zal
daarbuiten gezocht en gevonden moeten worden. Het huidige onderwijsaanbod sluit (nog)
onvoldoende aan op de behoeften aan toekomstige menskracht. Er is dan ook een risico dat
men een oriëntatie ontwikkelt in de richtingen die voorhanden zijn en niet in de richtingen
waar economische behoeften en verlangens van de jeugd die zich wil ontplooien naar uitgaan.
Wij signaleren het Local for Local paradigma terwijl het niet in past in de context: het
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benodigde aanbod aan vervolgonderwijs is niet in het Westland te organiseren en als het
aanbod buiten het Westland wel is gevonden, komt men niet meer terug.
Er heerst een groot zelfbewustzijn bij het Westland over kwaliteit ondernemerschap, en
sociale cohesie, onbegrip over vertrokken jongeren die nimmer meer terugkeren en weinig
aandacht voor de schaduwzijde van cultureel isolement. Het lager dan gemiddelde
opleidingsniveau wordt soms weggeredeneerd met de idee dat training on the job in plaats
van formele opleidingen volstaat.
Vanavond willen wij door U in kaart doen brengen, hoe U als betrokkenen en deskundigen
aankijkt tegen de toekomst van Westland. Daarom zijn ook de sessies van de conferentie
ingedeeld naar de drie hoofdvragen:
 die over de toekomst van de jeugd in Westland
 die over de toekomst van de economie en in het bijzonder ondernemers in Westland
 en die over verbindingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en bestuur in Westland.”
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Deelsessies
Na de plenaire opening verspreiden de deelnemers zich over drie deelsessies. Iedere
deelsessie vindt tweemaal plaats. Tijdens de deelsessies vindt een open gesprek plaats over
vooraf door de commissie geformuleerde stellingen.
Deelsessie Jeugd – onder voorzitterschap van Mohamed Mokaddem, wethouder gemeente
Westland
Stelling 1: Momenteel is het gemiddelde opleidingsniveau van de jeugd van Westland lager dan
dat van de gemiddelde Nederlander. De jeugd van Westland heeft recht op tenminste het
gemiddelde Nederlandse niveau.
Ronde 1
 Discussie over oprichten universiteit of hbo in Westland waardoor je hoger onderwijs
volgen bij leerlingen stimuleert versus: laat een kind het onderwijs volgen dat bij
hem/haar past. Vraagt bedrijfsleven niet juist om hoger opgeleid personeel? Twijfel:
kinderen zijn aanpakkers en doeners en willen niet achter een bureau zitten.
Specialisatie volgt pas in een later stadium. Maar er is ook risico dat ze niet meer
terugkomen.
 Waarom volgen kinderen die dat wel kunnen geen wo of hbo? Lijkt of ze niet gretig
genoeg zijn, het is wel goed zo.
 Laat een kind juist de bredere wereld zien en zie het als verfrissend dat je mensen van
buiten Westland hiernaar toe haalt.
 Vraag is ook: waarom komen ze niet terug naar Westland? Noodzakelijk om onderwijs
en bedrijfsleven met elkaar te verbinden.
Ronde 2
 Kinderen stromen later in hoger onderwijs in maar stromen niet af, doen het dus
gemiddeld beter. Maar zij missen rolmodellen op school en thuis.
 Een ouder schrikt ervan. Is het erg? Het is nadelig voor de kinderen als ze niet hun
passie kunnen volgen. Bied hen een breder perspectief dan thuis.
 Zijn de basisscholen niet te voorzichtig met de kinderen door een te laag advies te
geven? Mentaliteit is niet falen dus voorzichtig intekenen.
 Schieten ouders tekort in stimuleren van hun kinderen naar hoger onderwijs? Cultuur
aspect Westland? Westland loopt niet voorop. Zit ‘m in cultuur bezoek, musea etc.
Laat ze in aanraking komen met hun talenten.
 Ouders werken hard dus het is aan de docenten om hen te stimuleren. Maar het
onderwijs schiet daarin tekort.
 ISW voldoet aan de gestelde norm cq doen het beter omdat weinig leerlingen
uitvallen. Maar je moet kinderen leren naar iets meer te verlangen.
 Kwetsbaar zijn in Westland is niet vanzelfsprekend. Maar het is belangrijk de
faalervaring toe te laten. Moet niet erg zijn.
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 De doorstroom mavo naar havo is enorm groot zodanig dat men het bijna niet aan
kan. Lijkt ook een bewijs voor te laag insteken.
Stelling 2: De bestaande sociale cohesie in Westland is voor de jeugd een geschenk, voor zover
daaruit geen introversie en angst voor het onbekende voortvloeien.
Ronde 1
 Het interne gerichte is vooral een remming en versterkt naar binnen gekeerd zijn. Hoe
meer invloeden van buiten hoe sterker je wordt.
 Maar je kunt iemand ook sterk maken in een veilige omgeving.
 Als je 20 bent zou je een schop onder je kont moeten krijgen en naar buiten gaan.
 Gebruik de positieve kracht die Westland geeft.
 Niet alle deelnemers herkennen dit beeld. Kinderen gaan best wel makkelijk naar
buiten maar vinden de veilige haven ook fijn.
 Er gaan weliswaar minder jongeren naar het vwo maar degenen die gaan doen het wel
goed in de vervolgopleiding. De stroom van vwo richting wo blijft achter. Waar is
behoefte aan? Goed om buiten Westland te kijken.
 Hoe komt het dat er minder naar vwo gaan? Betreft de sociale achtergrond, maar dat
zou dan in heel Nederland zo moeten zijn.
 Onderwijs moet de kinderen laten ervaren wat er gebeurt en ze begeleiden tot de
keuze waar ze voor staan.
 Gesteld wordt dat ouders niet willen dat hun kind naar Den Haag gaat. Reactie: maar
dat betreft de reistijd. Echter, binnen Westland is de reistijd langer, zij willen niet naar
de grote stad.
 Hoe kun je voor leerlingen een breed beroepsperspectief schetsen. Het zijn nu veel
dezelfde appels die van de boom vallen
 De factsheet roept om verbinding naar buiten, om de rijkdom te gaan grijpen, er een
wereldburger van maken.
Ronde 2
 Het is niet goed als de sociale cohesie knellend is.
 Maar is wel een groot goed. Voor iedereen is volstrekt helder wat Westland is. Wel is
het zo dat de blik wel wat intern is. Goed is: zorgen voor elkaar. De opgave: zorg voor
de context die ervoor zorgt dat de leerlingen voor het allerhoogste niveau gaan.
 Het is in Westland lastig voor buitenstaanders. Maar Westland is onbekend en mag
best wat meer trots zijn. Dan creëer je meer dynamiek in Westland. Het is een gevaar
als je dat niet meer bewust doorbreekt.
 Geconstateerd wordt een verschil tussen studerenden en werkenden, dit groeit
langzaam uit elkaar. Zij begrijpen elkaar niet meer, bijvoorbeeld vriendengroepen.
Maar is dat specifiek Westland?
 Voor onderwijs is sociale cohesie juist een geschenk vanwege ouderbetrokkenheid.
 Moet er niet iets worden gedaan in de beeldvorming naar eigen kinderen dat er geen
hoger werk in zit in Westland en wat dat dan van hen vraagt? Zit het probleem niet
vooral bij volwassenen?
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Stelling 3: Voor de arbeidsmarkt van de toekomst zijn sociale en culturele vaardigheden voor
iedereen belangrijk, naast kennis en inzicht. Het voortgezet onderwijs heeft een belangrijke
taak in de vorming die tot deze vaardigheden leidt.
Ronde 1
 Komen kinderen wel in aanraking met andere culturen? Ze zouden soft skills moeten
aanleren. Zou het VO dat moeten oppakken?
 Soft skills helpen erg voor het vervolgonderwijs, dat wordt leerlingen ook bijgebracht.
 Voor bedrijven zijn er skills nodig in overdragen van kennis, niet zozeer kennis zelf.
 Op school is veel aandacht voor cijfers, minder voor skills.
 Er is meer aandacht voor burgerschap nodig. Deze discussie kun je overigens overal
voeren, niet alleen in Westland.
 Het is belangrijk dat mensen andere culturen kennen. Vraag is, doet het onderwijs
daar wat mee, zijn er mensen met een migratieachtergrond.
 Er mag wel een slagje bovenop. PVV stond op nummer 1 in onderwijs bij leerlingen.
Daar moeten we wat aan doen. Kinderen moeten naar buiten om hun beeld te
verbreden
 De kinderen nu in het VO zijn allemaal van na 9/11, dat bepaalt hun beeld. Wat helpt is
algemene cultuur kennis.
 Je moet mensen wel tegenkomen en dat doe ze niet. Weten niet hoe ze met onbekend
moeten omgaan. Een deelnemer noemt nog nooit iets te hebben gelezen over hoe
Turken en Marokkanen hier Westland in de jaren 60 hebben opgebouwd. Hetzelfde
geldt nu voor midden- en Oost-Europeanen.
Ronde 2
 Er is vooral behoefte aan soft skills, de inhoud leren ze wel in het werk. Vanuit het
onderwijs en de ouders moet cultuur worden gestimuleerd: enerzijds als in schilderijen
en boeken maar anderzijds in het leren kennen van andere culturen.
 Komen kinderen in Westland culturele vaardigheden tekort? Ja, zeggen allen, het komt
wat ingedut over maar dit hangt ook af van het gezin. Bijvoorbeeld: heeft men veel
boeken in huis. Westland blinkt daarin niet uit. Dat wordt erger ziet men. Het moet
vooral spannend en kortdurend zijn, dat is overigens een breder fenomeen. Men wilt
vermaakt worden.
 Bildung is nodig. Kijk breder dan alleen het baanperspectief. Zonder klassieke talen
was ik niet geworden wie ik ben. Ander aspect: er zijn nergens zoveel leesclubjes et
cetera als in Westland.
 Een ander aspect is het multiculturele, internationaal, de geschiedenis van Westland.
Krijgen kinderen dat mee? Juist het ontmoeten van kinderen met een andere
achtergrond kan helpen die vaardigheden te verkrijgen. Docenten komen niet veel in
contact met andere culturen. Er is weinig betrokkenheid van ouders met een
allochtone afkomst, en dan ook nog meer in PO dan VO.
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 Er is zorg over de PVV uitkomst van scholierenverkiezingen. Dat is vooral erg omdat ze
niet kunnen vertellen waarom ze daarvoor kiezen. Westland is vooral een erg witte
samenleving.
Stelling 4: Het ontwerpen van optimale leerwegen die de talenten van de jeugd van Westland
voluit tot ontplooiing laten komen is voor het gehele onderwijs in Westland en in de relevante
omgeving een cruciale opgave.
Ronde 1
 Deze is echt cruciaal. Er zijn veel ontwikkelingen geweest afgelopen jaren, wat missen
we nu nog?
 De verbinding bedrijfsleven-onderwijs is hard nodig om mensen voor de sector te
interesseren. Dat is een groter probleem dan alleen Westland en betreft bijvoorbeeld
ook ASML. Het is overal moeilijk hoog opgeleide mensen te krijgen. Maar hier is de
inhaalslag groter. Positief is dat men wel gewend is om hard te werken en te reizen.
 Het gaat erom dat men elkaar weet te vinden voor een gezamenlijke R&D agenda.
 Mensen in Amsterdam weten niet wat er in Westland speelt. Westland is het best
bewaarde geheim van Nederland.
Ronde 2
 Moet er hier een universiteit komen? Dat is belangrijk voor het perspectief en om
context geven. Anderen zeggen: maar er zijn al zoveel dichtbij. Het heeft in Westland
geen toegevoegde waarde. Het zou vooral moeten gaan om hier spin offs te
organiseren. Maar Wageningen kan het wel. En Eindhoven. Niets let je om bij campus
Den Haag van universiteit Leiden aan te sluiten. Het kan bijvoorbeeld wellicht
faculteitsgericht. Het helpt om een universitair klimaat met studenten te krijgen.
 Kinderen mogen wel weggaan als ze maar weer terugkomen. Belangrijk is het
onderwijs aan te passen aan de veranderende vraag en dat vraagt ook wat van
docenten.
Stelling 5: Voor het beroepsonderwijs is van groot belang, dat de relaties met Westlandse
ondernemers verder intensiveren.
Ronde 1
 Als je de koplopers van de bedrijven weglaat mag het wel beter. Er zijn te weinig
contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er zijn 8500 bedrijven in Westland maar
circa 100 die echt meters maken. Doel van World Horti Center is een bundeling met de
young professional. Imago is wel een ding. Bedrijven zelf zijn wel bereid als er een
oproep aan hen wordt gedaan. Maar het vraagt ook veel van leerkrachten die niet
overal even adequaat hiermee omgaan. Hoe moet je docenten bijspijkeren? Het helpt
als ze met de leerlingen meegaan naar bedrijven want zo worden leraren daarmee ook
bijgeschoold. Dat is een betere methode dan het algemeen te stimuleren.
 Maar een World Horti Center zal niet een docent Grieks interesseren. Je bent en blijft
funderend onderwijs en zal een basis moeten leggen, het is een nutsfunctie.
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 Dit ligt in het verlengde van elkaar en kan elkaar versterken. Is een toefje slagroom.
 Er gaan minder vwo’ers naar WO: zou het helpen als er hier een universiteit zou zijn?
Absoluut.
 Wat heeft Westland studenten te bieden? Het gaat om vestigingsklimaat in brede zin.
Is het aantrekkelijk je hier te vestigen? Nee, duurt te lang voor je eruit bent, geen goed
OV. Eindhovens cluster heeft in de breedte goede stappen gezet.
Ronde 2
 Wat betekent dat? Wat vraagt dat van je docenten? Die weten niet wat er in Westland
gebeurt, komen vaak ook van buiten. Het bedrijfsleven zoekt samenwerking met ISW
maar heeft veel moeite die goed te krijgen. Je moet lenig en flexibel blijven met de
goede skills. Leraren kennen niet altijd de context in Westland.
Deelsessie Economie – onder voorzitterschap van Ton de Jong, directeur agrarisch ABN
AMRO
Stelling 1: De toekomst van de economie van Westland hangt af van de toepassing van een
reeks van geavanceerde technologieën: dna, robotica, big data, mechatronics, ten dele ten
behoeve van de teelt, maar tevens ten behoeve van de indirecte processen zoals
zaadveredeling, kassenbouw, klimaatbeheersing, energietransitie, handel, logistiek en
marketing.
Ronde 1
 Ontwikkelingen die genoemd worden zijn herkenbaar.
 Hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan is lastig in te schatten, maar de genoemde
ontwikkelingen zijn al belangrijk, worden al gebruikt of gaan belangrijk worden. Die
ontwikkelingen gaan steeds sneller, en we zullen, in ieder geval vanuit onderwijs, heel
hard moeten werken om dat bij te benen.
 De stelling suggereert echter dat er alleen hoogopgeleiden nodig zijn, daar zijn veel
deelnemers het niet mee eens.
 Er is veel vraag is naar mbo afgestudeerden op alle niveaus. Ook afzetten mbo 1 en 2 is
niet problematisch (hoewel lastiger dan niveau 4). Reflex van bedrijven is soms ‘zoveel
ontwikkelingen, we hebben alleen hbo’ers en wo’ers nodig’, maar daar red je het niet
mee.
 Robotica, big data, megatronica worden dagelijks gebruikt door Westlandse bedrijven
worden, en daar zijn zowel mbo’ers als hbo’ers voor nodig.
 Deelnemers benoemen dat het onderwijs meer zou kunnen inspelen op de
ontwikkelingen die er in het Westland allemaal zijn, en wat het Westland dus te
bieden heeft voor iemand die bijvoorbeeld geïnteresseerd is in robotica of iemand die
graag op internationale schaal wil werken.
o De ervaring vanuit het hbo is: jongelui vanuit Westland hebben wel beeld van
wat er in de sector gebeurt, maar in Rotterdam of Den Haag heeft niemand
een idee van wat hier gebeurt. Wij moeten ons het leplazarus werken om
voorlichting te geven van wat hier gebeurt.

