
Paul slaagde in de herkansing aan het Sint-Janslyceum in Den Bosch halverwege de jaren ‘70.
Paul verveelde zich veel op het vwo en haalde daardoor lage cijfers; hij deed weinig voor zijn
 vakken omdat zijn motivatie ontbrak. Deze ervaring is voor hem een drive geworden om
 onderwijs radicaal te willen vernieuwen. 

Paul studeerde vervolgens geschiedenis en behaalde ondertussen ook zijn eerstegraads
 bevoegd heid economie. Hiermee kon hij halverwege de jaren ’80 als leraar economie aan de
slag bij het Zwijsen College. Hier heeft hij gewerkt als docent, coördinator en leidinggevende. Hij
is  altijd bij het Zwijsen College gebleven en zegt hierover dat hij het niemand aanraadt om dat te
doen. Af en toe een nieuwe omgeving is volgens Paul belangrijk om nieuwe impulsen te krijgen en
niet  verzuurd en vastgeroest te raken, hoewel hij zichzelf zeker niet als zodanig zou omschrijven.

Pauls leiderschap is gericht op innovatie en vernieuwing. Hier haalt hij ook zijn motivatie uit:
“Waarom jagen wij sinds jaar en dag 30 leerlingen in een lokaal, waar een leraar een behoorlijk
saai verhaal staat af te steken? Dat drijft mij, het op maat bedienen, en dan vooral de zwakkeren
beter kunnen bedienen. De zwakkere leerling gaat er in dit systeem namelijk altijd aan onder-
door en de betere leerling vindt er geen uitdaging in.”

‘Alleen maatwerk 
is goed  genoeg om
leerlingen te
motiveren om te 
leren’

Als ik binnenkom bij het Zwijsen College gaat zojuist de bel voor de
eerste pauze. Ik heb net mijn mondkapje opgedaan omdat dat vanaf
nu verplicht is. Paul haalt mij op bij de receptie, en ik zie hoe hij
voorzichtig langs de leerlingen loopt. Eenmaal op zijn kamer
komt ons gesprek al snel op gang. Voor we het weten is onze tijd
al bijna om. Paul: “Ik ben en blijf een echte leraar. Geef mij een
krijtje en een bord en ik kan nog steeds 50 minuten  volpraten. 
En ik denk dat ze nog opletten ook.”
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Ontwikkelen van systemen voor maatwerk

In zijn loopbaan heeft Paul diverse nieuwe systemen ontwikkeld, die positief hebben bijgedragen 
aan de mogelijkheden voor leerlingen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Paul vertelt graag
over  innovaties waar hij bij betrokken is geweest. Zijn mooiste voorbeeld, zegt hij zelf, was bij de
 invoering van de Tweede Fase. In deze tijd heeft Paul samen met collega’s een systeem ontwikkeld
waarbij financiële bevoegdheden lager in de school werden neergelegd en secties zelf mochten
beslissen hoeveel leerlingen er in een groep zaten, hoeveel lessen per week werden gegeven en in
welke samenstelling van de groep. Dit maakte dat secties de bevoegdheid hadden om te beslissen
over de eigen formatie. Hierdoor werd er bijvoorbeeld voor gekozen om hoorcolleges te geven
om lesstof uit te leggen en werkcolleges, waarin leerlingen met opdrachten aan de slag gingen. Dit
systeem zorgde voor meer gedrevenheid bij docenten en tot mooie nieuwe vormen van onderwijs.
Zo noemt Paul dat leerlingen in vwo 5 lessen verzorgden voor vwo 4, terwijl ze werden gecoacht
door leerlingen van vwo 6. “Hoe mooi kan je het hebben in het onderwijs? En dat hadden wij alle-
maal in huis!” Het liefst zou Paul dit systeem op dit moment opnieuw invoeren als hij zou mogen.

Ook de laatste jaren heeft Paul zich hard gemaakt voor nieuwe vormen van maatwerk. Zo heeft het
Zwijsen tegenwoordig flexibele onderwijstijd en bandbreedte uren waarmee verbreding en  ver -
dieping mogelijk wordt gemaakt. Het online onderwijs en het inhalen van achterstanden door de
coronamaatregelen (lockdowns) bleek hierdoor effectief en goed uitvoerbaar. Ook is Paul trots op
het Fastlane onderwijs, waarbij 30 procent van de leerlingen voor een of meerdere vakken al in 
5 vwo examen doet.

Ze noemen me ook wel de innovator van de school. 
Ik mocht van collega's nooit te lang in mijn jacuzzi zitten, want 

als ik daar te lang in zat, dan had ik weer allerlei ideeën die 
dan weer ingevoerd moesten gaan worden.

