
Esther Faber was tien jaar lang intensief 
bij het PCC betrokken als lid van de 
ouderraad én de medezeggenschapsraad. 
Haar drie kinderen bezochten alle onze 
school. De laatste deed deze zomer 
eindexamen. Tijd voor een terugblik…

Een stralende persoonlijkheid is ze, getrouwd met Rob 
en al dertig jaar kapster. In de salon is ze geen ‘leer-
meester’, maar: “Onderwijs interesseert me en ik vind 
het leuk om mensen wat aan te leren.” 
Ze is vanaf de basisschool betrokken geweest bij het 
onderwijs aan haar kinderen. Ze startte als ouder-
raadslid op PCC Oosterhout met Johan Dekker als di-
recteur, toen haar oudste zoon daar brugklasser was. 
Na vier jaar stapte ze over naar de ouderraad van PCC 
Fabritius, omdat haar tweede zoon daar de bovenbouw 
van de mavo ging doen. Daar leerde ze Harold Ansink 
kennen, de toenmalige directeur van die vestiging. 
Aansluitend koos haar dochter voor PCC Oosterhout, 
dus volgde weer vier jaar ouderraadslidmaatschap op 
die vestiging. Acht jaar lang maakte ze ook deel uit 
van de medezeggenschapsraad.
Esther lacht: “Je kunt wel zeggen dat ik een echte 
‘die hard’ ben!” 

Tijdens de eerste ouderavond zo’n tien jaar geleden, 
werden ouders geïnformeerd over de ouderraad: “Dat 
leek me wel wat, vooral omdat ik op die manier goed 
zicht kreeg op hoe de school met mijn kinderen om-
gaat en wat er speelt. Wat mij gelijk opviel, is dat 
de school echt geïnteresseerd was en naar de ouder-
raad luistert. Onze mening werd gevraagd én gewaar-
deerd.”
Dat was bijvoorbeeld merkbaar wanneer mogelijk 
nieuwe ontwikkelingen werden geïntroduceerd. 

Esther: “Dan werd ons gevraagd wat wij als ouders 
daarvan vonden.”
Haar zoon Thijmen was van de eerste lichting leer-
lingen die met Vakcollege Techniek begon. Hij wilde 
graag naar een school waar je niet alleen maar ‘met je 
neus in de boeken’ hoefde. Na de GoudenHandjesDag 
op PCC Oosterhout zei hij meteen ‘die school wordt 
het!’ Esther: “Hij is vanaf dag één hier opgebloeid. 
Logisch dus dat ik enthousiast was toen ze datzelfde 
onderwijsprincipe wilden toepassen op Vakcollege 
Zorg & Welzijn. Ik vind het belangrijk dat leerlingen 
op school dingen kunnen doen die ze leuk vinden; de 
leerling moet echt centraal staan.”

Thijmen stapte na PCC Oosterhout over naar Espeq 
voor zijn uitvoerdersopleiding. Inmiddels is hij bijna 
23 jaar, volgt op dit moment een duale hbo-op-
leiding aan hogeschool Windesheim en hij heeft 
een jaarcontract bij een bouwbedrijf. Esther: 
“Hij heeft echt de juiste weg gekozen!” 
Zoon Marijn is 19 jaar. Die startte op PCC 
Heiloo in de havo/mavo-klas toen hij elf jaar 
was en haalde op PCC Fabritius zijn mavo-
diploma. Hij koos in eerste instantie voor 
een ict-opleiding op het Horizon College, 
maar gaat nu starten met de koksopleiding. 
Daar heeft hij echt zin in!” 
Dochter Doortje zei ‘ik ga naar Thijmen z’n 
school, want dat is een leuke school’ en zij 

koos voor PCC Oosterhout. Esther: “Ze wil kapster 
worden en heeft net haar eindexamen gedaan op PCC 
Oosterhout, met supermooie cijfers. Haar diploma-
uitreiking vonden we heel feestelijk, die was mis-
schien nog wel leuker dan andere jaren!” 

Als lid van de ouderraad en medezeggenschapsraad 
heeft ze veel interessante on-
derwerpen de revue 
zien passeren: 

“Tijdens themabijeenkomsten van de brede ouderra-
den ontmoet je ook de mensen van de andere ouder-
raden. We spraken daar samen bijvoorbeeld over de 
nieuwe beleidsrichting PCC 2.0.”
Ook ouderbetrokkenheid stond op de agenda, maar 
dat onderwerp zou wat Esther betreft nog wel meer 
uit de verf mogen komen: “Op PCC Fabritius zijn een 

tijdlang ouders gevraagd om te ‘speed daten’ 
met leerlingen over hun eigen be-

roep. Dat was echt een mooi 
voorbeeld van ouders 

betrekken bij de 
school.”
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Jaarlijks waren er terugkerende onderwerpen, zoals de 
vakantieplanning: “De meivakantie is altijd een heel ge-
puzzel. De vraag is dan altijd of het wenselijk is wan-
neer er nog een paar dagen tussen zo’n vakantie en 
de examens zitten, of juist niet?” Besprekingen van de 
jaarlijkse begrotingen vond ze - vanwege de grote gede-
tailleerde informatie – een uitdaging: “Toch waren die 
vergaderingen ook boeiend, omdat je dan kunt ingaan 
op voorstellen tot verandering of verbetering.”
Ook ict-beleid kon rekenen op haar interesse: “De afge-
lopen periode van afstand-onderwijs is goed opgepakt 
door school, maar er waren ook dingen die beter kon-
den. Het werkt voor leerlingen natuurlijk het best wan-
neer er één plek is, waar ze bepaalde informatie kunnen 
vinden. Dan is het niet handig dat de ene docent dingen 
in Magister noteert en de ander in de ELO. Daar hebben 
we het in de raad dan over.” 