Glashelder. Rapportage Commissie Governance ISW, 20170602

48

o














Beeld van andere deelnemer is dat zelfs jongeren uit Westland zelf niet zo’n
goed beeld hebben van wat werken in de tuinbouwsector echt in kan houden.
Vakantiewerk krijgen ze met beelden te maken die niets te maken hebben met
beeld van werk, reflex: ik ga iets anders doen want dit wil ik niet.
o Beeld is dat het een primaire sector is = met je handjes in de plantjes. Dat
beeld is te eenzijdig. We zijn in de sector veel verder dan de beeldvorming.
Met bijvoorbeeld Kom in de Kas straalt het Westland ook wel uit dat er al veel
meer ontwikkelingen zijn.
Genoemd wordt dat bij World Horti Center ingespeeld gaat worden op die
ontwikkelingen, opleidingen gericht op de ontwikkelingen genoemd in de stelling,
bedrijven op de vloer, intensieve relaties met hbo instellingen.
Belangrijk is dat de basis wordt gelegd in VO, dat belangstelling voor brede spectrum
ontstaat. Want spectrum wordt steeds breder, vroeger draaide het met name om
teelt(technieken), nu heel scala van secundaire processen eromheen. Dus goed om in
VO al duidelijk te maken wat er in zo’n economie allemaal speelt.
Aan jongeren moet gevraagd worden of ze interesse hebben in techniek, en niet of ze
interesse hebben in techniek in de tuinbouw. Iemand moet goede techneut of
bijvoorbeeld handelaar willen worden, en dat kunnen ze dan inzetten in de tuinbouw.
Inrichting van onderwijs moet meer gericht worden op talentontwikkeling van
kinderen, passies ontdekken, ipv economisch denken. Dan kan je ze koppelen aan
banen.
Eigenlijk gaat het dan over LOB, talenten gaandeweg ontdekken, goed dat jongeren de
ruimte krijgen om te ontdekken en kunnen zien wat ze daar in vervolgopleiding mee
kunnen doen. Tegelijkertijd is er nog veel te winnen bij inrichting LOB. Vaak niet veel
meer dan oriëntatie die het afgelopen 50 jaar geweest is.
o Moet echt anders (veel deelnemers zijn het hiermee eens), bijvoorbeeld in
betrokkenheid bedrijven: zorgen dat het dichter bij jonge mensen komt.
Standaard stereotype beelden van deze sector zitten de sector knap in de weg.
Samenwerking met bedrijven moet veel gestructureerder, veel bedrijven staan er nu
wel voor open, steeds meer bedrijven ontdekken dat hbo instellingen op pot met goud
zit. Maar dat is alleen als arbeidsmarkt krap is. Als arbeidsaanbod toeneemt verdwijnt
interesse bedrijven weer. Lastig hierbij is dat sommige kleinere bedrijven het zich ook
niet altijd kunnen permitteren om te investeren in banden met onderwijs.
Hoop dat er bij bedrijfsleven bewustwording komt dat onderwijs en bedrijfsleven
dichter bij elkaar moeten komen.
Dus met elkaar blijven praten (bedrijfsleven, kennisinstituten, onderwijs), structureel,
hoe zorgen we dat we belangstelling van jongeren trekken en hoe zorgen we ervoor
dat beeld dat ze krijgen realistisch is.
Zou PO daar in mee willen nemen, daar begint talentontwikkeling.

Ronde 2
 Eens dat je achterloopt als je dit niet voor elkaar krijgt. Maar afhankelijkheid van de
genoemde ontwikkelingen is deels. Naast high tech en wat hier vermeld staan zijn er
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ook andere dingen die van belang zijn voor de groei van economie Westland. Zoals
innovatie, verbetering productprocessen, internationale markt.
 Elementen die genoemd worden zijn op veel sectoren van toepassing, generiek.
 Deze ontwikkelingen gaan tuinbouw voor jongeren attractiever maken, voor
opleidingen en banen in de toekomst. Het mooie is dat er nu ook mbo en hbo
opleidingen gemaakt worden om mensen te leveren die aan / met genoemde
ontwikkelingen kunnen werken.
 Beeldvorming Westland is heel fout, beeld dat mensen (en dus jongeren) hebben is
dat het dom werk is, tomaten plukken, dat is ook het beeld bij mensen die in het
Westland wonen. Dus leerlingen en ouders bewust maken van de mogelijkheden die
hier zijn is heel belangrijk. Niet-Westlander weet al helemaal niet wat hier aan de hand
is.
 Deelnemers missen nog verschillende onderwerpen in de stelling:
o Wat ik wel mis in de rijtje is internationalisering. Wij produceren van alles op
een postzegel, niet duurzaam en niet toekomstbestendig, we moeten op
andere manier naar de wereld gaan kijken, en daar heb je hoogopgeleide
mensen voor nodig.
o Ik mis toegevoegde waarde, jongeren van nu, merk ik als ik praat met
leerlingen, die willen toegevoegde waarde hebben, duurzaamheid en dat
soort, voor onze generatie wat abstracte begrippen, zijn voor jongeren heel
belangrijk. Als iets imagoversterkend kan zijn is het dat.
 De stelling klopt, met de zin erachter: ‘En de mate waarin wij slagen de
toekomsten te verbinden met maatschappelijke vragen’.
 We moeten de jeugd raken door meer softe begrippen eromheen (delen, sociale
interactie, betekenis van werk), en internationaler kijken. Als je daarop kan inspelen
dan maak je Westland voor de jeugd aantrekkelijker wordt.
Stelling 2: Het aantal arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden zal in Westland afnemen.
Ronde 1
 Het aantal arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden is al afgenomen. Moet je niet zeggen
dat dit algemene trend is? Zijn al 50 zo niet 100 jaar bezig met die beweging.
 Vanuit de cijfers: laaggeschoolden: minder vraag naar niveau 1 en 2, toenemende
vraag naar niveau 3 en 4. Dat is een landelijke trend, en die trend is in Westland nog
sterker. Verschuiving niveau 2 mbo naar niveau 3 en 4 mbo.
 Antwoord is ja. Er liggen wel kansen voor jongeren in het buitenland. Maar gelden die
mogelijkheden ook voor lager geschoolden? Nee, dat ligt niet zo voor de hand.
Ronde 2
 Deelnemers vinden het woord laaggeschoold storend, lijkt een waardeoordeel,
iedereen moet op eigen niveau werk kunnen doen waarin ze zich kunnen ontwikkelen.
o Deelenemers hebben verschillende opvattingen over de stelling
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Niet per se mee eens, er zijn verschillende theorieën: bijvoorbeeld nieuwe
hoogopgeleide baan levert tegelijk 2 tot 3 laagopgeleide banen op. Daarnaast,
productie blijft heel belangrijk, maar diensten om producten heen worden
steeds belangrijker, daar zijn ook laaggeschoolde medewerkers voor nodig.
o Andere deelnemer is het er wel mee eens, en voegt toe dat ook voor
middelgeschoolden de werkgelegenheid afneemt.
o Ik denk dat er juist groot tekort is van laaggeschoold technisch personeel.
Trend dat alles uit China en Polen werd gehaald is over, je wil controle op
kwaliteit en leveringssnelheid, dat heb je alleen als je het hier neer zet en hier
laat doen. Trend te zien. Dat betekent dat je tekort komt aan
productiecapaciteit.
o Wel eens, alles wat we kunnen automatiseren / robotiseren, dat doen we, die
banen gaan gewoon weg. Basisprincipe. 13% van de totale kosten van een
glastuinbouwbedrijf is arbeid, kan sneller en van hogere kwaliteit uitgevoerd
worden door robot of door middel van automatisering.
 Mensen die machines moeten bedienen en technici zijn dan juist nodig, er komt dus
werkgelegenheid vrij, maar die mensen moeten opgeleid worden. Zijn geen echt
laagopgeleiden voor nodig die alleen een repeterende handeling kunnen uitvoeren.
 Het is heel lastig om goed in te schatten, bedrijven kunnen niet goed formuleren wat
ze in de toekomst nodig hebben. Wij willen weten hoe we mensen moeten opleiden
voor de banen die gaan komen, heel lastig om dat in beeld te krijgen omdat bedrijven