Zelf ziet hij dat zijn kracht ligt in het organiseren en het bedenken van ideeën. “Ik ben altijd een
voorloper geweest, soms veel te ver voor de troepen vooruit. Ik zit zo in elkaar, mijn familie ook.”
Paul had bijvoorbeeld al het idee om podcasts (avant la lettre) te ontwikkelen in 2000, door het
 gebruik van videobanden met opnames van lessen, die leerlingen dan uit de mediatheek zouden
kunnen lenen. “De tijd was er nog niet rijp voor.”

Goed onderwijs mogelijk maken

“Slimme leerlingen kun je vakinhoudelijk interesseren, die zijn intrinsiek gemotiveerd. Andere
 leerlingen, daar moet je iets voor doen.” Dit iets ziet Paul bijvoorbeeld in verbreding, waarvan hij
in ons gesprek diverse voorbeelden noemt: rijlessen onder onderwijstijd, toezicht op de schoon-
maak, survivallen in de Ardennen. “Ervaringen vormen leerlingen.” Paul gelooft er ook in dat
dergelijke ervaringen voor een groep leerlingen ook meer leerrendement hebben dan de
 huidige lessen. Juist daarom is hij voorstander van maatwerk, door differentiatie maak je in het
 onderwijs ruimte voor het leren van elk individu. “Gelijke monniken, gelijke kappen, dat werkt
niet,” aldus Paul.

Dit vraagt iets van de school, van de systemen en van de docenten. Er is leiderschap nodig op   
alle niveaus om hier ook werkelijk iets in te bereiken. Paul heeft laten zien dat het mogelijk is, als 
er aansluiting is op deze aandachtsgebieden. Hij heeft echter ook ervaren hoe dit teniet gedaan
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wordt. Het experiment in de Tweede Fase bijvoorbeeld hing op de roostering; door maatwerk 
in de roostering kon men het nieuwe onderwijs organiseren. Dit maatwerk bleek goed mogelijk,
maar door standaardisering, de Wet op de Onderwijstijd en de OMO-brede invoering van
 Magister in die tijd, kon het niet worden gecontinueerd. 

Paul ziet op dit moment een mooie kans om maatwerk mogelijk te maken en ook de groeps-
grootte drastisch te verkleinen, door te leren van de ervaringen met afstandsonderwijs en
 flipping the classroom. Er is lef nodig in het onderwijs, om hier op door te kunnen pakken. Vlieg
het daarom niet aan vanuit de verantwoording, dan raakt uit beeld voor wie je in essentie werkt.
Paul ziet dat het particulier onderwijs, en bijvoorbeeld ook de huiswerkbegeleiding, daarin 
een slimme positie inneemt en wel op maat aanbod organiseert. “Zij worden rijk van ons.” Het
 systeem en de weerstand van conservatieve, behoudende leraren, daar ligt een belangrijke
 uitdaging volgens Paul.

Adviezen om te delen met de nieuwe generatie

Paul heeft op veel momenten en vanuit verschillende posities geknokt voor ‘echt maatwerk’ in
het onderwijs. Dat betekent ook dat hij veel barrières heeft moeten beslechten. Enerzijds in de
richting van de directeuren en bestuurders, anderzijds de docenten en medezeggenschap. Hij
 reflecteert op zijn persoonlijkheid: “Ik ben te ongeduldig geweest in mijn leven om met de weer-
stand, die je krijgt bij innovatie, om te gaan.” Wel heeft Paul altijd samengewerkt met mensen
die daar goed in waren, waardoor hij zaken voor elkaar heeft gekregen. 

Doorzettingsvermogen en het geloof in een ideaal zijn voor Paul belangrijke aspecten geweest
om te kunnen volharden. Hij ziet terugkijkend dat hij veel voor leerlingen heeft kunnen bereiken,
maar dat hij voor docenten ook vooral lastig is geweest. Paul heeft daarin een belangrijke mate
van relativeringsvermogen, die hij naar eigen zeggen mede uit het werk van cabaretiers haalt.
Humor in het onderwijs is ook belangrijk. Zijn spreuk over relativeren: “Ach, relativeren is ook
niet het sterkste middel om tot betere prestaties te komen.”

Zijn advies tot slot voor de nieuwe generatie schoollleiders: “Ze moeten nooit bang zijn, bang
voor confrontaties, bang voor veranderingen, ik denk dat dat heel belangrijk is... Als je iets wilt
bewerkstelligen dan moet je veel loslaten, binnen alle beperkingen. Die bult geld, als je die op
een andere manier aanwendt, dan kun je echt naar maatwerk toe.”
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