
Sinds 1 februari 2021 heeft het PCC een 
nieuwe bestuurder: Hans Nijdeken. Een 
aimabele man met een rustige uitstraling 
en empathisch vermogen, is algemeen de 
eerste indruk. Da’s mooi natuurlijk, maar 
wie is hij verder? 
En – belangrijker nog – wat mag het PCC 
van hem verwachten de komende jaren?

De zestigjarige Hans Nijdeken - “hartstikke geluk-

kig getrouwd met Doesjka en trotse vader van twee 

kinderen” – is afkomstig uit Rijswijk bij Den Haag en 

groeide voor een belangrijk deel op in de ‘groeistad 

Zoetermeer’: “Op het land van spruitjesteler boer 

Bos verrees het stadshart. Op het net drie jaar 

ervoor gestarte Erasmuscollege voor vwo en havo 

heb ik een aantal ontzettend leuke leraren gehad. 

Er werd zo’n beetje gewerkt volgens de ideeën van 

Helen Parkhurst (Dalton) en de rector van de school 

had de gewoonte om in Leiden studenten te ronselen 

als docent voor zijn almaar uitdijende school. Het 

docententeam was jong, enthousiast en wat onerva-

ren, dus er ging het nodige mis. Maar er kon enorm 

veel op die school! De muziekdocent startte meteen 

een groot orkest en koor waar iedereen die wat kon 

aan meedeed, de biologie-docent sleepte allerlei 

dieren naar binnen en liet ratten via doorzichtige 

rioolpijpen door de lokalen lopen. Inspirerend!”

Zijn docent Nederlands bracht hem groot plezier 

voor lezen bij, terwijl hij van nature helemaal geen 

‘lezer’ was: “Nederlands studeren leek mij - na eerst 

nog als militair chauffeur mijn diensttijd te hebben 

vervuld op vliegbasis Soesterberg – daarom wel een 

heel goed idee. In Leiden trof ik een jonge hoogleraar 

die schwung bracht in de oude letteren en geweldige 

colleges gaf, dus oude letteren werd mijn afstudeer-

richting.” De eerstegraads lesbevoegdheid die hij 

ook behaalde, werd in 1987 gewoon nog met de hand 

erbij getikt op zijn bul.

leraar en afdelingsleider

Als gevolg van de toen geldende DOP-regeling 

waarbij oudere docenten met een gunstige rege-

ling plaats maakten voor een jongere, werd hij op 

zijn 26e en zonder enige ervaring leraar Nederlands 

op het Rijnlands Lyceum in Wassenaar: “Daar ben 

ik onder de vleugels genomen van mijn eigen oude 

leraar Frans, die ik daar toevallig weer tegenkwam. 

Hij werd met de jaren een goede vriend, maar in die 

eerste tijd heeft hij mij met al zijn ervaring vooral 

de fijne kneepjes van het docentenvak bijgebracht.” 

Docent worden was niet iets wat hij al jarenlang 

wilde: “Ik ging Nederlands studeren omdat ik dat 

lezen zo leuk vond, maar er was niet zoveel werk als 

afgestudeerde. Dus toen ik werd gebeld met ‘je hebt 

een eerstegraads bevoegdheid, wij hebben een zieke 

docent, heb jij er zin in?’ dacht ik dat een tijdje voor 

de klas staan best leuk zou kunnen zijn.”

Eenmaal voor de klas vond hij het geweldig: “Iets 

vertellen wat leerlingen niet weten, zodat je links en 

rechts de lampjes in hun ogen ziet aangaan, die hon-

ger naar kennis; dan is lesgeven een feest! Ik heb me 

heerlijk mogen verliezen in het vertellen over boeken 

en mooie gedichten, zodat ik het cijfers geven voor 

samenvatten en opstellen schrijven wel eens vergat.” 

Nog zonder jong gezin had Hans tijd genoeg om op 

school allerlei dingen te regelen; hij werd afdelings-

leider: “Ik kwam onder een conrector te werken, die 

me alle ruimte gaf en me lekker dingen liet organi-

seren, maar van wie ik ook veel leerde!” Gaandeweg 

realiseerde Hans zich dat hij zelf graag conrector 

wilde worden en na de opleiding onderwijsmanage-

ment in Amsterdam te hebben afgesloten, ging hij 

als conrector aan de slag op het Adelbert College in 

Wassenaar: “Ik begeleidde de implementatie van de 

Tweede Fase op deze school die vol in ontwikkeling 

was op onderwijskundig gebied. Ik heb daar naar har-

tenlust kunnen pionieren en ontwikkelen.”

rector

In totaal werkte Hans tien jaar op het Rijnlands 

Lyceum - waarvan zeven als afdelingsleider - en 

vervolgens tien jaar als conrector op het 

Adelbert college: “Toen het begon 

‘te kriebelen’, solliciteerde ik als 

rector bij het Mendelcollege in 

Haarlem, een baan die me 

voor grote uitdagingen 

stelde. Er waren weinig 

procedures en afspra-

ken vastgelegd en er 

was een groot in-

formeel circuit. Als 

beginnend rector 

leerde ik daar van 

de bestuursvoorzit-

ter dat elk probleem 

in de school terug 

te voeren is op een 

probleem rond de visie, 

de bijbehorende processen óf het gedrag. Dat waren 

wijze lessen!”