dat niet goed weten. Op dit moment hebben we meer handjeswerk dan we mensen
hebben om te kunnen plaatsen.
Stelling 3: Het aantal bedrijven in de teelt zal door verdere schaalvergroting nog sterk afnemen.
Ronde 1
 Antwoord is ja.
 Bijna open deur. Schaalvergroting vindt al decennialang plaats, veel minder bedrijven,
steeds meer grote bedrijven, vroeger vooral papa-mama-bedrijven. Nu bedrijven met
teeltareaal in meerdere landen en in Nederland op meerdere plekken.
 Bedrijven zijn een hele andere wereld geworden, en hebben daarmee behoefte aan
ander opleidingsniveau van mensen. Dat moet door vertaald worden naar onderwijs.
 Je ziet nu ook al steeds minder bedrijven met een eigenaar, maar meer bedrijven die
een directie met aandeelhouders hebben.
 Grote bedrijven die heel duidelijk kennis kopen zijn niet gebonden aan Westland, zit
risico in.
Dat betekent dat onderwijs daar op moet inspelen.
 Onze uitdaging blijft om hier soort sillicon valley van de tuinbouw te houden, waarmee
je met elkaar versneld ontwikkeling maakt. Dan praat ik over Westland en B-driehoek
(Lansingerland).
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 Interactie blijft beperkt tot twee centra / clusters: B-driehoek en Westland.
 Niet iedereen mee eens, je doet het Noorden van Friesland en bijvoorbeeld Aalsmeer
hiermee tekort.
 Dit is niet de interessante discussie, dat is niet het niveau waarop we naar moeten
kijken, we moeten niet eens op niveau van Nederland kijken, het gaat om
internationale bedrijven.
 Verankering wereldwijd, we kunnen daar een rol in spelen als we de blik naar buiten
richten en niet naar binnen.
Ronde 2
 Nu praat je over Nederland, en in NL zeg ik volmondig ja. Maar echt grote
schaalvergroting is buiten Nederland, want voor echt grote schaalvergroting is geen
ruimte in Westland.
 Westland wordt meer voor sierteelt, buitengebieden voor grootschalige
voedingstuinbouw.
 Innovatie is ook heel belangrijk, innovatie treedt niet op bij enorme bedrijven maar
juist bij kleine bedrijven. Kleine bedrijven zijn daarom nodig. Want hoe groter het
bedrijf hoe groter het belang om wat er bestaat te beschermen, lokt niet uit tot
innovatie.
 Bedrijven werken wel samen op allerlei fronten, maar zoeken in samenwerking hun
gelijken. Uitzendbureau dat wordt gerund door vijf telers, samenwerking van
aardwarmtebedrijven, mag je alleen bij als je aardwarmte hebt, wordt wel
samengewerkt maar niet vanuit de coöperatieve gedachte zoals wij die kennen.
 Dat zal de opdracht voor ons in het Westland zijn: dat je op andere manier gaat
samenwerken, niet alleen met gelijken (telers met telers etc.), maar ook dat je
verbindingen zoekt met anderen.
 Deze discussie verbaasd mij want er is juist veel samenwerking in Westland, van
oudsher al. Nu zijn er misschien minder bedrijven maar niet minder ondernemers,
binnen de grote bedrijven zijn nog steeds veel ondernemers. Er komen minder
bedrijven maar meer samenwerkingsverbanden.
 Voor een opleiding betekent het flexibel zijn, in gesprek blijven over wat de toekomst
gaat brengen en in beweging blijven. Veel sneller schakelen op behoefte in de markt.
o Dat betekent dat je niet op bestuurlijk niveau convenanten moet sluiten, maar
experts uit bedrijven aan tafel moet zetten met docenten, die het curriculum
laten schrijven. Je moet het op andere manier organiseren.
 Het lastige daaraan is dat ondernemers ons vertellen ons wat er nu nodig is, en niet
wat er in de toekomst nodig is. Als je bijvoorbeeld vertical farming pakt, hoeveel
tuinders in Nederland zijn daar mee bezig? Niet zoveel, die ontwikkelingen ga je dus
niet meekrijgen als je ondernemers betrekt bij maken curriculum.
 Vraag is of je de kennis van teelt en productie toepasbaar kan maken voor
bijvoorbeeld vertical farming.
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 Schaalvergroting gaat verder, ondernemers die we hier zien zijn van oudsher
producenten, opgeleid om zo efficiënt mogelijk goede producten op te leveren. Ze
hebben echt een gebrek aan financiële kennis, zelfde geldt voor marketing, we hebben
hier geen marketeers. Dat is een probleem voor de verdere ontwikkeling van
bedrijven, zijn in ontwikkeling heel eng bezig. Andere ontwikkeling, echt nieuwe
concepten en technieken daar heb je mensen van buiten voor nodig, die eigenlijk per
se niet uit de tuinbouw komen, incrowd is te hecht.
Stelling 4: Westland is voor hooggeschoold personeel dat niet in Westland is opgegroeid geen
aantrekkelijke woonplaats.
Ronde 1
 Het is in ieder geval de beeldvorming, of het waar is weet ik niet.
 Redenen om niet in het Westland te willen wonen:
o Er waren heel lang geen geschikte woningen, er werd saai en conservatief
gebouwd, verandert nu wel langzaam.
o Niet schoon, lucht ruikt naar diesel, was voor mij groot struikelblok, voor
jongeren is dat ook het geval.
o Als je in een stad wil wonen, dan heb je in Westland niet zo veel te zoeken.
o Cultuur is redelijk gesloten. Manier van kijken is erg gefocust vanuit de eigen
werkelijkheid, wordt niet zo snel gekeken naar buiten.
 Je doet het met wat hier is, ondernemers die samen iets willen
bouwen kijken eerst naar 15 ondernemers in Westland en gaan dan
pas kwaliteit van buiten halen.
 Heeft positieve kanten, maar levert ook beperkingen op die te maken
hebben met die aantrekkelijkheid.
 Deelnemer vraagt zich of het een probleem is als ze hier niet willen wonen? Hoe hoger
je geschoold bent hoe meer mensen bereid zijn om langer naar hun werk te reizen. De
relevante vraag is daarom niet willen ze hier wonen, maar willen ze hier werken?
 Want in een kring van 30 km om het Westland wonen er 3,3 miljoen mensen. Met 3,3
miljoen mensen op rijafstand moet het toch lukken om genoeg mensen naar Westland
te krijgen die hier willen werken.
 Ander deelnemers zijn het eens met bovenstaande, maar merken op dat de
infrastructuur dan wel essentieel is, want meer mensen die vanuit andere plaatsen in
Westland komen werken betekent meer autoverkeer, en de mobiliteit in Westland
zowel qua wegen als qua OV is niet top. Eén van de achilleshielen van Westland is
infra.
o Westlandse bedrijven trekken medewerkers vanuit heel Nederland, die hier
inderdaad niet willen wonen, ook vanwege de gesloten cultuur en omdat ze de
omgeving met kassen niet aantrekkelijk vinden. Iedereen staat nu gemiddeld
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al anderhalf uur in de file, dus leuk om mensen van buiten te halen maar als er
zoveel files zijn raak ik ze weer kwijt.
Dus belangrijk dat én OV verbeterd wordt én wegverkeer beter mogelijk gemaakt
wordt.
Een ander punt is, als hoger opgeleiden wél in Westland komen wonen betekent dat
ook participatie in sociale verbanden.
Dus er zijn wel redenen waarom het belangrijk is dat ook hoogopgeleiden in Westland
komen wonen.
o Ik heb gesprekken met mensen van hele grote ondernemingen die denken
misschien moet ik toch eens mensen van buiten Westland aannemen, want de
cultuur wordt een beetje gesloten, en dat is voor innovatief vermogen van
bedrijf niet ideaal. Met internationale ambities kan gesloten cultuur je in de
weg zitten.
o Dus het is wel relevant om het hier aantrekkelijker te maken, ook de cultuur.
Aandachtspunt om hier wat meer mee bezig te zijn, ook in onderwijs, je hebt jongens
en meisjes vijf dagen dus je kan er gerichter mee bezig gaan, om hun blik ook meer
naar buiten te richten.

