
Marijke is in 1975 na haar opleiding gestart als lerares Nederlands. Ze geeft met veel plezier
19 jaren les, maar vraagt zich dan ook af of dit nou alles is. Dat komt overigens ook in het ver-
volg van ons gesprek nog terug, dat het belangrijk is om af en toe te stretchen, onbekende
wegen te bewandelen en op zoek te blijven naar een nieuwe uitdaging. Ik kan het daar alleen
maar mee eens zijn. 

Marijke maakte in haar loopbaan diverse fusies mee, en zag ook de vervelende consequenties
daarvan voor de school als ecosysteem. Ze werkte als conrector en rector in Veghel, in Nijmegen

‘Leiderschap
gaat over 
mensen én 
over systemen’

Met Marijke spreek ik af bij Restaurant Bomenpark nabij Oss.
Ze heeft zich al met een kop koffie geïnstalleerd aan een
 tafeltje. Ik kom binnen en neem plaats. Als ik uit het raam kijk,
heb ik uitzicht over een plas en ik zie eenden zwemmen op een
verder druilerige dag. We drinken een aantal koppen koffie
 tijdens ons gesprek, dat veel langer duurt dan ik vooraf had
bedacht of verwacht. Dat is niet erg. Marijke vertelt graag en
heeft veel interessante richtingen, anekdotes en verhalen.
 Bovendien blijken we gezamenlijke bekenden te hebben. 
Ook met Marijke vliegt de tijd voorbij. 
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Marijke Broodbakker

Morris Oosterling in gesprek met Marijke Broodbakker,
voormalig rector OMO scholengroep Tongerlo.
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en in Tilburg, voordat ze in 2008 startte als rector bij Tongerlo. Daar had men net een fusie ach-
ter de rug en er moest daarom gebouwd worden aan gezamenlijkheid. Daarin heeft Marijke een
 belangrijke bijdrage weten te leveren.

Ik vind nieuwe dingen ontdekken interessant. 
Als ik eenmaal een rooster kan maken, dan moet je 

mij geen roostermaker maken. Dan vind ik het 
niet interessant meer.

Marijke heeft zich het schoolleiderschap eigen gemaakt en heeft oog voor mensen, maar ook 
voor de systemen die goed onderwijs mogelijk maken. In dat leiderschap waren steeds weer
nieuwe elementen te ontdekken. 

De school als ecosysteem en de rol van de leiding daarbinnen

Marijke zou het zo opnieuw doen, strategisch leider zijn binnen het voortgezet onderwijs: “Ik
vind het vo het allerleukste, je hebt maatschappelijk zo’n belangrijke functie… Daar maak je 
van alles in mee en iedereen bemoeit zich ook met je… Dit maakt ook dat je voortdurend 
360 graden waakzaam bent.”

Marijke noemt diverse voorbeelden uit de sportwereld, om te duiden dat een leider een grote
invloed heeft in het leven van zijn of haar mensen en op de resultaten van de groep. Een voor-
beeld wil ik uitlichten. Marijke noemt Toon Gerbrands in zijn omgang met een jonge sterspeler
indertijd als algemeen directeur bij PSV (sinds 2014, red.). Als hij vraagt naar de zieke hond van
de speler, laat hij zien dat niet alleen de zakelijke kant van het voetbal belangrijk is, maar ook de
menselijkheid en menselijke maat. “Hij [de sterspeler] heeft de wereld, die heeft dat leven, 
maar niemand is meer in het leven van die jongen geïnteresseerd. En die eenzaamheid, of die
bewapening van die jongen om te kunnen bestaan, jij moet als leider oog hebben voor dat
soort schizofrene situaties. En niet alleen leiding geven aan getallen, voetballers die je koopt 
en verkoopt.” 

Marijke heeft ook altijd oog willen houden voor die menselijke maat. Dit heeft ze ook willen
doen in de fusieprocessen die ze heeft meegemaakt in haar loopbaan. Fusieprocessen die
 pasten in de nieuwe tijdsgeest van het New Public Management en het marktgerichte denken in
het onderwijs. Marijke noemt hoe het hele ecosysteem van de school kapot kan gaan door een
fusie. Als docent heeft ze daar last van gehad. Het zijn ervaringen die ze heeft meegenomen. 

Later heeft ze als rector zelf ook meegewerkt om fusies voor elkaar te krijgen. Volgens Marijke 
is het vanwege de impact absoluut noodzakelijk dat je weet dat het samengaan van scholen
 onafwendbaar is. “Als je ingrijpt en teams samenvoegt, dat is het ergste wat je kunt doen. Hele
ecosystemen gaan naar de klote, en daarvoor moeten veel mensen een prijs betalen.” Het is
dergelijk ingrijpen, dat je niet in dank wordt afgenomen: “onsympathieke dingen moet je ook
leren.” Schoolleider zijn is dan ook een baan die je volgens Marijke echt leuk moet vinden: “het
is geen dankbaar werk.”

Toch kun je, als het onafwendbaar blijkt, een belangrijke rol spelen in het proces. Het is volgens
Marijke bijvoorbeeld belangrijk om integriteit te bewaren en de menselijke maat in het proces te
behouden. Dat betekent volgens Marijke ook geen dingen beloven die je niet waar kunt maken.

