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overigens een richtlijn, geen bijbel,
benadrukt hij.
Nelissen bespeurt dat dit per regio
anders ingevuld en beleefd wordt.
In Noord- en Midden-Limburg
speelt de directe nabijheid van een
school een minder grote rol dan in
Zuid-Limburg. Het is vaak ratio
versus emotie Hij vermoedt dat
volksaard, cultuur en leefomge-
ving daarin een rol spelen. Volgt
een verhaal over zijn ervaringen
als docent op de toenmalige hts in
Heerlen. De grote verschillen die
hij constateerde tussen studenten
uit het zuiden van de provincie en
het noorden. Die uit het noorden
waren initiatiefrijk, ijverig en had-
den hun werk goed georganiseerd,
die uit het zuiden waren meer af-
wachtend en volgzaam. Nelissen
legt de schuld daarvoor bij externe
oorzaken. De mijnen die iedereen
ontzorgden, maar daarmee tege-
lijk elk eigen initiatief in de kiem
smoorden. Houden wat je hebt,
niet bewegen, klagen over alles wat
je wordt afgenomen, is sindsdien
bijna tot een levensinstelling ge-
worden in grote delen van Zuid-
Limburg. Zelfredzaamheid is
daardoor een minder ontwikkelde
eigenschap in de regio. Met dra-
matisch gevolg. Want juist nu, in
deze zo turbulente en onzekere
tijd, is zelfredzaamheid een voor-
waarde voor succes, wordt van
mensen gevraagd dat ze hun lot in
eigen hand nemen en niet blijven
vasthangen in het verleden.

Gereedschapskist
We komen te spreken over Schna-
bel en diens visie op het onderwijs,
waarover zo veel te doen is, al was 
het maar omdat de oud-directeur 
van het Centraal Planbureau (CPB)
het vak geschiedenis wil afschaffen.
Ja, er valt veel op het rapport af te 
dingen, erkent Nelissen, maar de 
basisgedachte kan hem zeer wel be-
koren. Schnabel wil kinderen op 
school ‘aardig, vaardig en waardig’
maken. Ze leren omgaan met nieu-
we technologie. Maar dat vereist 
wel dat er op scholen minder gene-
ralisten en meer specialisten voor 
de klas komen te staan. Voor de klas
is sowieso uit, vindt Nelissen. Het
onderwijs moet anders georgani-

DOOR PETER KAMPS

Het piept en kraakt in het basisonderwijs. Te grote klassen, 
te traditioneel onderwijs, te zwaar belaste oudere leraren. 
Schaalvergroting zou lucht verschaffen, maar stuit lokaal op 
veel weerstand. Onderwijsbestuurder Bert Nelissen vreest een 
systeemcrash als het roer niet tijdig omgegooid wordt. 

Angst voor een 
systeemcrash

A ls je doet wat je
deed, krijg je wat
je kreeg, staat op
het tegeltje. Bert
Nelissen (61), be-
stuursvoorzitter
van scholenkoe-