Ronde 2
 Helemaal mee eens. Westlanders zijn bekrompen over mensen die hier komen wonen.
Je blijft een buitenstaander en je moet mee in actief worden in sportvereniging.
Westland heeft niet te bieden wat stad voor mij te bieden heeft: kroegen,
schouwburg, evenementen. Vind het ook geen mooi gebied om te wonen, gigantische
huizen ingeplakt tussen kassen. Dynamisch gebied, dus wel mooi om hier te werken.
 Vraag is of dat erg is, als ze hier maar kunnen komen. Trek een cirkel van een uur van
waar je wil wonen, daar kan je werken.
 Anderzijds, de infrastructuur is niet zo goed.
 Daarnaast weinig aanbod van koopwoningen.
Stelling 5: Daarom is het hoogstnoodzakelijk dat het opleidingsniveau van de jeugd van
Westland zelf krachtig stijgt, met voor de economie van Westland relevante specialisaties.
Ronde 1
 Deelnemers vragen zich af hoe het kan dat het percentage Westlandse jongeren dat
naar het WO gaat laag is, terwijl er genoeg WO in de buurt is (Rotterdam, Delft).
Andere deellnemer geeft aan dat afstand voor WO-ers niet zo relevant is, ‘de hbo’er
kiest met zijn voeten, WO’er kiest voor stad’.
 Herken het beeld, jongeren maken nog elke dag de afweging: morgen kunnen starten
(na hbo-opleiding) bij de serieuze onderneming van hun ouders, of nog 2 jaar WO gaan
doen?
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 Anderen denken dat de verklaring ook ligt in de mentaliteit van Westlanders, doe maar
gewoon, familiecultuur. Mentaliteit is verklaring want niet iedereen heeft ouders die
een groot bedrijf hebben waar ze kunnen gaan werken, er zijn meer kinderen van
ouders die geen groot bedrijf hebben, en die zitten ook in die mentaliteit.
 De toekomstige generatie jongeren wordt in een ander Westland groot dan de huidige
generatie, snel aan het werk gaan en dan binnen bedrijf opwerken is er niet meer bij.
In de regio valt Westland op doordat ze, zelfs voor populatie die het in potentie goed
zou moeten doen, achterloopt.
 Wat zijn de consequenties hiervan? Bijvoorbeeld de internationale
concurrentiepositie, wat doe je als de rest wel doorgaat en wij niet? Wat vraagt de
toekomstige economie? Het aantal hbo en wo geschoolden moet omhoog, want de
complexiteit van ondernemingen neemt toe en daarmee heb je meer hoger
opgeleiden nodig.
 Hoe krijgen we dat percentage omhoog?
o Beginnen bij de ouders. Als je het niet van thuis meekrijgt moet je het van
anderen krijgen, dus voorlichting, voorlichting, voorlichting.
o Ouders, scholen en bedrijfsleven zijn belangrijk om het percentage omhoog te
krijgen.
Ronde 2
 Is het een probleem is dat minder Westlandse jongeren naar het hbo gaan? Niet het
feit dat het percentage lager ligt is een probleem, maar is het een mismatch met de
beschikbare banen, dan wordt het een probleem.

