
Frans van Pinxteren was ruim vijf jaar voor-
zitter van het college van bestuur op het Pe-
trus Canisius College. Een energieke man die je 
zijn 67 jaren zeker niet aanziet. Woonachtig in 
Bloemendaal, echtgenoot, vader en grootvader, 
sportief, maar daarnaast vooral ook: bedrijfs-
econoom met een carrière die rijk is gevuld aan 
bestuurlijke en interim-ervaringen. 
In 2015 ‘landde’ Frans op 
het PCC. 
Met zijn pensioendatum 
in zicht, blikt hij terug op 
zijn drijfveren en de ma-
nier waarop hij invulling 
gaf aan die bijzondere rol 
van ‘boegbeeld’ van onze 
onderwijsorganisatie.

“Het is belangrijk om dingen te doen die je zelf 
leuk vindt. Ik hou ervan om verantwoordelijk-
heid te dragen. Ik was acht jaar op bestuurlijk 
niveau betrokken bij het Mendelcollege in Haar-
lem en had jarenlang allerlei interim-opdrachten 
gedaan op het gebied van bedrijfsvoering in het 
onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Het 
onderwijs heeft mijn echte belangstelling en met 
mijn ervaringsniveau was dit bestuurderschap een 
logische stap. In het onderwijs hebben we met 
elkaar een mooie opvoedkundige taak te verrich-
ten. Precies dat maatschappelijke belang spreekt 
me aan.”
Ook het feit dat hij als bestuurder echt concreet 
dingen kon gaan realiseren trok hem: “Maar een 
bestuurder kan het natuurlijk niet alleen! De kunst 
is om de mensen mee te krijgen door je overtui-
gingskracht op de goede manier in te zetten. Een 
bestuurder moet overzicht houden, sturen op her-
kenbare lijnen en niet te zeer ingaan op details, 
maar regie voeren en inzetten op de kracht van 
andere mensen. Dat proces vind ik een prachtige 
uitdaging.”

Veel ontwikkelingen passeerden de revue in de af-
gelopen jaren: “Met mijn komst zijn we eerst be-
gonnen om de bedrijfsvoering, de ondersteuning 
en het kwaliteitssysteem opnieuw op te zetten, 
vanuit een visie op dienstverlening.” De opsplit-
sing van het servicebureau in een bestuursbureau 
en de centrale administratie was een fl inke klus: 
“Om een organisatie te kunnen veranderen, moet 
je eerst de basis goed organiseren. Het service-
bureau is nou eenmaal de ruggengraat van onze 
organisatie, dus pas als dat bedrijfsonderdeel 
goed ‘staat’, kun je vandaaruit de rest van de 
organisatie bedienen. Om een goede samenhang 
en afstemming tussen de verschillende systemen 
te realiseren, hebben we – tijdelijk - deskundige 
mensen van buiten de organisatie erbij betrok-
ken, met prima resultaat.”

Veel tijd en energie besteedde Frans de afgelo-
pen jaren uiteraard ook aan de fi nanciën van de 
school: “De hele planning- en controlcyclus, met 
de begroting en de beleidsplannen, hebben we 
opnieuw ingericht. Omdat de fi nanciële situatie 
het fundament van de organisatie vormt, moet je 
als bestuurder daarin ‘voorspelbaar’ zijn: je 
vertelt wat je doet, je doet wat je 
zegt en dat moet je terugzien in 
de begroting en de beleids-
plannen. Toezichthouders 
houden nou eenmaal van 
dergelijke overzichte-
lijkheid en voorspel-
baarheid.”

nieuw beleid
Aan het begin van zijn periode op het PCC speelde 
nog de zorg om onder een verscherpt fi nancieel 
toezicht door de Onderwijsinspectie uit te ko-
men. Met de ingezette maatregelen is dat binnen 
een jaar gelukt. Toen de interne organisatie een-
maal ‘stond’, kon de focus worden verlegd naar 
het onderwijskundige bouwwerk van de school: 
“We hebben het nieuwe meerjarenbeleidsplan 
‘Kansen, Kwaliteit & Ondernemerschap’ voor de 
periode 2019-2023 opgesteld. Daarin besloten we 
tot een herschikking van de onderwijskundige or-
ganisatie en koers. Dat was een mooi proces dat 
we in de basis met een vrij kleine groep hebben 
aangestuurd. Vervolgens zetten we de organisatie 
in de volledige breedte in beweging met een aan-
tal bijeenkomsten van de verschillende 
belangengroepen.” 

