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OpleidingKatholieke Pabo Zwolle

IN GESPREK MET 
JAN HEIJMANS 

Ietje Pauw

KPZ EEN TOPTEAM IN HET LINKERRIJTJE 
VAN DE ONDERWIJS-EREDIVISIE  

Die ‘keigoeie’ pabo in Zwolle 

‘Toen ik aan mijn familie, vrienden en relaties in Brabant vertelde dat ik voorzitter van het College van 

Bestuur van KPZ zou worden, kreeg ik vaak de reactie: ‘Dat is toch die ‘keigoeie’ pabo in Zwolle’. Dat was 

dan ook meteen één van de belangrijkste redenen waarom ik hier graag wil werken. Ik wil met een top-

team spelen in de onderwijs-eredivisie. Mijzelf met iedere volgende stap in mijn loopbaan opnieuw blijven 

uitdagen om te groeien in mijn vak en als mens. Het voelt alsof de cirkel nu rond is. In 1979 zelf begonnen 

als leraar van een derde klas en nu in de gelegenheid om mede vorm te geven aan de opleiding voor het 

mooiste vak dat er bestaat: leraar basisonderwijs.’

Mijn eerste vraag aan Jan is: 
‘Is KPZ nog steeds een topteam in de onderwijs- 
eredivisie en is die keigoeie pabo klaar voor de  
volgende fase?’ 
‘Ik denk nog steeds dat het een topteam is dat speelt 
in het linkerrijtje, is (de top), van de eredivisie. Ik denk 
zelfs dat KPZ er in geslaagd is om het spel een beetje 
te veranderen. We zijn niet alleen aan het voetballen in 
het basisonderwijs, maar inmiddels ook in aanpalende 
sectoren. De ambitie is en blijft om hoog in dat linker-
rijtje te blijven spelen met opleidingen voor het domein 
Kind en Educatie. Ik denk dat we als team de volgende 
fase zijn ingegaan. De opleidingen zijn volop in ontwik-
keling, de teams zijn diverser samengesteld en we  
werken volop aan een professionele, lerende cultuur. 
Maar er zijn nog genoeg uitdagingen: van leraren en 
andere professionals wordt meer ondernemendheid  
in de wijk en in de kindcentra verwacht. Een andere 
uitdaging is het interprofessioneel gaan werken, het 
samenwerken aan een optimale kindontwikkeling  
door verschillende professies in een kindcentrum.  
Een laatste uitdaging zie ik in het effectiever benutten 
van de mogelijkheden van steeds veranderende  
technologie. Er zijn geen standaardoplossingen  
meer voor de uitdagingen waar we voor staan.  
Je moet het met elkaar waarmaken in de wijk.’

‘Wat is jouw bijdrage aan dit topteam geweest?’
‘Wat ik steeds gedaan heb, is blijven sturen op twee 
zaken: op de KPZ-traditie en op kwaliteit. We zijn al 
bijna 130 jaar een lerarenopleiding met een emancipa-
torische opdracht en een hoog kwaliteitsbewustzijn.  
Ik ben daar altijd heel zuinig op geweest. In die zin, dat 
iets nieuws ook altijd logisch iets toe moet voegen aan 

wat er al was. Onze goede naam in het land komt van 
die traditie en de kwaliteit die daarbij hoort. Daarom 
wordt er naar KPZ gekeken en daarom mag je ook op 
andere domeinen met zeggingskracht meepraten, omdat 
men weet dat het goed is. Aan die kwaliteit heb ik 
nooit concessies willen doen. Ik huldig de opvatting  
dat er altijd meer ruimte ligt buiten je kaders dan binnen 
je grenzen. We hebben met een groeiende groep 
enthousiaste en ondernemende collega’s steeds de 
ruimte gezocht om innovatieve projecten te starten. 
Ook daar heb ik op gestuurd. Kijken wat er op een  
basisschool moet gebeuren. Ervaren hoe we een  
betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de kind-
ontwikkeling. Anders omgaan met vragen van het 
werkveld, etc. Ik vind dat we daar met elkaar de  
afgelopen jaren een aantal mooie stappen in gezet 
hebben. Kijk naar Vierslagleren, de Ad-opleiding  
Pedagogisch Professional Kind en Educatie, nieuwe 
masters, onderzoekend en ontwerpend leren, de  
talentprogramma’s en van Rabo naar Pabo. 
De uitdaging blijft of we daar dezelfde kwaliteit kunnen 
leveren als in de bachelor. In verbinding met de goede 
partijen kunnen we ook in de toekomst uitzonderlijke 
dingen blijven doen. Dat zijn we aan onze stand verplicht.’ 