Deelsessie Verbindingen – onder voorzitterschap van Eric Poot, researcher WUR Greenhouse
Horticulture
Stelling 1: Veel Westlandse ondernemers zijn doende hun productie territoriaal te spreiden. Dit
vergt nieuwe verbindingen, waarop het onderwijs ook moet voorbereiden.
Ronde 1
 In principe allemaal mee eens.
 Eens, verbindingen zijn al gelegd maar moeten nog intensiever gebruikt worden.
Verder uitdiepen, je hoeft niet opnieuw te beginnen. Wat is hiervoor nodig?
Robotica/technologie op mbo-hbo niveau modules nodig om hierin geschoold te
worden.
 Er wordt ook veel van buitenaf naar Westland gekeken om binnen dingen op te halen.
Kijkend naar mainport heeft enorm veel profijt van agricultuur; in visie van mainport
zit idee dat ze het nog veel meer moeten hebben van voedselindustrie (met komst van
3dprinters).
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 Universiteiten zoals Erasmus en TU denken gezamenlijk na hoe ze als universiteiten
meer kunnen betekenen voor mainport; misschien ook wel vanuit het idee “we
hebben nu wel weinig vanuit Westland”.
 Greenboard innovatie; verdieping model, samenwerking tussen verschillende
onderwijsniveaus. Er ontstaan nu al de eerste plannen. Goed idee om als regio daar de
aansluiting bij te vinden. Wat kunnen wij als ISW/Lentiz daar nu aan bijdragen? Staat
nu op de agenda.
 Stelling kun je op twee manieren lezen; kijk je naar toeleverende industrie, die hebben
afgelopen jaren hun vleugels wereldwijd uitgeslagen. Als je kijkt wat er gebeurt, dan
zou dat nog veel meer de school in moeten komen (of andersom). Mag nog veel meer.
 Er is veel onbekendheid tussen docenten en bedrijfsleven.
 Vanuit bedrijfsleven grote bereidheid om zwaar te investeren in samenwerking met
scholen; er is een groot tekort aan arbeidskrachten op allerlei gebieden. Er is zoveel
aan de hand, m.n. op internationaal niveau, je schiet tekort om snel op te schalen.
 Grote behoefte aan technisch personeel.
 Gaat om beeld dat leerlingen moeten hebben van hun toekomst. Beeld dat ze nu
hebben; in de tomaten om geld bij te verdienen, maar wat als je WO geschoold bent?
 Juist in onderwijs enorme ontwikkeling: steeds meer open voor buitenwereld.
Leerlingen bloeien hier ook van op.
 Ligt ook nog een schone taak voor het bedrijfsleven.
 Lijkt wel alsof er bij ISW docenten grote onbekendheid is voor wereld om hen heen.
Helemaal gelijk, maar je kunt die onbekendheid zelfs uitbreiden naar de hele
Westlandse regio.
 Ouders moeten via kinderen worden bereikt.
 Westland is best bewaarde geheim in Westland.
 We vinden het in het onderwijs heel moeilijk om af te wijken van reguliere planning,
vanwege wat ons opgelegd wordt. Wijken dus relatief sporadisch af van wat we
gewend zijn. Herkent dat bedrijfsleven eager is om aan te bieden, maar aan
onderwijskant zijn we de vertragende factor.
 We houden onszelf gevangen in een stelsel, waarvan we al veel langer vinden dat we
losser moeten worden.
 In onderwijstijd zit heel veel ruimte om juist los te laten. Dus connectie met
bedrijfsleven kan zeker wel gelegd worden
 Hoe doorbreken we de grenzen die we onszelf stellen? Zijn er regio’s waar dat beter
gebeurt?
 Tweeledig vraagstuk, niet alleen onderwijs en bedrijfsleven, maar beroepsomgeving
gaat echt rigoureus veranderen. Dus je moet onderwijs aanbieden dat aansluit bij die
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toekomstige omgeving. er moeten ook verbindingen worden gevonden buiten
Westland.
 Vmbo is historisch veel beter in verbinding tussen bedrijfsleven en de school.
 Invalshoek vanuit kinderen zelf, die gaan heel anders leren dan wat wij ze nu
voorschrijven. Die plukken zelf hun modules bij elkaar. Waar gaan zij op zoek naar
materiaal dat aansluit bij wat ze in de toekomst willen gaan doen. Je moet dus
presence geven om in de leercurve van die kinderen te komen. Anders ben je niet
interessant. Dus veel breder dan het onderwijsdomein.
 Op havo/vwo gaat het om fundamentele kennis. Het moet dus niet alleen afhangen
van de leerling. In Rotterdam-Zuid zijn ze bezig: havo/vwo kennis laten maken met
bedrijfsleven. Voorbeeld duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, bedrijven stellen
apparatuur beschikbaar om docenten te laten zien hoe snel ontwikkelingen gaan.
Ronde 2
 Allemaal eens.
 Verschil tussen spreiding en expansie: nieuwe productielocaties in Nederland vergen
niet per se iets van onderwijs, internationalisering wel. Meerdere locaties maken
bedrijf in de basis niet perse anders, wel als locaties veel groter worden.
 Hoe moet onderwijs dat doen? Technologie gaat heel snel. Hoe wendbaarder zijn?
Lastig, onderwijs heeft altijd de opdracht mensen voor te bereiden op de toekomst.
Als het gaat om beroepsonderwijs, ligt het voor de hand. Onderwijs biedt fundament
dat je je hele leven nodig hebt. Er moet dus wederzijdse kennis zijn bij onderwijs en
bedrijfsleven.
 Onderwijs loopt altijd stap achter t.a.v. ontwikkelingen, VO kan nooit voorlopen. Zijn
dus altijd een stapje te laat.
 We leiden ook op voor beroepen die nog niet bestaan, het gaat niet alleen nog maar
om bepaalde kennis.
 School moet er wel voor zorgen dat leerlingen hun diploma halen.
 Het gaat niet alleen om goed onderwijs bieden voor bepaalde vakken, maar dat je als
school ook situaties creëert die leerlingen meer leren dan alleen het vak.
 Onderwijs zou leerlingen kunnen voorbereiden door verbinding te leggen tussen
onderwijs en bedrijven, wat zijn de uitdagingen, wat betekent dit voor behoefte op de
arbeidsmarkt?
 Bedrijfsleven moet de deuren nog meer openzetten daar waar ze dit niet doen.
 Structureel inrichten wat externe ontwikkelingen betekenen voor het onderwijs.
 Zien geen verschil in aanpak tussen vmbo en havo/vwo, wel in type beroepen maar
niet hoe je verbinding kan leggen.
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 In het Haagsche is het veel moeilijker om verbinding te creëren vanwege
veelkleurigheid.
 In Westland is dat juist veel minder een ding, heel makkelijk om relaties aan te gaan.
 Het moet gaan over de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en het effect daarvan op
het curriculum.
 In andere succesvolle regio’s goede verbinding tussen de 3 O’s: onderwijs,
ondernemers en overheid.
Stelling 2: De komst van de Blankenburgtunnel ontsluit Westland naar het Zuiden en brengt de
haven en diens economie snel dichterbij. Daardoor kunnen ook nieuwe economische
betrekkingen tot stand komen.
Ronde 1
 We zitten in transitie, dus eens. Vraagt ook flexibiliteit van docenten en leerlingen.
 Kunst voor ons is om te beseffen dat bijscholing noodzakelijk maar ook leuk is.
 Onder leiding van Jan Rotmans wordt er hard gewerkt aan een specifieke greenport
agenda. Wat is er nu nodig de komende jaren in het kader van de nieuwe economie.
 Eerste gelden die door de wethouders van de metropoolregio beschikbaar zijn gesteld
zijn naar ontwikkeling van kennis en innovatie van greenboard gegaan.
 Is schaal van Westland passend?
 Gelaagd opbouwen. Problematiek in Bleiswijk is anders dan hier. Gemeenschappelijke
agenda, rekening houdend met eigen dynamiek van Bleiswijk, Westland, Vlaardingen,
Barendrecht.
 Verbindingen tussen verschillende spelers linken aan havo/vwo, hun connecties zitten
ook over de hele wereld.
 Agenda is daarbij zeer belangrijk, waarbij je je eigen identiteit niet kwijt hoeft te raken,
als je je maar realiseert dat deze na een bepaalde periode weer anders kan zijn.
 Alle krachten zijn nu gebundeld om de hele agenda voor elkaar te krijgen. Je moet het
dus niet alleen over scholen en bedrijfsleven hebben, ook overheid heeft een rol.
 Maritiem cluster exact dezelfde vraag; economie verandert, hebben ook technici
nodig. Vraag is alleen waar stopt verantwoordelijkheid van onderwijs en waar begint
die van bedrijfsleven. Juiste balans in vinden.
 Door de jaren heen steeds nieuwe tuinbouwgebieden in Westland, die
ontwikkelmogelijkheid ontberen we nu. Als we willen ontwikkelen, dan moet er ook
gebouwd worden om dat mogelijk te maken.
 Belang van de haven moet je niet onderschatten, met name primaire productie.
 Hierdoor zou je de kenniseconomie een boost kunnen geven. 30-40% van de functies
zijn er de komende jaren niet meer.
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 Ontwikkelingen gaan veel sneller dan we in de gaten hebben. Je moet echt snelheid
houden in bijhouden van externe ontwikkelingen. Als je 2 jaar verder bent ziet het
onderwijspakket er al heel anders uit.
 Ongelooflijk veel data in organisatie, denk niet dat leerlingen deze kunnen beveiligen
in de toekomst. Megaprobleem als dat misgaat. Daar is echt samenwerking voor
nodig. Ouders en kinderen hebben daar ook recht op. Dit is een nationaal probleem.
 Scholen moeten gestimuleerd worden om juist die voorbeelden te laten zien van wat
ze straks kunnen met hun kennis.
 Wendbaar en lenig blijven.
 Mooie eerste voorbeelden: Haagsche Hogeschool. Toen ondernemers aangaven dat
klanten net iets anders willen, is daar in samenwerking vervolgens opleiding op
aangepast. Fijn is dat deze scholen regionaal georganiseerd zijn zodat ze specifieke
vragen ook kunnen beantwoorden.
 Lokale kracht/vraag is heel belangrijk.
 Leerlingen moeten ook verleid worden om alles uit zichzelf te halen.
Ronde 2

