Inmiddels vindt de verdere ontwikkeling en uit-
rol plaats van PCC 2.0 met de nieuwe profi lering 
van de vestigingen, een herkenbare doelgerichte 
werkwijze op de scholen en een nieuw toetsbe-
leid. Intensieve afstemming is in elke stap van 
ontwikkelingsprocessen van belang: “Samen zet-
ten we steeds een stip op de horizon en gingen 
aan de slag, met de juiste mensen aan het stuur.”

Samenwerken op bestuurlijk niveau is Frans de 
afgelopen jaren goed bevallen: “Ik heb de relatie 
met de raad van toezicht altijd uitermate plezie-
rig gevonden, net als die met de medezeggen-
schapsraad. Dat zijn twee gremia waarin ik me 
graag beweeg, leuk om te doen!” 
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“Elke dag fl uitend naar mijn werk!”
Frans van Pinxteren, voorzitter college van bestuur van het PCC in de periode 2015-2021:



“Verbinden is een kernwoord. Je moet de mensen met elkaar verbinden en jezelf met hen 
willen verbinden, maar tegelijkertijd als bestuurder ook voldoende afstand houden.”

De rol die een bestuurder bovenschools speelt 
- als ‘boegbeeld’ van de organisatie in het regi-
onale speelveld - is voor een onderwijsinstelling 
van groot belang, maar ook die samenwerking 
verliep naar wens: “Als gezamenlijke besturen 
hebben we het Samenwerkingsverband Noord-
Kennemerland geprofessionaliseerd, er is nu een 
constructie met een directeur-bestuurder en de 
schoolbestuurders als toezichthouders.

Ik vond het fi jn om daar mijn steentje aan bij te 
dragen, zeker in het belang van de leerlingen die 
passend onderwijs nodig hebben. Verder heb ik 
geprobeerd bovenschools de belangen van het 
PCC zo goed mogelijk te behartigen. Ik ben blij 
dat er nu vanwege de leerlingendaling concrete 
stappen in voorbereiding zijn om tot verdere sa-

menwerking met de

collegabestuurders in de regio te komen. Frans 
benadrukt het unieke karakter van het PCC, met 
een sterke ‘moederorganisatie’ en vestigingen die 
allemaal ‘PCC’ in hun naam hebben: “Als bestuur-
der stuurde ik daarom op gemeenschappelijkheid 
en gemeenschapszin.” De gezamenlijke jaarope-
ning die hij invoerde, is daar een voorbeeld van: 
“Dan zijn we allemaal bij elkaar, dat is waarde-
vol! Ook bijvoorbeeld het vieren van Kerstmis – al 
ging dat deze keer door het coronavirus niet door 
– is belangrijk voor onze school. Die samenhang 
moeten we koesteren en onderhouden, we moe-
ten het echt met elkaar doen!”

uitdagingen
Een minder plezierige gebeurtenis was de brand 
op PCC Fabritius: “Dat was zwaar voor de mensen 
van de vestiging en ik vond het daarom belang-
rijk om er ervoor te zorgen dat we het daar snel 
op orde kregen. Gelukkig vond we vlot tijdelijke 
huisvesting en ook de afhandeling van de brand en 

de samenwerking met de gemeente Alkmaar 
en de verzekering verliep voorspoedig. 

Met dank aan de medewerkers van 
 PCC Fabritius.” 

De huidige corona-perikelen 
vormen een nieuwe uitda-

ging: “Zo’n periode trekt 
een wissel op iedereen. 