De bestuursvoorzitter had nog een andere bruikbare 

tip voor Hans: “Toen er een keer iets gebeurde in 

de school en ik hem vertelde dat ik dat nog moest 

uitzoeken, adviseerde hij me om dit door anderen te 

laten doen. Want – zo zei hij - als bestuurder is het 

verstandig om enige afstand te houden en niet zelf 

het voortouw te nemen, zodat je later alsnog kunt 

opschalen als dat nodig mocht blijken.” 
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“Aan leerlingen mooie, maar vooral 
   realistisch haalbare kansen bieden!”

Hans Nijdeken, voorzitter college van bestuur:



bestuurder

Na vijfeneenhalf jaar maakte Hans de overstap naar 

het Hoornse Tabor College, waar hij de opdracht kreeg 

te zorgen voor een financieel gezondere organisatie en 

tevens een professionaliseringslag te maken: “Beide is 

eigenlijk best goed gelukt. We hebben de mensen van 

het bestuursbureau geprofileerd als experts op hun 

terrein en zijn ook echt van die expertise gebruik gaan 

maken. Ook was het daar nodig om een veelheid aan 

leuke activiteiten eens te toetsen aan de schoolvisie. 

De conclusie voor een aantal plannen was ‘hartstikke 

leuk, maar we gaan het toch niet doen’.”

Met nog zo’n acht jaar te gaan tot zijn pensioen, rea-

liseerde Hans zich dat hij nog graag een nieuwe stap 

wilde zetten in zijn carrière als bestuurder en hij solli-

citeerde bij het PCC: “Het PCC heeft een aantal uit-

gangspunten heeft waar ik achtersta. Zo 

vind ik het belangrijk om mooie, 

maar vooral realistisch 

haalbare kansen 

te bieden aan 

leerlingen 

en ik 

ben 

enthousiast over het brede opleidingsspectrum van de 

school. Ook sta ik achter goede zorg voor letterlijk álle 

leerlingen, dus voor de meer praktisch ingestelde leer-

lingen, maar ook die cognitief hoger begaafden. Dingen 

die ik interessant en belangrijk vind in het onderwijs, 

herkende ik in het PCC. Daarmee wordt het een in-

teressante plek, een school waar ik wat kan leren en 

waar ik met mijn ervaring wat te bieden heb.”

op het PCC

In de korte periode dat Hans op het PCC rondloopt, 

heeft hij zich al een indruk gevormd van onze school: 

“In al mijn ontmoetingen tot nu toe heb ik gemerkt dat 

hier veel aardige en vooral gedreven mensen werken. 

Er is een grote bereidheid om twee stapjes extra te 

doen en de collega’s hebben zich echt hebben verbon-

den aan het PCC!” 

De contouren van de richting die hij wil inslaan, wor-

den hem ook al duidelijker: “Medewerkers verbinden 

zich vooral aan een specifieke vestiging. Iemand is dus 

‘van Fabritius’ of ‘van Het Lyceum’ etc. Door dat sterke 

vestigingsgebonden gevoel kan er heel veel op de vesti-

gingen, maar dat maakt ook dat er nog veel te winnen 

is voor het PCC als geheel.” Hans wil daarom graag de 

samenwerking tussen de vestigingen onderling verder 

optimaliseren: “Daar hebben de collega’s natuurlijk 

baat bij én het komt ons onderwijs ten goede. Ook in 

bijvoorbeeld het jaarverslag zouden we meer als één 

organisatie verslag kunnen doen van onze ontwikkeling. 

We hebben dan wel vijf gebouwen, maar we zijn één 

PCC! Wij garanderen dat een leerling die op 

PCC Heiloo start met havo zijn studie kan vervolgen 

op PCC Het Lyceum en we willen die garantie optimaal 

waarmaken!” 

Binnen het PCC zijn de beleidsrichtingen duidelijk, 

aldus Hans: “Over de globale koers zijn we het met z’n 

allen eens. Nu de gedeelde vertaalslag naar het werk 

van alledag. Daar moet de bestuurder richting aan ge-

ven, de directies en afdelingsleiders bij steunen.” 

Hans vindt het van groot belang dat vakdocenten bin-

nen een sectie en ongeacht op welke vestiging ze lesge-

ven, onderling goede afspraken maken en maatwerk-

oplossingen bedenken voor individuele leerlingen, die 

op alle vestigingen kunnen worden gebruikt: “Docenten 

moeten van elkaars werk op aan kunnen, weten dat er 

op alle vestigingen kwaliteit geleverd wordt.”

tenslotte

Het PCC heeft volgens Hans een schat aan kennis in 

huis: “We hebben ontzettend veel mensen in huis die 

heel veel kunnen.” Aan inspiratie ontbreekt het hem 

niet: “Ik moet naast de ‘inhoud’ vooral zorgen dat het 

financieel ook allemaal blijft kloppen, maar op zich 

staat het fundament van de school stevig. Ons geza-

menlijke doel is: goed onderwijs voor onze leerlingen. 

Ik hoop voor hen dat ze op het PCC de tijd van hun 

leven hebben, maar dat gun ik de medewerkers zeker 

ook. Als we met ons ‘PCC-hart’ bereid zijn over de 

vestigingen heen samen te leren en te werken, dan 

spreken we binnenkort allemaal over ‘wij van het 

PCC’.” 

    Machteld Wiegmans   

“Ontzettend veel mensen in huis die heel veel kunnen!”