Westland is nog steeds niet goed bereikbaar.
Verbinding zorgt niet automatisch voor verkeer; dat moet je organiseren.
Infrastructuur is zwaar onderontwikkeld in Westland.
Je moet wel een reden hebben om te komen.
Het is én/én: infrastructuur (OV, snelwegen) en ‘wat betekent dat voor je
verbindingen’? Heb je in beeld wat je economische partners zijn en hoe je elkaar kunt
versterken?
Het helpt zeker, als mensen kansen zien in de markt worden ze echt niet belemmerd
door infrastructuur.
Het is goed dat het mno in Westland ontwikkeld wordt, nu gaan veel leerlingen naar
Den Haag of Rotterdam.
Mbo is steeds beter maar niet alle opleidingen worden er gegeven.
Voor hbo moet je echt buiten de regio gaan.
Onmogelijk om alle onderwijsniveaus binnen Westland aan te bieden
Je moet kijken hoe opleidingen interessant zijn voor toekomstig arbeidsperspectief.
Er gaan ook wel leerlingen van buiten Westland naar ISW.
We hebben al heel veel jaren moeite om onderwijs van Rotterdam en Den Haag aan
elkaar te verbinden.
Je moet reëel zijn, het aanbod is niet voldoende om alles in Westland aan te bieden.
We zien steeds meer leerlingen van buiten Westland ook kiezen voor Westland, is
enorm gestegen. Er wordt dus steeds meer regionaal gedacht en geschoold.
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 Crux voor deze discussie zou moeten gaan over de groenopleidingen
Stelling 3: Ten behoeve van optimalisering van de leerwegen van de jeugd van Westland dienen
de verbindingen tussen onderwijs in Westland en middelbaar en hoger beroepsonderwijs
alsmede wetenschappelijk onderwijs buiten Westland aanzienlijk intenser te worden.
Ronde 1
 Er is wel meer nodig. Leerlingen moeten hoger onderwijs ook gaan volgen, leerlingen
moeten erin geïnteresseerd raken. Dat gebeurt nu nog te weinig, is een regionale
cultuurkwestie.
 Verbinding tussen primair onderwijs en vo schiet tekort. Na het 10e levensjaar ben je
ze kwijt. Vanaf kinderdagverblijf al laten kennis maken met bedrijfsleven.
 Welke rolmodellen geven we aan onze kinderen?
 Er zijn niet meer zoveel kinderen die in een bedrijf groot worden.
 Tweedeling tussen vmbo en havo/vwo; havo/vwo is moeilijk om baanperspectief te
zien in Westland. Daar kan havo/vwo ook veel leren van vmbo.
 Vmbo en mbo verdienen het geld in Nederland. De hele economie drijft erop.
Daarnaast heb je abstracte denkers nodig.
 Hebben we in de toekomst alleen havo/vwo nodig of kunnen we in Westland ook
prima met vmbo?
 Het gaat om perspectief schetsen, ongeacht niveau, wat voor banen liggen in het
verschiet.
 Feit is dat er in de regio veel leerlingen onder hun niveau uitstromen.
 Welke rol hebben ouders hierin? Ouders hebben heel belangrijke rolmodel functie.
 Samenwerkingsverband derde contactavond georganiseerd, ook ouders uitgenodigd.
Enthousiast publiek. Toets je ook effect wat je daarmee beoogt? We merken dat er
animo is, mensen hebben geproefd wat de mogelijkhedenzijn voor kinderen. Bedrijf
kan ook laten zien wat er mogelijk is.
 Moet niet alleen intenser worden, maar ook worden verbeterd. Brug van vmbo naar
mbo.
 Waarom stromen er minder leerlingen door naar hoger onderwijs? Traditioneel lager
opgeleid, wordt doorgegeven. Werken wordt hoger gewaardeerd dan achter een
bureau zitten.
 Bij havo/vwo is het veel lastiger omdat het niet eindstation is. Eerst enthousiasmeren
voor bedrijfsgroep. Je moet daar dan al vanaf de 4e klas mee beginnen.
 Stelling impliceert dat er wel verbindingen zijn, hoe zit dit dan?
 Havoleerlingen doen het goed in op het hbo. Over het algemeen zijn bedrijfskunde et
cetera populairder. Groene opleidingen zijn minder makkelijk.

Glashelder. Rapportage Commissie Governance ISW, 20170602

60

 Havo/vwo en uni/hbo zijn echt gescheiden werelden. Daar waar er contacten zijn is
dat op individueel niveau.
 Subsidie van gemeente Westland wenselijk als scholen verbindingen weten te leggen,
vmbo school is bezig met mbo om bewustwording te creëren.
 Stelling is te beperkt, lijkt alsof het om Westland en regio gaat, terwijl internationaal
heel veel gebeurt, contacten groeien en worden steeds intenser. Dus ook daar
belangrijke ontwikkelingen.
Ronde 2





