‘In 2010 spraken we op KPZ over een leraar ‘met een 
plus’. Die term gebruiken we eigenlijk niet meer. Is het 
nog een leraar met een plus? Hoe noemen we het nu?’
‘Misschien leraren en andere professionals met een hele 
rijke professionele identiteit. Ik denk dat dat de plus is. 
We krijgen dit ook nog steeds terug vanuit het werk-
veld. Men geeft aan dat je kunt zien welke studenten 
van KPZ komen. Ze kunnen goed reflecteren. Ik denk 
dat het DNA dat we meegeven er nog steeds is.’

Jan Heijmans vertrekt na bijna acht jaar als voorzitter van het College van Bestuur van 

KPZ en heeft per 1 maart een functie aanvaard als voorzitter van het College van Bestuur 

van Stichting Signum in ‘s-Hertogenbosch en omstreken, een organisatie voor primair 

onderwijs. Ietje Pauw, lector KPZ en lid van de redactie van Veerkracht, heeft een  

gesprek met hem.

Jan Heijmans heeft in 2010 bij zijn aantreden als nieuwe voorzitter van het CvB van KPZ 

in een artikel in Veerkracht zijn ambitie voor KPZ beschreven. Dat artikel begon als volgt: 

Ietje Pauw in gesprek met Jan Heijmans
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‘In het artikel schrijf je dat jouw grootste ambitie het 
verder uitbouwen van de relaties met het werkveld is. 
Heb je die ambitie verwezenlijkt?’
‘Ik denk het wel. KPZ werkt nu met meer werkgevers, 
scholen en organisaties samen. Dat zie je veranderen. 
Wat ik ook mooi vind, is dat er nieuwe spelers op het 
speelveld gekomen zijn met hele nieuwe thema’s.  
Naast samen opleiden in de school hebben we nu ook 
innovatieprojecten met andere werkgevers, maar de 
voedingsbodem waarin studenten nu landen is soms 
nog wel erg schraal. Er is nog zoveel meer mogelijk als 
we daar op een andere manier naar willen kijken.  
Dat heeft niet alleen te maken met studenten in de 
initiële opleiding, maar ook met de professionalisering 
van leraren. Hoe benut je talent uit de werkpraktijk in 
de opleidingen? Hoe werken opleidingsdocenten  
standaard een aantal maanden per jaar in de praktijk? 
Die wisselwerking zou wat mij betreft veel meer tot 
stand kunnen komen.
Wat ook anders is, is dat het minder vaste patronen zijn 
en dat het veel meer met elkaar zoeken is naar nieuwe, 
in het hier en nu, passende vormen. Ik denk dat dat de 
gang is, die KPZ gegaan is. Eerst: goed gedegen vanuit 
vakmanschap kijken naar wat hier nodig is, naar nu: 
meer nieuwsgierig om je heen kijken, of er andere  
mogelijkheden zijn om te verbinden met anderen die ook 
bij kunnen dragen aan een optimale kindontwikkeling. 
Ik denk dat we meer kansen creëren door die wat  
bredere blik en dat het werk er nog leuker op wordt ook.’