pel Innovo, grijpt letterlijk naar
deze tegeltjeswijsheid aan de wand 
van zijn kantoor om zijn gemoed te
luchten. Ja, hij maakt zich zorgen
over de toekomst van zijn Innovo - 
10.000 leerlingen, 1200 leraren, 
52 scholen in Zuid-Limburg. Het 
risico dat de zaak vastloopt, is heel
reëel, heeft hij tegen zijn raad van 
toezicht gezegd. Hij weet niet zeker
of hij genoeg knoppen heeft om aan
te draaien. Is afhankelijk van de me-
dewerking van gemeenten, ouders
en andere betrokken partijen. Maar
wat hij wel zeker weet, is dat Innovo
en het basisonderwijs gevaar lopen,
als er niet meer geld voor het pri-
mair onderwijs komt en het sys-
teem niet grondig vernieuwd 
wordt.  
We spreken Nelissen naar aanlei-
ding van een artikel in deze krant
over de bestuurlijke drukte in Zuid-
Limburg en het onvermogen van lo-
kale politici om over de grenzen van
de gemeente heen te kijken. Nelis-
sen is het hartgrondig met de con-
clusie in dat artikel eens dat die be-
stuurlijke versnippering Zuid-Lim-
burg geen goed doet. Ieder voor zich
en god voor ons allen, heeft een 
streek nog nooit verder gebracht, is
zijn overtuiging.
En nee, dat betekent niet dat hij een
schaalvergrotingsadept pur sang 
is. Kleine zaken moeten dichtbij de 
burger georganiseerd worden.
Maar grotere thema’s, zoals wonen,
zorg, onderwijs en economie, dat 
zijn volgens hem bij uitstek zaken
die je op regionale schaal moet op-
pakken. Het zal niet verbazen dat
Nelissen om die reden een fervent
voorstander is van een fusie tussen 
veel kleinere gemeenten.  Maar te-
gelijk gaat deze oplossing hem nog 
niet ver genoeg. Hij opteert voor één
gemeente Parkstad Limburg met
bijna een kwart miljoen inwoners of
nog beter één gemeente Zuid-Lim-
burg.
Volgt een uiteenzetting over waar-
om die in zijn ogen zo noodzakelijke

schaalsprong in Zuid-Limburg 
maar niet gemaakt wordt. De rol 
van gemeenteraden daarin. Die hun
eigenbelang vooropstellen. Door de
kiezer ook afgerekend worden op 
hun inzet voor dorp en wijk. En dus
niet verder kijken dan hun gemeen-
teneus lang is. Innovo heeft daar 
last van. Want goed gespreid en
goed toegankelijk onderwijs vraagt
om een bredere blik tot over de ge-
meentegrens heen.

Dispuut 
Zo spijtig, vindt Nelissen, want 
meer dan ooit is samenwerking ge-
boden. Neem de situatie in het ba-
sisonderwijs in Zuid-Limburg. De 
regio telt nu nog circa 200 basis-
scholen. Gezien de bevolkings-
krimp staat vast dat 10 procent hier-
van op termijn moet verdwijnen. 
We praten dan toch al snel over
twintig scholen. Maar het samen-
voegen van scholen gaat moeizaam,
leidt vaak tot verbitterde debatten
en emotionele disputen. Nelissen 
verwijst naar een dispuut over de
samenvoeging van drie scholen in
Jabeek, Bingelrade en Doenrade. 
Alle ouders waren het erover eens
dat het openhouden van aparte
scholen in elk kerkdorp onmogelijk 
was. Er bestond ook eensgezind-
heid over de nieuwe locatie. En toch
lukte het niet, omdat de gemeente 
Onderbanken uiteindelijk weigerde
mee te werken. De wethouder van
een lokale partij vond dat alle kinde-
ren van Jabeek, Bingelrade en even-
tueel ook Doenrade naar Merkel-
beek naar school kunnen.

Zelfredzaamheid
Met een scholenplan in de hand wil-
len Nelissen en zijn collega’s het
daarom voortaan in Zuid-Limburg
anders doen. In zo’n scholenplan
staat wat een acceptabele reisaf-
stand is voor kinderen, maar ook
welke voorzieningen een basis-
school minimaal moet hebben. Een
school in een integraal kindcen-
trum (met onder meer voor- en na-
schoolse opvang en peuterspeel-
werk) heeft bijvoorbeeld minstens
350 leerlingen nodig, wijzen bere-
keningen uit. Veel scholen in het
Heuvelland zijn daar te klein voor,
zegt Nelissen. Dat schoolplan is 