Relaties tussen vo en mbo redelijk intensief.
Universitair kunnen relaties wel sterker.
Beginnen bij basisonderwijs. Die zijn er al: start al bij kinderopvang.
Woordje Westland kan veel breder worden gezien. Verbindingen tussen po-vo, vo-ho
is echt wezenlijk. In deze context is mbo wat toegankelijker dan havo-vwo.
Grote voordeel van Westland op dit vlak is schaal van Westland, relaties heel makkelijk
zijn te leggen. In grootstedelijke context veel lastiger.
Daarmee heb je ook risico dat daar waar het moeilijker wordt (havo/vwo), er ook
minder gebruik wordt gemaakt van deze optie.
Hbo ligt iets onder landelijk gemiddelde, wo ver eronder.
Onderdeel van je opdracht is het creëren van verbindingen.
Minder doorstroom naar vwo komt vooral door minder nabijheid scholen.
Heeft het idee dat het in Westland heel belangrijk wordt gevonden dat kinderen doen
wat ze leuk vinden, wat bij ze past. Hbo is dan herkenbaarder, wo is wat abstracter.
Jeugd wordt hier iets sneller verleid door geld en aanwezigheid van bedrijven die aan
ze trekken. Leidt vaak tot keuze om niet te gaan studeren en gewoon praktisch aan de
slag te gaan. Want het kan hier.
Behoefte aan hbo/wo studenten groeit. Westlands bedrijfsleven ook toenemende
behoefte aan wo-ers, het is belangrijk dat die mogelijkheid er is.
Heeft het idee dat ouders steeds meer doorstuderen stimuleren.
Het is nu al wel anders dan het was, is zeker in ontwikkeling.
Keuzes van Westlandse studenten zijn consequent, resultaten zijn ook goed.
Leerlingen studeren ook vaker dan gemiddeld af aan studie die ze in eerste instantie
hebben gekozen.
Hoe zorg je ervoor dat je die potentiele wo-er ook in het wo krijgt?
Veel kinderen willen na hun middelbare school iets gaan doén, niet kiezen voor
abstracte vervolgopleiding.
Fenomeen zie je ook bij vmbo; kiezen liever voor 4 dagen werken en 1 dag studeren,
hebben vaak later spijt.
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 Relatief weinig wo komt van oorsprong ook voort uit de vraag die in Westland
aanwezig was, je kwam vaak verder met een hbo-papiertje.
 Crisis wordt ook genoemd als reden voor vertraging in wo.
 Binnen de tuinbouworganisaties zie je toenemende vraag naar hbo-vwo.
Stelling 4: De lokale samenleving Westland beschikt over hoog ontwikkeld ondernemerschap,
dat in staat stelt tot vruchtbare verbindingen met het onderwijs, die ten dele reeds zijn
ontwikkeld. Het ligt voor de hand om in Westland een innovatiecentrum onderwijsbedrijfsleven op te richten, dat voor een veel grotere regio dan Westland alleen werkzaam zal
zijn.
Ronde 1
 Dat innovatiecentrum in samenwerkingsfiguren binnen Zuid-Holland is volgens
sommigen bijna klaar, is ook breder dan Westland.
 Huidige innovatiecentrum is gericht op tuinbouw, kan wel verbreed worden.
 Verbreding is bittere noodzaak.
 Er zijn heel weinig cross-overs, ons kent ons, incrowd. Echte innovaties zie je niet. Er
moeten meer cross-overs zijn met andere sectoren. Dit staat nu nadrukkelijk
geagendeerd.
 Er is ook verkokering tussen bedrijfjes die de greenport vormen. Bijvoorbeeld
voedselgezondheid en welbevinden. We zijn nu bezig met groep bedrijven om
opleiding te maken die aansluit bij wat deze vraag nodig heeft. Dat is heel moeilijk.
 Zou super zijn als we die slag in VO ook maken die we nu in hoger onderwijs maken.
Hoe kunnen we met elkaar kijken welke consequenties van toekomstig bedrijfsleven
voor VO heeft?
 Het bedrijfsleven zou het hele ketenverhaal beter moeten managen.
 Centrum zou dienstbaar moeten zijn aan veel grotere regio dan alleen Westland.
Misschien moet het wel zo zijn dat omliggende steden verlangend uitkijken naar zo’n
centrum, om daarmee samen te werken (schaalvariatie).
 Fysiek centrum is prima, maar je moet vooral verbinding maken. Netwerk van fysieke
centra.
 Er moet wel een verdiepingsslag voor het centrum gemaakt worden.
 Als ik naar ISW kijk zie je een heel gemotiveerde groep om kinderen wat te leren, maar
missen de slag om te laten zien wat Westlandse bedrijfsleven te bieden heeft, er wordt
weinig beschikbaar gesteld om met andere instellingen contact te maken. Staat niet in
verhouding tot de vraag die bedrijfsleven doormaakt en waarmee samenleving
verandert.
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Ronde 2
 Dat bestaat toch al? Niet voor voortgezet onderwijs.
 Open deur.
 Bestaat al maar moet allemaal wel wat effectiever worden, er is nu ook een landelijk
platform, daar kan meer gebruik van worden gemaakt.
 Wel armoedig om alleen op Westland te richten.
 Ontwikkelingen als bio-based et cetera ontbreken bij bedrijfsleven ook nog.
 Lastig om cross-overs tussen sectoren te maken.
 In energiesector gebeurt ook heel veel, cross-overs bestaan daar zeker. Bij food kan
dat ook. Is noodzakelijk. Kost veel tijd en energie, maar is voor bedrijfsleven, jongeren
et cetera in Westland enorm van belang.
 Citymarketing is van belang.
 We moeten elkaar nog beter weten te vinden (bedrijfsleven, scholen onderling,
verschillende onderwijsniveaus). Er valt nog veel te winnen t.a.v. wat we met elkaar
kunnen.
 Grootte van Westland zou ook struikelblok kunnen zijn voor ondernemingen, zou
reden kunnen zijn om vestiging elders te openen (ook omdat daar meer personeel
beschikbaar is).
Plenaire sessie: Terugkoppeling
De drie sessievoorzitters geven ieder een terugkoppeling over wat er is besproken in de drie
deelsessies. Vervolgens delen Theo Camps en Roel in ’t Veld hun observaties van de avond.
Roel geeft aan dat passie een belangrijke grondstof is voor het bieden van goed onderwijs. Hij
is blij om te zien dat er binnen het Westland passie voor onderwijs is bij ouders, ondernemers
en bestuurders.
Daarnaast observeert hij een proces van ‘glocalisering’, waarin betrekkingen internationaler
worden en er tegelijkertijd meer behoefte is aan behoud van eigen identiteit. Dit is een
ingewikkeld proces waarin gezocht moet worden naar een evenwicht tussen het globale en
lokale. Het gevaar is dat wanneer een van de twee domineert ‘zielloosheid van het lokale’ of
‘introversie’ kan ontstaan.
Een ander sleutelbegrip binnen het onderwijs is schaalvariëteit. Voor verschillende doeleinden
zijn verschillende schalen nodig, voor een leermeester-gezelrelatie die centraal staat in
persoonlijke vorming is vooral intimiteit vereist, daar is de optimale schaal dus 1. Terwijl
socialisatie een groep, klas of kleine gemeenschap vereist waarbij de schaal ergens achter in de
twintig ligt. Veel schaaloverwegingen betreffen ook ondeelbare productiefactoren zoals een
gebouw of een informatiesysteem. Die schalen variëren van 2000 tot oneindig. Omgang met al
die verschillende schalen is nodig.
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Roel sluit af door te benadrukken dat de passie voor onderwijs mooi is, maar dat er ook
bewustzijn nodig is voor het feit dat de balans tussen lokaal en globaal een lastige kwestie is.
Governance is gestolde passie.
Theo start met te zeggen dat Fred van Gameren centraal staat voor de discussie van de avond.
Hij is de servicemonteur die het licht heeft gemaakt in de zaal. Theo en Roel, met jarenlange
opleiding, kregen het licht niet gerepareerd. De servicemonteur met een mbo achtergrond
wel. Oftewel: voor het werk dat in Westland wordt verricht zijn mensen met verschillende
opleidingsniveaus nodig. Wel is het belangrijk de doorstroom naar het wo te verbinden aan
Westland.
Daarnaast moet de verbinding naar buiten worden gezocht. Bedrijven die samenwerking en
verbinding opzoeken door middel van bijvoorbeeld handelsdeals.
Tot slot speelt de vraag wat Westland aantrekkelijk maakt als hub naar de buitenwereld. Wat
ziet de buitenwereld in Westland en hoe kan dit worden verbonden aan Westland?
Theo en Roel hebben gemerkt dat het gesprek over de inhoud dat is gevoerd op de conferentie
de kramp van de discussie afhaalt. Dat is ook van belang voor het eindrapport.
Tot slot sluit Sjaak van der Tak de conferentie af. Hij sluit af door de benoemen dat om dingen
te veranderen soms een ‘bende’ nodig is. De deelnemers van de avond staan nu figuurlijk gelijk
aan deze ‘bende’. Hij dankt de deelnemers en kijkt uit naar het rapport.
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Bijlage 10. Overzicht geraadpleegde documenten

Titel
Aanzet voor de opdracht aan de commissie
onderzoek verzelfstandiging ISW
Activiteitenplan ISW Lage Woerd 2015-2019
AD - curatorium ISW bang voor Haagse invloed
Advies Lucas De School fusie

auteur

jaar

VVOW

2016
2015
2016
2013

Commissie Fusietoets Onderwijs

Akte van oprichting Vereniging Voortgezet
Onderwijs Westland

2016

Peter Donker van Heel, Ruud
Arbeidsmarkt groothandel Groenten en Fruit 2014 Hoevenagel

2015

Peter Donker van Heel, Ruud
Hoevenagel

2016

Arbeidsmarkt groothandel Groenten en Fruit 2016
Basisgeneratie overzicht 2016 met percentages
GW
Begroting 2017 bureau ISW vragen eur
Begroting 2017 bureau ISW vragen mw
Begroting bureau
Benchmark bedrijfsvoering voortgezet onderwijs
Besluit op aanvraag voor bestuurlijke fusie

Pronexus

Thijs Urlings, Jos Blank
Staatssecretaris OCW

Bestuurswisselingen College van Bestuur Lucas
Onderwijs 2010-2017

2016
2017
2017
2017
2012
2013
2017

Brief College van Bestuur aan Curatorium

E.H. van Vliet, voorzitter College
van Bestuur

2015

Brief College van Bestuur aan Curatorium ISW

E.H. van Vliet, voorzitter College
van Bestuur

2016

Brief College van Bestuur aan dhr. L. Boellaard
Brief curatorium ISW aan College van Bestuur
Lucas
Brief curatorium ISW aan College van Bestuur
Lucas
Brief curatorium ISW aan College van Bestuur
Lucas
Brief curatorium ISW aan College van Bestuur
Lucas
Brief over totale kosten van het bureau
Code Goed Onderwijsbestuur VO
Collectieve kosten ISW scholen begroting 2017
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E.H. van Vliet, voorzitter College
van Bestuur
L. Boellaard, voorzitter Curatorium
ISW
L. Boellaard, voorzitter Curatorium
ISW
L. Boellaard, voorzitter Curatorium
ISW
L. Boellaard, voorzitter Curatorium
ISW
VO-raad

2016
2015
2016
2016
2016
2015
2017
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De concurrentiepositie van Nederlandse regio's,
regionaal-economische samenhang in Europa

Mark Thissen, Arjan Ruijs, Frank
van Oort en Dario Diodato

2011

De staat van strategisch personeelsbeleid (HRM) in
het VO
Eva Knies, Peter Leisink

