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Hylke van Dijk:

f oto : g e r r i t st r i j b i s

Scheidend CvB-voorzitter Groenhorst College

“Ik laat een
instituut met
een goede
strategische
positie na”
Scheidend CvB-voorzitter van het Groenhorst College
Hylke van Dijk: “Een solist kan nooit erg gelukkig zijn”

Collega’s en medewerkers waarderen
Hylke van Dijk. Ze roemen zijn
bescheidenheid, geduld, wijsheid en
sociale instelling. Zijn voorliefde voor
procedures dwingt daarentegen zowel
bewondering als verzuchtingen af. De

E

en kleine man met kortgeknipt haar verwelkomt zijn bezoeker. Terwijl hij koffie inschenkt informeert
hij belangstellend naar de achtergronden van zijn gast. Hij neemt het
initiatief en het lijkt alsof gastheer en
journalist de rollen omkeren. Mensen
in zijn omgeving vinden dit karakteristiek voor Hylke van Dijk, hij toont
veel belangstelling voor de mensen
met wie hij omgaat.

CvB-voorzitter van het Groenhorst
College vindt echter dat goed
afgewogen besluiten vallen of staan
met juiste procedures. Na zijn
pensionering in januari 2004 blijven
bestuurlijke activiteiten een deel van
zijn agenda beheersen.

Sociale inslag
Zijn hart voor mensen leidde ook tot
de keuze voor het management. Hij
begon na de kweekschool in 1960 als
docent op de Lagere Tuinbouwschool
in Buitenpost en doceerde aanvankelijk alle vakken behalve natuur- en
scheikunde aan de eerste en tweede
klassen. Later beperkte hij zich tot
plantenteelt, bodemkunde en bemes-

tingsleer en de economische vakken.
In 1972 vertrok hij naar Velp en
werkte daar als directeur van een
lagere agrarische school om na
zestien jaar de betrekking van CvBvoorzitter bij het Groenhorst College
te aanvaarden. Deze levensloop duidt
op een ambitieuze persoonlijkheid.
Van Dijk vertelt echter dat hij bewust
voor het leraarschap koos. Na vijf
jaar voor de klas ambieerde hij echter kennisverbreding, geen MO-aktes
maar managementopleidingen. De
status van een machtspositie speelde
daarbij geen rol, wel de kans de koers
bij een organisatie te bepalen. Ook de
uiteenlopende menselijke contacten
maken een managementfunctie aantrekkelijk. “Veel intermenselijke contacten maken mensen compleet.
Solisten kunnen nooit erg gelukkig
zijn”, stelt Van Dijk. Bovendien bezit
een managementfunctie meer facetten dan het docentenvak. Zijn achtergrond bepaalde eveneens zijn ontwik- Y
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˚ Aoc’s bieden goede onderwijsprogramma’s, bezitten een stevige marktpositie en tonen zich tevens bereid gezamenlijk op te trekken

keling. In het gereformeerde milieu
waarin hij in Groningen opgroeide,
golden hard werken en het uitbuiten
van talenten als vanzelfsprekendheden. Deelname aan het kerkelijk verenigingsleven bereidde jongeren voor
op de maatschappij. Waar andere prominenten afgeven op hun dogmatische opvoeding, blikt Van Dijk positief en dankbaar terug: “Ik kom uit
een eenvoudig landarbeidersmilieu
en ben daar trots op. Met plezier herinner ik mij de discussies op de jongelingsvereniging en de ARP-jongerenorganisatie.” Hij beklemtoont
nu te behoren tot de meest vooruitstrevende tak van de gereformeerde
lappendeken

