
 

 
 

 

Interview wethouder Willem Jansen  

 

 

‘Onderwijshuisvesting voor de komende generaties’ 
 

Gemeente Ouder-Amstel heeft een nieuwe 

wethouder onderwijs: Willem Jansen. De 

mogelijke nieuwbouw voor basisscholen 

Het Kofschip en de Amstelschool is 

onderdeel van zijn portefeuille. “Ook voor 

mij breekt een spannende periode aan, ik 

ben heel benieuwd wat er uit het 

verdiepend onderzoek komt.” 

 

“Ik ben zeker blij met mijn nieuwe baan als 

wethouder in de gemeente Ouder-Amstel”, 

vertelt wethouder Jansen enthousiast. “Ik sta 

versteld van de diversiteit die de gemeente 

heeft: aan de ene kant is er een landelijk en 

dorps karakter, aan de andere kant zie ik ook 

stedelijke invloeden. Juist die mix boeit me.” Ook zijn wethoudersportefeuille met onder andere 

onderwijs en jeugd als grote pijlers, past hem als een jas. “Ik kom uit een onderwijsfamilie, mijn 

vader was dertig jaar basisschooldirecteur. Het onderwijs is een hele interessante branche waar 

veel beweging en ontwikkeling op dit moment is. Juist in deze kwetsbare tijd, is het mooi daar een 

bijdrage aan te mogen leveren.” 

 

De mogelijke nieuwbouw voor de Amstelschool en Het Kofschip in Bindelwijk is voor Jansen een 

boeiend dossier. “Ik zie verschillende belangen. Ouders, onderwijs, omwonenden en sociale 

voorzieningen; iedereen heeft zijn eigen afwegingen. Ik vind het belangrijk om al die verschillende 

belangen te zien en te erkennen. Juist het verdiepend onderzoek dat nu gaande is, geeft ruimte en 

gehoor aan die geluiden. Samen verkennen we de mogelijkheden op een prettige manier.” 

 

De kracht van samenwerking 

Jansen gelooft in de kracht van samenwerking. “In het onderwijs zijn talloze initiatieven waarbij 

1+1 samen 3 blijken. Door ruimtes samen te gebruiken, door samen activiteiten aan te bieden of 

door teams kennis en ervaring uit te laten wisselen, kunnen partners elkaar versterken. 

Tegelijkertijd vind ik het ook juist enorm belangrijk dat de scholen hun eigen identiteit kunnen 

behouden. Daarmee blijft ook de kleinschaligheid die juist zo goed past bij Ouder-Amstel 

behouden.” 

 

Het verdiepend onderzoek is naar verwachting komend najaar afgerond. Er worden meerdere 

varianten en mogelijkheden onderzocht. Wat de uitkomst van het verdiepend onderzoek zal zijn, 

weet Jansen nog niet. “Voor mij is het net zo spannend als voor de scholen, de ouders en de 

leerlingen.” Het college van burgemeester en wethouders zal samen een voorkeursvariant 

aanwijzen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk óf er nieuwbouw komt en zo ja; hoe en waar dan.  
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Ontwikkelen 

 “Bij alle keuzes die nog voor ons liggen, zal ik altijd ‘goed onderwijs’ als een belangrijk argument 

meenemen. Daar begint het immers mee. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om te beseffen 

dat we een keuze maken voor de lange termijn. Schoolgebouwen gaan gemiddeld dertig jaar mee. 

De keuzes die we in dit dossier maken, maken we dus voor de kinderen van nu én voor de 

kinderen van de komende generaties.” 

 

 

 

 

 

 