2017

De transitie van het onderwijs in de foodsector in
de Rotterdamse regio
De volle breedte van onderwijskwaliteit
Deelschoolplan ISW Hoogeland 2015-2020
Dienstverleningspakket VO Dyade F&P
Dissertatie M. Nolen Bestuurder in het onderwijs

Fooddashboard
Onderwijsraad
Han Versloot
Stichting Dyade dienstverlening
M. Nolen

2016
2016
2015
2005
2017

Doorstroom, uitval en overstap in 2014/2015
Dyade offerte dienstverlening

Spirit4You (bron: RMC-regio
Haaglanden,VOROC)
Dyade

2015
2015

Factsheet Westlandse beroepsbevolking 2.0 in
cijfers

T. Nienhuis, H.T.G. Konings, H.A.
Doelman-van Geest

2016

Fonds van honderden miljoenen moet
glastuinbouw helpen saneren
Functieprofiel Directeur Bureau Lucas Onderwijs
Fusietoets in het onderwijs

Richard Smit en Jan Verbeek
Wesselo & Partners
Ministerie OCW

2017
2016
2016

Gesprekssamenvatting College van Bestuur - Raad
van Toezicht delegatie VVOW

2016

Gesprekssamenvatting College van Bestuur - Raad
van Toezicht delegatie VVOW

2017

Gesprekssamenvatting Lucas Onderwijs College
van Bestuur - Raad van Toezicht - delegatie VVOW

2017

L. Boellaard, voorzitter Curatorium
Governance en inrichting ISW na verzelfstandiging ISW

2017

Groentenfruithuis ledenorganisatie van
samenwerkende productenorganisaties en
handelshuizen binnen de groete- en fruitsector
Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm
krijgen
Hollands Midden offerte dienstverlening
Instroom vanuit ISW op Haagse Hogeschool
ISW duurzaam verbonden, een eerste verkenning
Jaarverantwoording 2015 Herman
Broerenstichting
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015 ISW
Kengetallen ISW 2010-2016
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2017
Onderwijsraad
John de Leeuw
Osiris
L. Boellaard

2016
2015
2017
2017

Herman Broerenstichting
Lentiz onderwijsgroep
ISW

2016
2016
2016
2016
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Kengetallen ISW VO 2010-2016
Kennis en innovatiepact, kassa kunde kennis,
Greenport Westland Oostland
Kennissessie 'warmte voor de toekomst'
Krantartikel ISW tegen reorganisatieplan Lucas
Lesje ISW geschiedenis
Lucas onderwijs & ISW: het beste van twee
werelden
Lucas Onderwijs Bestuursverslag 2015
Lucas Onderwijs Jaarrekening 2015
Lucas Onderwijs Strategisch Beleidsplan 20142018
Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs
Marktgericht investeren in de glastuinbouw (ABN
AMRO)
Memo ISW algemene Directie
MRDH Begroting 2017
MRDH Jaarrekening 2015
Onderwijskaart Westland
Onderzoek toekomst voortgezet onderwijs in
Westland
Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025
Ontwikkelen is het nieuwe werken

2016
W. Maijers
Fred Vermeer
E.H. van Vliet en I. de Bonth,
College van Bestuur
Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs
College van Bestuur Lucas
Onderwijs
Onbekend

2016
onbekend
onbekend
2016
2017
2016
2016
2014
2016

Bernd Feenstra, Thijs Pons
Ronald Gruppen
Metropoolregio Rotterdam Den
Haag
Metropoolregio Rotterdam Den
Haag

2010
2017

Ecorys

2015
2016

H.A. Doelman-van Geest, M.J.G.
Hijnekamp, T. Nienhuis, J.P. de Wit

Ontwikkeling door ISW ontvangen ouderbijdragen
2010-2017
Ontwikkeling door ISW ontvangen subsidies 20102017

2016
2016
2017

2016
2017
2017

Ontwikkeling leeftijdsverdeling Lucas VO en
vestigingen ISW 2010-2016

Salarissysteem Raet

2017

Ontwikkeling onderbouwrendement en
bovenbouwsucces 2010-2017 ISW locaties

MMP van Magister

2017

Ontwikkeling onvrijwillige ontslag VO 2010-2017
ISW locaties

Salarissysteem Raet

2017

Ontwikkeling slagingspercentages VO Landelijk,
ISW locatie(s), Lucas onderwijs
Ontwikkeling uitstroom VO 2010-2017

Managementvenster Vensters VO
Vensters VO

2017
2017

Ontwikkeling verloop personeel Lucas VO en
vestigingen van ISW 2010-2016

Salarissysteem Raet
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Ontwikkeling verzuim personeel Lucas VO en
vestigingen van ISW 2010-2016

verzuimexpert & salarissysteem
Raet

2017

Ontwikkeling WGA WIA VO 2010-2017 ISW en
Lucas Onderwijs

2017

Ontwikkelingen leerlingenaantallen VO 2010-2017
ISW vestigingen en Lucas VO

2017

Op weg naar een meervoudige democratie
Oratie besturing van autonomie, over de mythe
van bestuurbare onderwijsorganisaties
Organigram bureau Lucas Onderwijs
Overhead en primair proces in het VO
Overzicht door ISW ontvangen subsidies 20102017
Plan van aanpak moderne glastuinbouw Westland
Prognose lange termijn totalen per instelling VO
Rapport project bedrijfsvoering VO

Wim van de Donk, Berndt
Sneiders, Theo Weterings, KeesJan de Vet
Edith Hooge
Lucas Onderwijs

2016
2013
2017
2012

VO-raad

2017
2014
2016
2013

Reactie directieraad ISW op het beslisdocument
SamenSterker

Directieraad ISW

2016

Reactie van College van Bestuur op brief
Curatorium

E.H. van Vliet, voorzitter College
van Bestuur

2016

Arnold Hordijk

Referentiekader onderzoek positie regio Westland
ISW - Lucas onderwijs
Salariskosten FTEs ISW VO Lucas begroting
Samen leven in de moderne samenleving
Ron Bormans, Izaak Dekker

2017
2017
2016

Samen sterker eindversie, beslisdocument interne College van Bestuur Lucas
inrichting Lucas Onderwijs
Onderwijs
Schaaleffecten en onderwijskwaliteit
Elbert Dijkgraaf, Matthijs de Jong

2016
2009

Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet
onderwijs
Schoolgids 2016-2017 Lentiz Floracollege

E. Dijkgraaf, S. A. van der Geest
Lentiz Floracollege

2008
2016

Lentiz/Dalton
Herman Broerenschool

2016
2013
2014

Schoolgids 2016-2017 Lentiz/Dalton Mavo & Het
groene lyceum
Schoolplan 2014-2018 Herman Broerenschool
Schoolplan 2015 ISW Irenestraat, 15-06-18
Schoolplan ISW Gasthuislaan/Madeweg 20152019
Schoolplan ISW Sweelincklaan vakcollege Mavo
2015-2019
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Schoolplan ISW Vakcollege Hoge Woerd 20152019
Sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs
Statuut Stichting Lucas Onderwijs
Strategisch Meerjarenplan 2013-2018
Toelichting bij leerlingenprognoses VO 2016

Lentiz onderwijsgroep
Theo Donkers

Toelichting op de begroting en
meerjarenbegroting voor 2017-2024 van ISW
Toelichting op de realisatie 2016 van regio
Westland
Transparantie en horizontale verantwoording in
het voortgezet onderwijs
Uittreksel KvK Vereniging Voortgezet Onderwijs
Westland
Vacaturetekst hoofd afdeling onderwijs kwaliteit
en innovatie
Vergelijking AK's aangepast ISW
Verslag curatorium

2015
2015
2017
2012
2016
2017
2017

Simone van Andel

2015

Kamer van Koophandel

2016

Lucas Onderwijs
Interconfessionele scholengroep
Westland

2017
onbekend
2013

Verslag van gesprek tussen College van Bestuur
Lucas Onderwijs, voorzitter Raad van Toezicht
Lucas Onderwijs, een vertegenwoordiging van het
Curatorium ISW, instellingsdirecteur van ISW
Verslag van het gesprek tussen College van
Bestuur en een vertegenwoordiging van het
curatorium van ISW
Verzelfstandiging in het onderwijs 1
Verzelfstandiging in het onderwijs 2

Onderwijsraad
Onderwijsraad

2015
2010
2010

Visie 2030 Glastuinbouw energie en klimaat
rapportage fase 1

F. Rooijers, B. Schepers, S. Cherif

2015

2016

VO Scholen regio Haaglanden/Westlanden 2013
(verdeling vmbo, havo, vwo)

2013

Wat maakt goed onderwijsbestuur

Klaas Heemskerk, Eelke
Heemskerk & Margrietha Wats

2005

Werkboek Westland samenvatting moderniseren
en kansen grijpen

gemeente Westland, provincie
Zuid-Holland

2016
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