Draagvlak
De kenners van Van Dijk noemen
hem ook bescheiden: “Ik zeg iets
wanneer ik denk iets te zeggen te
hebben.” Ook vinden zij hem geduldig en wijs. Van Dijk herinnert zich
een aantal momenten uit zijn loopbaan waarbij deze kwaliteiten goed
tot hun recht kwamen. Hij vindt dat
een eendrachtige presentatie als bestuurscollege veel wijsheid vereist:
“Dat vraagt veel solidariteit en
vertrouwen. Als individuen stelden
wij ons wijs op. Bij sommige roc’s en
aoc’s ging dit mis.” Ook krijgt hij
roem voor zijn geduldig en beheerst
optreden. Van Dijk prefereert de
omschrijving van beheerst: “De buitenkant zegt niet alles.” In conflictsituaties profiteerde hij hier van. Van
Dijk ervoer dat mensen zich bij one-
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nigheid over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden onmachtig voelen en
zich soms scherper dan bedoeld uitdrukken. Managers die zich vervolgens laten meeslepen en navenant
reageren verscherpen conflicten. Hij
begrijpt emotionele reacties van mensen die zich in de steek gelaten voelen. “Managers die dat niet herkennen, adviseer ik een behandeling van
een medisch specialist, dan weten ze
wat onmacht betekent.” De Van Dijkkenners noemen zijn voorliefde voor
procedures eveneens karakteristiek.
Daarmee dwingt hij zowel bewondering als verzuchtingen af. Hij erkent
dat zijn werkwijze misschien vertragend overkomt maar noemt zijn
werkwijze noodzakelijk voor een
goede besluitvorming die later tijdwinst oplevert. Bij directiebijeenkomsten eist hij dan ook vaste procedures: “Bij problemen houden we een
voorbespreking, we bespreken ze in
het directieoverleg en presenteren
een voorstel. Alleen zo creëren we
draagvlak.” Hij ziet procedures als
een middel om via transparante wegen draagvlak voor beleidsontwikkeling te creëren. Dat geeft betrokkenen helderheid, duidelijkheid en
veiligheid. De grootste teleurstelling
uit zijn loopbaan hield ook verband
met verkeerde procedures. Twintig
jaar geleden dwong de overheid scholen het schoolgeld te innen. De verwijdering van leerlingen die hun
financiële verplichtingen niet nakwamen hoorde hier ook bij. Van Dijk:
“Verschrikkelijk, scholen verrichtten
een taak die buiten hun werkgebied
viel.”

Toekomst
Ook na zijn pensionering blijven
bestuurlijke activiteiten een belangrijke rol in zijn leven spelen. Hij
heeft vooralsnog een positie als voorzitter van een schoolbestuur en heeft
tevens zitting in de Raad van Toezicht
van een gezondheidsinstelling. Van
zijn huidige werkzaamheden maakt
hij straks zijn hobby. “Waarom niet,
ik heb altijd genoten van de samenwerking met m’n collega’s. Zie dit
niet als een theatrale opmerking,
want zo ervaar ik het. Mijn baan als
CvB-voorzitter zie ik dan ook als het
hoogtepunt van mijn carrière. Ik geef
daar straks graag een vervolg aan”,
benadrukt hij. Op bijna 65-jarige leeftijd oogt hij lichamelijk en geestelijk
kerngezond. Velen in het onderwijs
haken voortijdig afgebrand af.
Arbeidsvreugde en afwisseling vindt
hij persoonlijk het recept om dit te
voorkomen. Sleur vormt daarbij de
grootste risicofactor. Bijtijds een wending aan een carrière geven voorkomt ellende. Van Dijk constateert
dat veel docenten zich vastklampen
aan zekerheden. Dit geldt voor zowel
de persoonlijke loopbaan als de onderwijskundige invulling van hun
vakgebied. “Driemaal een nieuwe uitdaging in je loopbaan zie ik als een
uitstekende manier om goed te kunnen blijven functioneren.” Bij de
besluitvorming binnen zijn instituut
hield hij rekening met deze wens en
probeerde een rechtspositioneel en
onderwijskundig zorgenvrij bestaan
voor docenten te creëren. In zijn
loopbaan speelde hij een bindende
rol bij fusies en onderwijskundige
vernieuwingen. Bij de vraag wat hij
heeft bereikt in zijn loopbaan antwoordt Van Dijk dat hij zich bij zijn
aantreden had voorgenomen bij zijn
vertrek een instituut achter te laten
met een goede strategische positie.
Daaraan koppelde hij voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de
toekomst en continuïteit voor de
werkgelegenheid voor vijfhonderd
medewerkers. Adequaat inspelen op
de onderwijskundige ontwikkelingen
van de toekomst telde eveneens mee.
Hij vindt dat het CvB daarin is geslaagd. Als grootste teleurstelling
noemt hij de terugloop van de leerlingenaantallen bij de technologische
afdeling. Ondanks de kansen op de
arbeidsmarkt in deze sector blijken
Groenhorst en andere aoc’s dit nog
niet hebben kunnen ombuigen. Het

groene onderwijs laat hij desondanks
met een optimistisch gevoel achter.
Aoc’s bieden goede onderwijsprogramma’s, bezitten een stevige
marktpositie en tonen zich tevens
bereid gezamenlijk op te trekken. Hij

profiel

constateert dat aoc’s steeds minder
op eilandjes opereren. Van Dijk benadrukt dat de afnemende belangstelling voor opleidingen voor de productiesectoren aoc’s door hun brede
opleidingsaanbod nauwelijks raken.

