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Scheidende AOC Raad-voorzitter Jan den Ouden:

‘Zorg dat je aan het voerspeen ligt’
Eind deze maand eindigt het voorzitterschap van Jan den Ouden van de
AOC Raad. Zijn vertrek markeert een
belangrijk moment in de geschiedenis
van de nu 15-jarige AOC Raad en de
aoc’s. Aan de vooravond van zijn
afscheid kijkt hij in gesprek met Groen
Onderwijs terug en vooruit. “We staan
nu bij de politiek op de kaart.”

Brutaal, soms dwars, schuwt de discussie
niet, overvraagt en gaat conﬂicten niet
uit de weg. “Ja, dat herken ik”, reageert
Jan den Ouden. De leden van de AOC
Raad zullen zijn markante stijl gaan missen. Eind december legt Jan den Ouden
na zes jaar voorzitterschap van de AOC
Raad zijn functie neer. Met tegenzin overigens. Ondanks zijn leeftijd – 67 – heeft
hij er moeite mee. “Ik heb het met gigantisch veel plezier gedaan en vind het jammer dat ik moet stoppen.” Maar reglementair mag hij niet langer. Gelukkig
voor hem blijven er nog heel wat bestuurlijke functies over. Bijvoorbeeld bij de
Noord-Hollandse Bond van Landelijke
Rijverenigingen en Ponyclubs, het Landelijk Bestuur Stichting Hulp Polen en
de Stichting Steunfonds Multiple Sclerose Centrum Nijmegen. Onderwijs blijft
ook nog op zijn lijstje staan. Binnenkort
legt hij weliswaar ook de voorzittershamer bij het ROC ID College neer, maar
een grote scholengemeenschap in Alphen aan de Rijn heeft hem al weer gestrikt om daar leiding te gaan geven aan
het bestuur.
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Donderstraal
Hoewel Den Ouden na de kweekschool in
eerste instantie het onderwijs in wilde,
heeft het overgrote deel van zijn loopbaan in het teken van politiek en bestuur
gestaan. Na twee jaar voor de klas en vervolgens militaire dienst stapte hij over
naar het bedrijfsleven. “Je kon er veel
meer verdienen.” Door toeval belandde
hij al snel in de lokale politiek. Eerst als
gemeenteraadslid en snel daarna als wethouder in de gemeente Alblasserdam.
Voor de VVD. Met veel bluf – zoals hij het
zelf zegt - sleepte hij in een minderheidscoalitie een zware portefeuille binnen
met o.a. onderwijs. “Van mijn grootvader
heb ik geleerd om te overvragen. Ik was
een brutale donderstraal. ‘Als je niet
zorgt dat je aan het voerspeen ligt, krijg
je het fopspeen’, zei hij altijd. Dat heb ik
goed in mijn oren geknoopt.” Die instelling legde hem blijkbaar geen windeie-

‘Landelijke organen
zijn instituten van de
vorige eeuw die je beter
kunt opheffen’
ren. Want drie jaar later werd hij benoemd tot burgemeester van de NoordHollandse gemeente Anna Paulowna om
dat te blijven tot aan zijn pensionering in
2000. Een kleine gemeente en dat betekende dat er nog wel iets bij kon. Dat
leidde uiteindelijk tot een indrukwekkende lijst met (politiek-)bestuurlijke en
maatschappelijke functies. Die van voorzitter van de Adviescommissie Onderwijs
van de Hollandsche Maatschappij van
Landbouw was er een van. Deze organisatie vormde het bevoegd gezag van een
aantal lhno- en lao-scholen in NoordWest Nederland Vanwege de inbreng van

