Opleiding en loopbaan

Opleiding
1958-1963
1963-1969
1969-1970
1975

Werk
1970-1977

HBS-B aan het Pius X College te Almelo.
Sociale wetenschappen (Sociologie) aan de Katholieke (Radboud) Universiteit
Nijmegen.
Certificate of Advanced Studies in Comparative Education aan de University of
Chicago.
Promotie aan de Universiteit van Amsterdam (proefschrift: De Identiteit van het
Hoger Beroepsonderwijs).

Wetenschappelijk (hoofd)medewerker Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam.

1977 – 19841

Directeur Voorbereiding Beleid Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen.
Directeur van een directie belast met de ontwikkeling van beleid op het gebied van het
voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het vormingswerk en de volwasseneneducatie.
De directie bestaat uit een aantal expertisegroepen: onderwijseconomie/ bekostiging,
bestuurlijke aspecten, onderwijskundige zaken en geografische/
planningsaangelegenheden.
Beleidsprojecten zijn onder meer: bekostiging, examens, doorstroming, hervormingen
voorgezet onderwijs, kort middelbaar beroepsonderwijs, voorbereiding advisering
basisvorming, informatietechnologie, evaluatie van onderwijsbeleid en Onderwijsverslag.
Naast beleidsvoorbereiding ook uitvoerende taken op het gebied van de scholenplanning in
samenwerking met besturenorganisaties en provincies.
Voorts interdepartementale taken (zoals lidmaatschap Rijksplanologische Commissie).

1985 – 2010

Hoogleraar Onderwijskunde in het bijzonder beleid, bestuur en beheer, Universiteit van
Amsterdam.
Onderwijs en onderzoek op het gebied van schoolorganisatie en onderwijsbeleid.
Redacties, promoties, wetenschappelijke en vakpublicaties (hoofdzakelijk in
Nederlands en Engels), lezingen, voordrachten, conferentie- en
seminarvoorzitterschappen, veelal op het gebied van onderwijsbeleid,
schoolmanagement, schoolorganisatie, beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en
sociaal-economische bijdragen van onderwijs.
Coördinator Afstudeerrichting Beleid en Organisatie van Onderwijs.
Hoofd van de Onderzoeksgroep Beleid en Organisatie van Onderwijs.
Voorzitter van de Vakgroep Onderwijskunde (1985-1990 en 1995-1997).
Voorzitter Afdeling/later Disciplinegroep Onderwijskunde (1997-2001).

1990-1994

Decaan (= voorzitter van het bestuur) Faculteit Pedagogische & Onderwijskundige
Wetenschappen (POW), inclusief daaruit voortvloeiende universitaire taken zoals lid
van College van Decanen.
Speciale taken: kwaliteitsverhoging, reorganisatie faculteit, vernieuwd
personeelsbeleid, integratie onderzoeksinstituut, begeleiding visitatie, beheersing
uitgaven.

1989 – 2000

Directeur en medeoprichter van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO)
De NSO, waarin verschillende Nederlandse universiteiten participeren, verzorgt
sinds 1989 tweejarige deeltijdopleidingen voor (aankomende) onderwijsmanagers/
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schoolleiders gericht op de graad van Master in Educational Management en
daarnaast integrale managementopleidingtrajecten voor onderwijsinstellingen in het
voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
1994 - 2000

Directeur en oprichter van het Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie (MGK).
Het kenniscentrum bevordert, analyseert en verspreidt kennis over het
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De belangrijkste activiteiten liggen in de
sfeer van het verrichten en laten verrichten van studies en onderzoekingen, het
bijhouden van kennisgroei op het bve-gebied en het organiseren van
kennisoverdracht via seminars, studiedagen en cursussen voor landelijke
beleidsmakers vanuit de relevante organisaties. Het betreft een contract van 1 mln.
gulden per jaar tussen de Universiteit en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen vanaf 1994 (2 keer verlengd voor een periode van 5 jaren, 1 keer
verlengd voor 3 jaren).

2001 – 2008

Wetenschappelijk adviseur/senior medewerker van het Max Goote Kenniscentrum.

2001 – 2011

Voorzitter van de Onderwijsraad.
De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De
raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het
onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke positie in zowel ten opzichte van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie als ten opzichte van het onderwijsveld. De raad adviseert - gevraagd dan wel
ongevraagd - de betrokken bewindslieden, ook de Eerste en Tweede Kamer vragen om
advies. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen
op de Onderwijsraad.
De raad telt minimaal 8 en maximaal 19 leden. Zij worden op persoonlijke titel voor een
periode van vier jaar benoemd. Daarna kunnen zij twee maal worden herbenoemd. Zij zijn
onafhankelijk en vertegenwoordigen geen belangengroepen. De leden van de raad zijn
afkomstig uit verschillende geledingen van de maatschappij (onderwijs, wetenschap,
openbaar bestuur) en worden benoemd op grond van hun wetenschappelijke kennis, hun
praktijkervaring in het onderwijs of hun maatschappelijke bijdrage.
De raad wordt ondersteund door het bureau met ongeveer 10 stafmedewerkers. De
directeur van het bureau is tevens secretaris van de raad.
Benoeming tot voorzitter van de raad voor de raadsperiode 2001-2004 bij K.B. van 27
oktober 2000, herbenoeming voor de raadsperiode 2005-2008 bij K.B. van 27 december
2004, herbenoeming voor de raadsperiode 2009-2010 bij K.B. van 29 december 2008
(Staatscourant 15 januari 2009, nr. 656).

Onderscheidingen
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (2011).
Grote Sta-Penning van de Universiteit van Amsterdam (2011).
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