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Onderwerp Voorstelbericht   

Van Frederik van Winkelen, bestuurder a.i. 

Status Informatief 

 
Aanleiding 
Begin april zijn de leden van Berséba geïnformeerd over de aanstelling van de interim bestuurder voor 2 dagen 
per week. In onderstaand bericht stelt hij zich kort voor.   
 
Toelichting  

Met veel plezier werk ik al meer dan 15 jaar in het onderwijs vanuit telkens wisselende invalshoeken.  
Ik woon met mijn vrouw en 4 kinderen in Zoetermeer. Na de PABO, waar ik mijn vrouw heb ontmoet, 
ben ik bestuurskunde gaan studeren. Na het afronden van deze studie heb ik beide achtergronden 
gecombineerd en ben ik gaan werken bij  het ministerie van OCW. Een van de thema’s waar ik onder 
andere aan gewerkt heb is ‘passend onderwijs’. In de afgelopen weken heb ik meerdere mensen 
ontmoet met wie ik destijds contact heb gehad ten tijde van de oprichting van het landelijke 
reformatorische samenwerkingsverband.  
Vanuit deze politieke-beleidscontext heb ik de overstap gemaakt naar de uitvoerende kant. Ik heb hier 
in de afgelopen jaren verschillende rollen in vervuld. Zo was ik directeur bedrijfsvoering bij stichting 
BOOR (een bestuur met 75 scholen) en tevens voorzitter van het vrijwillige bestuur van een 
reformatorische school (een éénpitter). Ik ben interim-bestuurder geweest van 
samenwerkingsverband PPO en ben ook toezichthouder bij het RefSVO .  
Op dit moment ben ik interim lid College van Bestuur bij Conexus: een bestuur met 31 scholen 
(waaronder een so school en 2 sbo-scholen). Vanuit die verschillende rollen (met elk hun eigen 
perspectief)  breng ik ervaringen en kennis mee vanuit de werkwijzen van verschillende 
samenwerkingsverbanden.  
 
Passend onderwijs ligt me nauw aan het hart. Het vertalen van beleid naar pragmatische oplossingen 
die passen bij die specifieke organisatie en de situatie is een dagelijkse uitdaging binnen het onderwijs 
die goed bij me past en waar ik energie van krijg. Ik kijk ernaar uit om in deze interim-periode een 
bijdrage te mogen leveren aan de (door)ontwikkeling van Berséba.  
 
 

 
 
 
 
 
 