‘Je hebt de afgelopen jaren verschillende boeken  
geschreven en je bent actief op sociale media.  
Waarom vind je dat belangrijk en wat levert het je op?’
‘Het helpt me om mijn eigen gedachten te vormen. 
Doordat je het opschrijft denk je er wat dieper over na. 
Wat is mijn zienswijze hierop, welk argument heb ik?  
Ik heb een soort natuurlijke nieuwsgierigheid en ik 
moet ook intellectueel geprikkeld blijven. Het heeft  
ook te maken met deze leeftijdsfase. Je wilt toch dingen 
achterlaten die je belangrijk vindt om mee te geven.
Wat het je oplevert, is een groot netwerk. Dat mensen 
tijdens lezingen of in gastcolleges op basis van een 
artikel op je gaan reageren en je gaan uitnodigen voor 
gesprekken, congressen en denktanks. Zo breidt je  
netwerk zich op en het houdt je vitaal in je eigen 
denken. Ik vond het ook een voorrecht om voor elk 
nummer van Veerkracht een interview te houden met 
mensen als Sugata Mitra, Diane Ravitch en Bas Haring. 
Dat waren mooie gesprekken met vakbroeders, die me 
veel inspiratie boden.’

‘Je hebt een groot netwerk in het buitenland. Wat is de 
waarde van internationale contacten? Wat voegt dat 
toe?’
‘Het voegt toe dat je je in ieder geval weer bewust 
bent van hoe goed het Nederlandse onderwijs is. Dat 
was voor mij ook de aanleiding om The Dutch Way te 
schrijven. Als je veel in het buitenland rondkijkt, moet 
je constateren dat het Nederlandse onderwijs heel rijk 
is. Het onderwijs is toegankelijk en van hoog niveau, 
het biedt kinderen gelijke kansen, scholen zijn goed 
gefaciliteerd. Over het algemeen gaat het goed met 
ons onderwijs. 

Als je naar het buitenland gaat, vergt het dat je eerst 
je eigen referentiekader kunt loslaten en naar scholen 
kijkt door de bril van de context waarin ze staan. Een 
school in Nepal ziet er anders uit dan in Canada. De 
mogelijkheden zijn anders, maar ze geven allebei passend 
onderwijs voor kinderen in die context. Je merkt dat 
leraren voor dezelfde uitdagingen staan, maar dat hun 
oplossingen cultureel en contextueel bepaald zijn. Je 
kunt met iedereen een gesprek over onderwijs aangaan 
op algemene thema’s. Wat is goed voor kinderen? Dat 
kan heel contextueel en cultureel bepaald zijn, maar 
geloven in het goede van de mens, taal en rekenen 
leren, zijn basisvaardigheden die in elke samenleving 
noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren. Door je te 
verplaatsen in andere contexten leer je te vergelijken 
en diversiteit te waarderen. Je leert te begrijpen 
waarom iets anders is in een andere context en dat er 
niet één antwoord is op de vragen die in een bepaalde 
context of land aan het onderwijs gesteld worden. Er is 
niet een ‘one size fits all’ oplossing. 
Doordat je met veel onderwijsgoeroes in aanraking 
komt, zie je dat ze allemaal een morele drive hebben 
en het beste voor kinderen willen. Ze hebben allemaal 
een eigen invalshoek om daarnaar te kijken. Geen van 
allen heeft hét antwoord. Wat ze goed doen, is dat 
ze een neus hebben voor momentum. Dat zij op een 
gegeven moment met elkaar wel weten waarom het 
noodzakelijk is dat er een mondiale beweging op gang 
komt tegen het doorschietend geloof in gestandaardi-
seerde toetsen, of de invloed van de privatisering. Dan 
bieden ze tegenwicht vanuit een sterk gevoelde morele 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze hebben een 
groter netwerk en wat meer zeggingskracht. Ze zijn 
wat geloofwaardiger voor beleidsmakers, maar in  
principe hebben ze dezelfde ideeën over goed  
onderwijs als jij en ik.’