Wat we nu met elkaar 
meemaken, daarvan 
leer je als bestuur-
der ook weer.” In 
zware tijden speelt 
een bestuurder een 
belangrijke verbin-
dende rol: 

“Verbinden is een kernwoord. Je moet de mensen 
met elkaar verbinden en ook jezelf met hen wil-
len verbinden, maar tegelijkertijd als bestuurder 
ook voldoende afstand houden.”

mens achter bestuurder
Net zoals Frans de school heeft veranderd, zo 
hebben de afgelopen jaren ook op Frans inge-
werkt. In die zin zijn organisatie en bestuurder 
naar elkaar toegegroeid: “In deze functie kon wat 
meer mijn zachte en menselijke kant naar voren 
komen. In eerste instantie was mijn imago die van 
de bedrijfsman die de boel wel even zal opschud-
den. Maar ik voel me zeer begaan met het onder-
wijs aan kinderen tussen de 12 en 18 goed jaar in 
het algemeen en met ‘passend onderwijs’ in het 
bijzonder. Er zijn hier meer onderwerpen aan de 
orde geweest die me inhoudelijk meezogen, dan 
ik vooraf verwachtte.”

In zijn laatste werkweken op het PCC zullen nog 
fl ink wat dossiers zijn aandacht vragen. En daar-
na? 
“Ik ben altijd fl uitend naar mijn werk gegaan, ie-
dere dag. Het moment is daar om het stokje over 
te dragen, maar ik wil zelf graag nog even actief 
doorgaan, want besturen vind ik ontzettend leuk. 
Als er zich een goede mogelijkheid voordoet bij 
een mooie maatschappelijke organisatie, dan wil 
ik daar wel instappen. Maar alleen op voorwaarde 
dat er dan een echt professionele uitdaging ligt, 
waarmee ik aan de slag kan. Ik wil ‘het geleerde’ 
nog wat verder in de praktijk brengen, maar dan 
wel in combinatie met meer momenten van rust, 
sporten, mooie reizen maken én meer tijd voor 
mijn kleinkinderen natuurlijk!”

“Voor een raad van toezicht is het fi jn werken 
met een bestuurder als Frans van Pinxteren: Een 
hart voor onderwijs, een talent voor bedrijfsvoe-
ring, en altijd bereid tot overleg. Hij laat een 
gezonde en moderne school achter.“

Klaas Kirpensteijn, raad van toezicht PCC 

“Frans van Pinxteren heeft zich erg snel het ‘wij-
gevoel’ eigen gemaakt. Hij heeft zijn fi nanciële, 
bestuurlijke en organisatorische expertise echt 
in willen zetten voor een gezonde toekomst van 
de school. Hij beweegt zich makkelijk in heel di-
verse omgevingen en kan met allen die betrokken 
zijn bij de school goed overweg. Mede door zijn 
inzet is het PCC een nieuwe koers gaan varen met 
betrekking van de leerroutes en communicatie-
paden. Hij heeft de betrokken directeuren veel 
vrijheid en vertrouwen gegeven, is loyaal aan zijn 
medewerkers en staat voor zijn beleidskeuzes.”

Harold Ansink, directeur PCC Het Lyceum

“Frans van Pinxteren is op zijn best tijdens open 
dagen. Hij maakt snel contact met leerlingen, ou-
ders, maar ook met docenten. Je ziet hem dan 
genieten van hoe iedereen zijn beste beentje 
voorzet en hij schuwt hij niet om actief de school 
aan te prijzen bij ouders en of leerling. Met zijn 
blik ‘van buiten het onderwijs’ heeft hij ervoor 
gezorgd dat we op een aantal vlakken minder 
schools zijn gaan kijken. Een eenmaal ingeslagen 
weg maakt hij ook af, met als resultaat dat we 
een schoolplan hebben, waarin ook echte keuzes 
zijn gemaakt.”

Johan Dekker, directeur PCC Oosterhout

Machteld Wiegmans