Ik zie liever dat 
medewerkers 
vergiffenis vragen 
voor fouten dan 
dat ze me van 
tevoren 
toestemming 
vragen, mits ze me 
maar niet in 
verlegenheid 
brengen.
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ken, de rest aan meer strategische
kwesties. 
Grootste hoofdpijndossier van dit
moment vormt de vergrjjzing van
het docentenkorps, moeten we we-
ten. De tijd dat docenten vanaf hun
zestigste met pensioen konden is
voorbij, doorwerken tot 67 is de
nieuwe norm. En dat valt niet mee.
Voor de klas staan is een zwaar
vak, het actuele ziekteverzuim ligt
bij Innovo met 8 procent nog twee
procent hoger dan het landelijke
gemiddelde. Voor veel zestigplus-
sers blijkt het draaien van het volle
lespakket een te zware belasting.
met vaak een burn-out als resul-
taat. Om te voorkomen dat de wal
het schip keert, overweegt ook In-
novo nu in navolging van andere
scholenkoepels oudere docenten
vanaf zestig jaar korter te laten
gaan werken. De denkrichting is
een halve werkweek, tegen een sa-

laris van 70 procent en 100 procent
pensioenopbouw. Wel moeten do-
centen dan binnen twee jaar met
pensioen Maar dit kan niet meer
dan een noodverband zijn, bena-
drukt Nelissen. Ook op dit punt
zijn meer fundamentele ingrepen
nodig. Docenten moeten loskomen
van hun huidige, traditionele rol,
waarbij ze alleen voor de klas staan
en alles moeten doen. Ze moeten
kinderen meer zelf leren werken
vanuit de eigen nieuwsgierigheid,
werk overlaten aan ondewijsassis-
tenten en specialisten. 
Zo niet, dan dreigt het basisonder-
wijs zichzelf op te blazen en zijn we
terug bij de vrees die Nelissen in
het begin van dit artikel uitspraak.
Dat een systeemcrash in het basis-
onderwijs een reëel risico is.

seerd worden. We moeten het idee
loslaten dat kinderen in acht klas-
sen gezet moeten worden. Iedere
leerling moet op zijn eigen niveau le-
ren. En ook dat vereist meer schaal-
grootte, komt Nelissen weer even 
op zijn stokpaardje terug. Want kin-
deren moeten in de toekomst een 
veel beter gevulde gereedschaps-
kist hebben. Vaardigheden worden 
belangrijker, een leven lang leren is
noodzaak omdat beroepen snel ver-
anderen of zelfs verdwijnen.
Nelissen is daar zelf in zekere zin 
ook een voorbeeld van. De geboren
Hoensbroekenaar studeerde Ne-
derlands en recht, waarna hij lang
les gaf op het achtereenvolgens het
toenmalige Coriovallum College in 
Heerlen en de hts in dezelfde stad.
In 2006 volgde zijn benoeming tot 
bestuurssecretaris van Zuyd Hoge-
school, de opvolger van die hts.
Sinds 2012 is hij bestuursvoorzitter

van Innovo. Ondanks zijn bestuur-
lijke carrière is hij zich met hart en
ziel leraar blijven voelen. Zijn missie
is het om van Innovo een Rijnlandse
organisatie te maken, hetgeen bete-
kent dat de verantwoordelijkheden
zo laag mogelijk in de organisatie ge-
legd zijn. Hij ziet liever dat mede-
werkers vergiffenis vragen voor
fouten dan dat ze hem van tevoren
om alles toestemming vragen, mits 
ze hem maar niet in verlegenheid 
brengen, schatert hij. Vrijheid in ge-
bondenheid, heet dat. 

Hoofdpijndossier
Nee, eenzaam, vindt hij het niet
aan de top. Hij doet het ook niet al-
leen, maar samen met zijn mede-
bestuurders en een team van di-
recteuren en medewerkers, dat
hem veel werk uit  handen neemt.
Maar niet alles. De helft van zijn
tijd gaat op aan operationele za-
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Docenten moeten 
loskomen van 
hun traditionele 
rol, waarbij ze 
alleen voor de 
klas staan en alles 
zelf moeten doen.

Bert Nelissen
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