
 
Strategische opdracht nieuwe bestuurder Jan Arentsz 

 

De Raad van Toezicht (RvT) maakt op basis van de meerjarenramingen en de daaraan gekoppelde 

‘continuïteitsparagraaf’ de inschatting dat het Jan Arentsz met dit leerlingaantal als zelfstandige 

stichting toekomst heeft. 

 

Dit neemt niet weg dat het Jan Arentsz voor een aantal uitdagingen staat die de nieuwe bestuurder, 

samen met collega’s, zal moeten oppakken. 

 
 Het Jan Arentsz heeft met haar identiteit, haar kijk op onderwijs en haar manier van werken 

toegevoegde waarde in de regio. Het Jan Arentsz is hier trots op, wil de ingezette koers vasthouden 

én versterken en is enthousiast over wat de afgelopen jaren is bereikt. De school deelt het verhaal 

van het Jan Arentsz steeds meer en beter met de omgeving. De RvT ziet het als een opdracht voor 

de nieuwe bestuurder om dit verhaal te blijven verkondigen. Hij/zij is daarbij eerder een katalysator 

dan een boegbeeld. Het Jan Arentsz vindt namelijk dat iedere medewerker uiteindelijk ambassadeur 

is van het onderwijsverhaal en de behaalde successen. De RvT verwacht dat dit een positief effect 

heeft op de instroom van nieuwe leerlingen. 
 Het tekort aan (gekwalificeerd) personeel is een van de grote uitdagingen in het onderwijs. Dit gaat 

dan niet alleen over het lerarentekort. Ook in leidinggevende functies zullen de komende jaren door 

uitstroom tekorten ontstaan. De RvT ziet het als een opdracht voor de nieuwe bestuurder om zorg 

te dragen voor continuïteit in de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsvoorziening. Het Jan 

Arentsz wil met haar kijk op loopbaanontwikkeling, professionalisering en leiderschap een 

aantrekkelijk werkgever zijn. Daarnaast heeft het Jan Arentsz de afgelopen jaren in de aanpak van 

deze uitdagingen bewust de samenwerking gezocht met andere scholen/besturen. Binnen Stichting 

Werkkring wordt samengewerkt aan leiderschapsontwikkeling en binnen de Academische 

Opleidingsschool wordt samengewerkt aan een doorlopende lijn in de professionalisering van 

docenten (van studerende tot senior docent). 
 De huidige en verwachte demografische krimp heeft ertoe geleid dat het Jan Arentsz met collega-

besturen in de omgeving in gesprek is over een passend, aantrekkelijk en eigentijds 

onderwijsaanbod voor jongeren in Alkmaar e.o. De verwachting van de RvT is dat deze gesprekken 

over regionale samenwerking de komende jaren intensiever zullen worden, te meer omdat het 

ministerie en de VO-raad hierop inzetten. Hier ligt dus een belangrijke opdracht voor de nieuwe 

bestuurder. 
 Hoewel het Jan Arentsz als zelfstandige stichting toekomst heeft, staat de school open voor 

samenwerking die schaalvoordelen biedt, die het mogelijk maakt om meer kwaliteit voor de 

leerlingen te bieden of die het onderwijs een sterkere stem geven in de politiek-bestuurlijke context. 

De RvT verwacht van de nieuwe bestuurder dat hij/zij alert is op interessante samenwerkingsopties 

en het initiatief neemt om deze nader te onderzoeken en uit te werken. 

 