Over de invoering van het werken met 
Chromebooks op het PCC is ze zeer 

te spreken: “Het is gewoon 
iets van deze tijd dat een 

leerling beschikt 
over een eigen 

device. 

Doordat het van henzelf is, zijn ze er ook zuiniger op. 
Mijn dochter heeft daarvoor nog meegedaan met de pi-
lot van de iPad-klas. Alleen al dat ze geen boeken mee 
hoefde te nemen, vond ze geweldig!”

In een ouderraad of een medezeggenschapsraad heeft 
ieder lid zijn of haar aandachtspunten. Esther zag dat de 
een meer bezig gaat met cijfers, terwijl een ander zich 
interesseert voor bijvoorbeeld werkvormen. Esther vroeg 
zich in de begintijd wel eens af wat haar meerwaarde 
was, maar al snel ontdekte ze die: “Ik interesseer me 
vooral voor de menselijke kant van het schoolleven en 
de onderwijskundige ontwikkelingen, dus ik ging graag 
met ouders daarover het gesprek aan. En juist wanneer 
je heel verschillende mensen bij elkaar zet, krijg je een 
mooie diverse ouderraad.”
Het samenwerken met directeuren, bestuurder en leden 
van raad van toezicht ging haar goed af: “Ik had ver-
wacht dat de afstand tussen hen en mij groot zou zijn, 
maar dat was absoluut niet het geval. De bestuurder heb 
ik als een hele warme man ervaren, zijn inzet voor de 
organisatie siert hem als mens. Ik heb altijd fijn met 
hem kunnen praten, maar dat geldt ook voor de direc-
teuren. Er was geen afstand, het zijn gewoon allemaal 
aardige mensen die betrokken zijn bij de school en die 
zelf ook vaak kinderen hebben.”

Het ouderlidmaatschap heeft ook weerslag op haarzelf 
gehad: “Ik heb er veel van geleerd! Ik weet nu hoe din-
gen gaan in het onderwijs en ik heb meer begrip gekre-
gen voor leerkrachten. Ook als mens ben ik veranderd. 
Het heeft me zelfverzekerder gemaakt en mijn horizon 
verbreed.” 
Haar kinderen hebben hun moeder al gevraagd wat ze 
nu gaat doen en daar heeft ze wel een idee over: “Ik 
ben lid van de FNV en daar zoeken ze mensen die wil-
len meepraten over allerlei onderwerpen in hun eigen 
vakgebied. Kijk, dat klinkt interessant, dat zou wel iets 
voor mij kunnen zijn!”

Heel even terug op school voor het interview, wordt 
er van alle kanten druk naar haar gezwaaid en ge-
roepen. Een afdelingsleider informeert of Esther niet 
misschien toch nog een vierde kind heeft, dat kan 
worden aangemeld voor de school. 
Haar antwoord is ‘nee’, want hoe mooi haar tijd op 
het PCC ook is geweest, ze gaat nu een nieuwe weg 
inslaan.

“Ik weet nu hoe dingen gaan in het onderwijs en heb        
meer begrip gekregen voor leerkrachten.”  

Esthers afscheid van onze school verliep door het 
coronavirus anders dan gebruikelijk. Dat hadden we 
graag anders gezien, want de waardering voor haar 
inzet en betrokkenheid is groot.

Frans van Pinxteren:
“Esther Faber heeft zich al die jaren laten kennen 
als een betrokken lid van de medezeggenschaps-
raad. Ze stelde de belangen van de leerlingen voor-
op en was een plezierige gesprekspartner, niet al-
leen voor de leden van de medezeggenschapsraad, 
maar ook voor het college van bestuur.”

Harold Ansink: 
“Esther was een bescheiden, verstandige en duide-
lijk ervaren kracht die met haar positieve opstel-
ling altijd toewerkte naar een oplossing. Ze leverde 
heldere bijdragen aan discussies en was door haar 
bekendheid met verschillende vestigingen een heel 
welkome aanwezige!”

Johan Dekker: 
“Esther is in staat om zich bij elk onderwerp te ver-
plaatsen in de organisatie en de betrokkenen. Ze 
is een goede gesprekspartner die alle belangen van 
een complexe organisatie prima tegen elkaar kan 
afwegen, totdat ze kon concluderen: “Dit is voor 
iedereen het beste.”

Machteld Wiegmans