een aantal lao-scholen uit deze regio bij
de aoc-vorming was Den Ouden van meet
af aan betrokken bij het bestuurlijk overleg. De functie van bestuursvoorzitter
van AOC Clusius College volgde en daarmee uiteraard de afvaardiging naar de algemene vergadering van de AOC Raad.
“Dat ik in 2000 Wim Peters als voorzitter
van de raad opvolgde was het sluitstuk
van een natuurlijk proces.”
Macht
“Bij mijn aantreden in 2000 vond ik dat
de AOC Raad te weinig aan politiek
deed. Ik zag het daarom als mijn belangrijkste taak om de AOC Raad en de aoc’s
in Den Haag op de kaart te krijgen. In de
Tweede Kamer en bij de ministeries van
LNV en OCW.” Dat is volgens Den
Ouden goed gelukt. “Ze weten nu wie
we zijn en het heeft ook echt tot concrete
resultaten geleid. Extra geld van de
Kamer voor het aoc-onderwijs en ook de
toekenning van de zogenaamde VOAgelden.” Confrontaties werden daarbij
niet geschuwd. Zoals toen minister
Brinkhorst als bewindsman op LNV pogingen ondernam het groene onderwijs
naar OCW te verhuizen. “Onderwijs-minister Van der Hoeven wilde graag het
groene onderwijs hebben. Het was gewoon een machtsspel. We zijn daar toen
tegenin gegaan. En met succes.”
Ook het ‘Aequor-dossier’ getuigt van
stevige confrontaties. De controverse
over de plaats van de bedrijfsadviseurs –
het landelijk orgaan Aequor of de aoc’s –
leidde ertoe dat de AOC Raad uit het bestuur van Aequor stapte. Was dat nu wel
zo’n verstandige actie gezien hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
opleiding van ondernemers en medewerkers voor de groene sector? Den
Ouden ziet het anders. “Je mag de landelijke organen natuurlijk niet over één
kam scheren - “sommige functioneren
voortreffelijk”- maar het zijn instituten Ë
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van de vorige eeuw die je beter kunt opheffen. Door mijn bestuursfunctie bij
het ID College weet ik dat die gedachte
ook breed leeft in de bve-wereld.” Zijn
oordeel over de betekenis van Aequor
voor de aoc’s is hard. “Ik ben niet onder
de indruk van de dingen die Aequor op
het gebied van onderwijs-bedrijfsleven
doet. Inhoudelijk stelt dit landelijk orgaan weinig voor en in de discussie die
we met hen voerden over de bedrijfsadviseurs speelt persoonlijke macht een
belangrijke rol.” Waar het volgens Den
Ouden om gaat is dat de onderwijsinstellingen – aoc’s en roc’s – het samen
met de bedrijven in hun omgeving moeten doen. “Lees er ‘Koers BVE’ maar op
na.” Of bedrijven geschikt zijn voor beroepspraktijkvorming kunnen de onderwijsinstellingen naar zijn mening
zelf wel bepalen. “Stempel of geen stempel, het zal me een zorg zijn. Scholen
moeten daar zelf op letten en dat kunnen ze ook heel goed.” Ook de communicatie met de bedrijven over de inhoud
van het onderwijs moet in dat licht door
scholen zelf gedaan worden, zo vindt
hij.
Inmiddels heeft minister Veerman beslist dat de betreffende bedrijfsadviseurs niet in dienst kunnen blijven van
de aoc’s en naar Aequor gaan. Zo is het
wettelijk geregeld. Bovendien heeft de
minister aangegeven dat het Aequor-bestuur volgens diezelfde wet tripartite
van samenstelling moet zijn en dat de
AOC Raad dus als derde partij weer mee
moet gaan besturen. Is er kans dat het
weer goed komt? Den Ouden: “De controverse met Aequor beschouw ik als een
dieptepunt in mijn voorzittersperiode.
Maar wie van de bestuurders van de
AOC Raad het overleg ook voerde, het
was nooit goed. Daarom moesten we wel
uit het bestuur stappen. De constructie
deugt gewoon niet. Ik ben er dus niet gerust op. Als we weer mee gaan besturen
zullen de onderwijszetels in iedere geval
niet meer door vertegenwoordigers van
onderwijsvakbonden en ipc’s bezet worden, maar door drie CvB-leden van aoc’s.
Op die manier hebben we echt iets in te
brengen.”
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Loslaten
Zo’n opstelling veronderstelt gelijkgestemde geesten in de algemene vergadering en ook de discipline om gezamenlijk gemaakte afspraken na te komen.
De stand van zaken in het gezamenlijke
project Goal! moet dan toch niet geruststellend zijn? “Klopt,” aldus Den Ouden,
de ambities van dit project worden niet
gehaald.” Wat de oorzaken daarvan zijn
is de scheidende voorzitter nog niet helemaal duidelijk. “Ik heb in het begin
gepleit voor kleinere stappen. Ook denk
ik dat we te snel hebben gezegd dat we
het wel zonder externe ondersteuning
kunnen. Daarnaast zijn bestuurders
bang dat de autonomie van hun instelling wordt aangetast. Zij komen hier in
dit huis bij elkaar om de gezamenlijke