Van Dijk: “Aoc’s die kwaliteit leveren
en met hun opleidingen bij de tijd
blijven komen zelfs onder een ander
ministerie tot hun recht.” Œ
Gerrit Strijbis

In Profiel vertellen leerlingen en studenten uit het groene onderwijs
over hun leven binnen en buiten de school

f oto : to n va n d e n b o r n

J

e bent ver van huis, hier in Roermond?
Ja, ik ben ook de enige Brabander
in de klas. Het kost me een uur
met de trein.

Vissen en
tekenen
Jos van den Hurk (21)
School: AOC Limburg,
Roermond, (wonend in
Heeze bij Eindhoven)
Opleiding: natuur, milieu en
landschap (4e-jaars)
Voor Roermond: twee jaar mts
werktuigbouwkunde
Lengte: 1,98 meter
Bijbaantje: bij een metaalbewerkingsbedrijf, op zaterdag in
de fabriek en drie avonden in de
week werkvoorbereiding op
kantoor (15 tot 20 uur per
week). Tijdens vakantie, volledige werkweken
Hobby’s: krachttraining en fitness (vijf keer per week) en vissen (vooral in de zomer)
Favoriet vak: tekenen (natekenen,
tuintekenen, digitaal tekenen)
Kernwoorden: sportief, aanwezig (“ik geef
mijn mening”), af en toe gein in de klas en
soms ook heel serieus
Foto: Jos aan het water

Waarom ben je geswitcht?
Toen ik van de mavo kwam, wist ik niets
van deze school. Op de mts kreeg je bijna
alleen theorie; ik ging daar echt met tegenzin naar school. Ik wilde een andere opleiding gaan doen en dit (natuur, milieu en
landschap) heeft me eigenlijk altijd geïnteresseerd. Ik zit hier in een gezellige klas en
ik ga met veel meer plezier. Dat leert ook
veel makkelijker.
Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar: opleiding,
bijbaantje, krachttraining, plus nog de dagelijkse
reis?
Het sporten doe ik vrij laat. Als ik thuiskom
ga ik eerst werken, dan eten en soms nog
meer werken. Na het sporten lig ik zo om
twaalf uur, half één op bed.
Wat verwacht je van het komend jaar?
Dit jaar wordt heel druk. Het is de afsluiting.
Ik zie er niet tegenop; het gaat vrij gemakkelijk. Er komen ook schoolreizen naar Oostenrijk en Polen
Wat doe je op die reizen?
Onze opleiding is daar wel actief mee. We
zijn bijvoorbeeld naar Hongarije geweest
voor drie weken veldwerk, met inventarisatie van planten en dieren. Je hebt er een
grote biodiversiteit, echte natuur. Dat was in
juni van dit jaar. En in het tweede jaar kon
ik mee naar Oostenrijk. Dat is wel een favoriet land voor mij. We zaten er heel primitief in een berghutje, erg mooi.
Wat ga je volgend jaar doen?
Ik twijfel nog. Het wordt HAS Den Bosch,
voor Plattelandsvernieuwing, of Larenstein,
Bos- en natuurbeheer. Vanwege computertekenen, met cad en gis bijvoorbeeld, denk ik

op dit moment vooral aan Larenstein. Er
wordt daar veel aandacht aan besteed.
Wat betekent school voor jou?
Voor mij heeft het vooral ook sociale betekenis, veel contacten. En ik verwacht dat ze me
een goede voorbereiding op het hbo geven.
Ik heb een exact doorstroompakket. Vanmorgen had ik drie uur les in die vakken.
Aan wat voor baan denk je?
Dat is moeilijk te zeggen in deze sector. Misschien iets in de landschapsinrichting. Of
beheerder bij een waterschap. Vroeger was
ik vooral in water en vissen geïnteresseerd.
Nog wel; waterkwaliteit is ook heel actueel.
Vissen?
Ja, alles eromheen interesseert me wel. Ik
heb drie aquaria, ook met zoetwatervis die
ik zelf heb gevangen. Ik zoek dan op welke
soort is dat is. Wat is de habitat, wat zijn de
kenmerken en wat eten ze?
En krachttraining, doe je dat al lang en waarom?
Ik doe het voor de spieropbouw. Vroeger
was ik vrij dun. Een vriend die op de Cios
zat, vroeg: waarom ga je niet mee? Het is
een verslaving geworden. Het hoort er nu
bij en ik maak er echt tijd voor.
Wat zou je hier veranderen als je het voor het zeggen had?
Nou, met die vmbo’ers is het erg druk. Dat
zou ik liever gescheiden hebben. Ik zou liever ook wat vakgerichter bezig zijn; vakken
zoals plantenkennis zouden meer uitgediept
mogen worden. Maar de sfeer is heel goed.
En zeker de leraren die meegingen op de
studiereis geven goed les en zijn heel
persoonlijk. Die persoonlijke aandacht vind
ik wel heel belangrijk. Œ
Ton van den Born
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