‘Als je terugkijkt op bijna acht jaar KPZ, waar ben je dan 
het meest trots op?’
‘Ik denk toch wel op KPZ als gemeenschap. Ik zie veel 
scholen en mag ook wat vaker in de keuken kijken. Wat 
dan keer op keer opvalt, is dat er geen sprake is van 
een gemeenschap. 
We zijn op KPZ met elkaar vanuit een bepaald gemeen-
schappelijk idee aan het werk. Dat idee is niet altijd 
even duidelijk omschreven, maar er zit wel een bepaald 
gevoel in. Dat is het KPZ DNA. Niet om het te roman-
tiseren, maar we geven studenten hier wel ‘de kracht 
van samen’ mee. Ik hoop dat het team van KPZ dat ook 
blijft voorleven aan studenten. Diversiteit is nodig en je 
doet het samen. Iets moet schuren en wrijven om uit-

eindelijk glans te geven. Je moet dat ontworstelen met 
elkaar. Ik gun KPZ dat ze daarvoor de tijd neemt, want 
dan zie je pas echt de kracht van KPZ.’

‘Er is je vast ook wel iets tegengevallen.’
‘Dat is het tempo waarin bepaalde dingen lopen. Als je 
dat met bijvoorbeeld de consultancy vergelijkt, waar ik 
ook een tijd leidinggegeven heb, dan is het heel anders. 
Daar was het tijd schrijven. Als je een contract had voor 
100 uur en je deed er 150 uur over, dan werden 
die uren niet betaald. Dat waren dan jouw eigen uren. 
Dus je gaat daar op een hele andere manier om met 
de beschikbare tijd. Ik vind dat het in het onderwijs 
wel erg veel tijd (lees: gemeenschapsgeld) kost om elk 
stapje te nemen en iedereen goed mee te nemen. Aan 
de ene kant is het goed, omdat je daarin ook met elkaar 
bouwt. Aan de andere kant mag en moet het ook een 
slagje effectiever, zeker als we dit met 120 mensen 
moeten organiseren.’

‘Je gaat per 1 maart weg. Wat had je nog graag willen 
doen?’
‘Ik had graag nog meer stappen willen zetten in de 
Campusontwikkeling. Ik zie voor me dat hier aan  
het Wezenlandenpark in Zwolle fysiek een campus 
ontstaat waarin verschillende beroepen in het domein 
Kind en Educatie aan elkaar gekoppeld worden, waarin 
professionalisering, onderzoek en innovatie rond de 
kindontwikkeling plaatsvindt. Daar kunnen we een  
hele grote slag maken en daar had ik nog graag een 
bijdrage aan willen leveren.’

‘Wat wens je KPZ ten slotte toe?’
‘Ik wens KPZ toe dat ze wat meer overtuigd is van de 
eigen kracht. Een beetje eigenwijzer worden.  
Een beetje met meer stemverheffing het eigen geluid 
laten horen. Want ik denk dat je Nederland echt wat te 
vertellen hebt als KPZ. Ik weet niet of het bescheidenheid 
is, maar er zit hier zoveel knowhow dat je echt flink wat 
ogen kunt openen hoe het ook anders kan. We hebben 
mooie voorbeelden laten zien met Vierslagleren en  
Talentprogramma’s. Dat zijn de etalages waarmee je 
landelijk deuren open krijgt. Ga op elk vak- en vormings- 
gebied eens kijken wat collega’s aan het doen zijn. Ook 
op dat microniveau zie je mooie pareltjes. Etaleer die 
wat meer, schrijf ze op, laat ze zien. Houd conferenties, 
zorg dat je zichtbaar bent. Laat zien wat in de essentie 
goed is voor kinderen. Daar heeft ieder team zijn  
opvattingen en voorbeelden bij. Het mag allemaal  
gezien en gehoord worden! Het was een mooie tijd  
met fijne collega’s. Ik ga dat missen.’