‘Als je het groene niet bij
elkaar houdt, blijft er
niets van over’
belangen van aoc’s te behartigen. Maar
ze doen dat over het algemeen vanuit de
visie ‘wat heeft mijn eigen instituut hier
aan?’ Een dubbele gedachte. Als je gezamenlijk iets wilt bereiken moet je dat los
kunnen laten.” Den Ouden hoop dat dat
bij Goal alsnog gaat lukken. “We moeten met elkaar proberen de goede dingen uit het project stap voor stap uit te
voeren.”
Samenwerking en autonomie-inlevering lopen ook als een rode draad door
de Groene Kennis Coöperatie. Hoewel
Den Ouden onderkent dat de coöperatievorming geen eenvoudige opdracht is,
gaat het naar zijn mening de goede kant
op. “Als de coöperatie meer naar de basis
van het groene onderwijs gaat kijken,
zie ik het wel zitten. Dat aoc’s in de coöperatie op den duur autonome zaken
moeten inleveren voor de collectiviteit is
voor Den Ouden duidelijk. Hij heeft
daar ook geen moeite mee. “Als het voor
het totaal van het onderwijs maar meer
oplevert. In de AOC Raad hebben we dat
ook gedaan.”

Vinger opsteken
Die krachtenbundeling acht Jan den
Ouden van vitaal belang voor het voortbestaan van groene opleidingen. “Als je
het groene niet bij elkaar houdt, blijft er
niets van over.”Verder opschalen door
fusies is daarbij niet aan de orde. “Dan
worden instituten onbestuurbaar. We
hebben het maximale bereikt.” Ook
hoeft het wat hem betreft ook niet altijd
te betekenen dat instituten sectoraal
blijven. “Je bestaat ook voor anderen en
moet verbreding niet tegengaan.” Wel is
daarbij volgens hem van belang dat het
groene onderwijs krachtig blijft werken
aan zijn imagoverbetering en daarbij
zichzelf de maat neemt. “Met name het
groene mbo is misschien wel te hoogdrempelig en te bescheiden. De wat artististieke sfeer van bloemschikken bijvoorbeeld kan ook potentiële leerlingen
afschrikken. Is het dan niet te moeilijk
voor mij? Ook zijn we sterk geﬁxeerd op
brede uitstroom van de groene vmboleerlingen. Als je ziet hoe de andere
mbo-richtingen hun opleidingen in aanverwante vmbo-richtingen promoten,
mogen wij daar best wel een schepje bovenop doen.”
Den Ouden hoopt dat het groene onderwijs daarbij mag blijven rekenen op de
steun van het ministerie van LNV en minister Veerman. “Het is een uitstekende
minister van Landbouw die het onderwijshart op de juiste plaats heeft. Maar
als ik denk aan de gemengde leerweg
voor aoc’s en zijn besluit over de bedrijfsadviseurs vraag ik me wel af of hij
wel genoeg voor zijn onderwijs uit het
vuur haalt. Hij zou in de Kamer eens een
keer zijn vinger moeten opsteken en
zeggen ‘ik wil een pilot’. Maar dat kan of
durft hij waarschijnlijk niet.” p