“
”
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Als leider moet je begrijpen dat er na een fusie nog wel 10 jaar onrust kan blijven, voordat  
het ecosysteem zich weer heeft hersteld. “Dan moet je oppassen dat oud zeer niet steeds
 opgediept wordt.”

Goed onderwijs mogelijk maken

Marijke komt uit een gezin waar kennis belangrijk wordt gevonden. “Mijn grootvader berede-
neerde dat de wereld vierkant was als dat nodig was, en daar moest je dan van zien te winnen.
Mijn overgrootmoeder heb ik nog gekend, die was ook zo’n type.” Dit betekende voor Marijke
ook dat haar geleerd is om wat met je talenten te doen. Marijke vindt het geluk dat zij in haar
eigen schoolcarrière op goede scholen heeft gezeten. Ze heeft altijd inspirerende situaties
 opgezocht en kennis kunnen vergaren, in brede zin.

Dit is volgens Marijke ook een belangrijke taak van het onderwijs. Leraren moeten in haar ogen
passie hebben. Dat heeft ze zelf ook gezien. Er moet iets gebeuren. “Wat zijn nou die elementen
die maken dat mensen in beweging komen, dat creativiteit loskomt, die intellectuele  nieuws -
gierigheid loskomt, dat je de passie ziet van anderen. Eigenlijk zou de lerarenopleiding daarin
mee moeten doen.” Ze beschrijft ook verschillende voorbeelden van situaties waarin leren wordt
 bevorderd, en waarin het onderwijs een belangrijk verschil maakt. Ontwikkeling houdt ook niet
op in de schoolbanken, benadrukt Marijke. “Wij zijn geen reproductiemaatschappij. Dat kun je
ook nastreven, maar dat vind ik niet. Als je mensen in de school wilt laten ontwikkelen dan
houdt dat niet op als je 20-25 bent. Deze mensen mogen daarbij ook falen. Je wilt een sfeer
creëren waarin mensen initiatieven aandurven en dus geen afrekencultuur ervaren.”

Daar ligt ook een gevaar voor het onderwijs. Aan het einde van de dag gaat het vooral ook over
de niet-meetbare opbrengsten van het onderwijs. Het is volgens Marijke meer dan het opleiden
voor een beroep, zoals nu in het mbo lijkt te gebeuren, of voor het diploma in het vo. Laat leer-
lingen daarom zo veel mogelijk kennismaken met dat wat er is in de wereld. Zo kan onderwijs
ook de belangrijke taak waarmaken om kinderen boven zichzelf en hun eigen milieu uit te laten
stijgen. 

In ons gesprek bespreken we veel aspecten van onderwijs. Aan het eind wil Marijke ook noemen
dat naast alles waar we het over hebben gehad, schoolleiderschap óók gaat over de organisatie
en over procesvoering. Ze noemt het INK-model, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering en benadrukt
dat ze blij is geweest met stafleden die op het gebied van ICT, huisvesting, financiën, HRM en
kwaliteitszorg hun vak verstonden. 

Adviezen om te delen met de nieuwe generatie

Marijke vindt ontwikkeling belangrijk. Enerzijds gaat het dan over haar eigen persoonlijke
 ontwikkeling. Marijke heeft gedurende haar loopbaan aanvullend een studie bestuurskunde 
in Rotterdam en een opleiding bij TIAS in Tilburg gevolgd om zich verder te ontwikkelen. 

Anderzijds gaat het om het stimuleren van ontwikkeling van mensen in de school, zodat zij
 inspirerend kunnen zijn en blijven voor jonge mensen en de school een fijne en levendige
 gemeenschap is. Binnen OMO worden verschillende trainingen aangeboden om docenten
 bekend te maken met schoolleiderschap. Marijke vertelt ook over het Palladio programma,
waarin  docenten en teamleiders eens in de twee jaar worden uitgekozen door een rector van
een OMO-school om zich verder te bekwamen en een onvergetelijke ervaring op te doen.
 Marijke geeft daarover aan: “probeer eerlijk te zijn tegenover jezelf waar je ontwikkeling zit.
 Probeer zo’n  opleiding te gebruiken om te ontdekken of je het leuk vindt.” 
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Ontwikkelen betekent ook dat je uitdaging zoekt in je werk. En als je die uitdaging niet meer
vindt, dan is het tijd om te vertrekken. Er is geen periode aan verbonden, maar het is belangrijk
dat je naar een nieuwe functie gaat als een situatie langere tijd stabiel is en blijft. Dus niet steeds
opnieuw dezelfde truc blijven uitvoeren. Voor Marijke was dat bijvoorbeeld het geval in Tilburg
toen ze bemerkte: “ik word niet moe van die opdracht.”

Marijke heeft ook een tip voor schoolleiders. “De kunst is om de potentie van mensen de ruimte
te laten.” Dat heeft niet met intelligentie te maken, maar de wijze waarop je met mensen om
kunt gaan. “Koeman lukt het, De Haan niet,” om nog een sportmetafoor te benoemen. En tot
slot geeft Marijke mee: “je moet relativeren wat je doet in je leven.” Een mooie afsluiter.
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