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Yolande Ulenaers zat nog
maar een paar weken op de
bestuurdersstoel van Scho-
Iengroep Rijk van Nijmegen,
toen de telefoon ging: of er
'een aantal kinderen' konden
aansluiten bij de internatio-

nale schakelklas van de scholengroep.
Drieduizend vluchtelingen waren op weg
naar Heumensoord, de noodopvangloca-
tie in Nijmegen. 'Ik dacht, voor enkele
tientallen leerlingen kan ikwel onderwijs
organiseren.'

Een week later bleek het om 2TOleer-
Iingen tussen de 12 en 18jaar en 290 leer-
lingen tussen de 4 en 12jaar te gaan. Dus
belde Ulenaers met de bestuurder van
het basisonderwijs: ze gingen het samen
doen. Vervolgens meldden zich ruim
honderd kandidaten voor de docenten-
functies en vele vrijwilligers om te hel-
pen. De gemeente regelde dat er een leeg-
staande school versneld werd opgeknapt.
Zo ontstond binnen twee maanden een

nieuwe school.
In april was de laatste lesdag. Heu-

mensoordwordt opgeruimd en de bewo-
ners krijgen een nieuwe plek elders in het
Iand. 'Enerzijds is dat frjn, ze gaan naar
een betere plek. Maar het baart me ook
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zorgen, want ik hoorde dat niet alle leer-
lingen op hun nieuwe locaties direct
onderwijs krijgen. En dat is juist wat deze
kinderen nu nodig hebben. Het haalt ze

even weg uit de zorgen van thuis.'
De afgelopen weken vertrokken er

steeds groepjes leerlingen en dat leidde
elke keer tot tranen. Bij hun medeleerlin-
gen, maar ook bij het personeel. 'Dat
geeft aan hoe goed het ons gelukt is om
voor leerlingen uit heel verschillende
Ianden en met verschillende verhalen
een gemeenschap te creëren. De docen-
ten hebben echt een topprestatie gele-
verd. Zij gaven les aan leerlingen die nog
nooit onderwijs hadden gehad, maar had- |

t:*

.,4
r¡1.

.*\

*4 Yolande lJlenaers (53) is een pionier in het onderwijs. Ze
liet als rector een school uit de middenmoot uitgroeien
tot de eerste school met het predicaat Bxcellente School.
Enze realiseerde binnen twee maanden een vluchte-
lingenschool voor kinderen uit de noodopvanglocatie van
Heumensoord.'Leerlingen verdienen het beste onderwijs.'
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Bestuurder Scholengroep Rijk van

Nijmegen Yolande Ulenaers
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den ook leerlingen die al veel naar school

waren geweest.' De Heumensoordschool

maakt na de zomer een doorstart als

schakelklas voor vluchtelingen die in

Nijmegen blijven of komen wonen''Naar

verwachting groeien we weer uit tot een

school voor vijflronderd leerlingen, die

hier een jaar lang de taal leren en klaar-

gestoomd worden voor het reguliere

onderwijs oP andere scholen.'
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Ulenaers gaat uitdagingen niet uit de

weg. Gewapend met een neptrouwring en

een grote zonnebril reisde ze als jonge

vrouw door het Verre Oosten en Eg¡pte.

'Hetwas geweldig, ikheb me nooitonvei-

Iig gevoeld.' Het avontuurlijke typeert

haar'.Zegroeide op inVlaanderen in een

gezin met vier kinderen' Haar vader had

een aannemersbedrijf. 'Tijdens de bouw-

vak maakten we, voor die tijd, lange

reizen. De wereld is groot, ontdek hem

maar, was de insteek van mijn ouders''

Tijdens die reizen kocht haar moeder

plaatselijk leesvoer, wat Ulenaers' liefde

voor taal aanwakkerde. 'Ook aI begreep ik
niks van wat er stond, ik vond die onbe-

kende woorden enorm fascinerend.'

Net afgestudeerd trok het avontuur
haar naar Taiwan. TWee jaar lang werkte
ze er als docent moderne talen aan een

technische universiteit en verkende ze

in de schoolvakanties de omliggende lan-

den. Ulenaers noemt de periode zeer

bepalend voor haar leven. 'Ik leerde er

dat je overal op de wereld gelukkig kunt
worden en dat iedereen inwezenhetzelf-
de is. Iedereen is op zoek naar geluk.'
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Na twee jaar besloot ze Íraar Nederland
terug te gaan. Ze schreef 'zeker vijftig'
brieven naar bedrijven die handel met
China dreven. 'Ik ging ervan uit dat er
één moest zijn die mijn ervaringen kon
gebruiken.' Dat was ook zo, en Ulenaers
werd exportmanager bij Haka Trading,
dynamisch werk waarvoor ze heel wat

1982-1986 Studeerde Germaanse filologie in Leuven en behaalde haar

eerstegraads bevoegdheid als docent' Ze studeerde ook een iaar

iheateÃ¡¿etenschappen, omdat ze dat interessant vond'

1986-1988 Werkt twee jaar in Taiwan als docent

moderne talen en daarna tien jaar als

exportmanager bij twee handelsondernemingen'
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Yolande Ulenaers leerde oP

haar reizen: iedereen is in wezen

hetzeìfde, iedereen is oP zoek naar

geluk. En daarom wil ze goede

scholen, toegankelijk voor álle

leerlingen.

1999 Begint in Nijmegen als docent Nederlands.
Vijf jaar later wordt ze conrector op hel
Kandinsky College, nog eens vijf jaar later rector.

Excellent Het Kandinsky krijgt in 20 t 3 als
eerste in Nederland een predicaat Excellente
School voor vmbo, havo en vwo.

Flamenco'lk vind het de ideale
dans voor drukke vrouwen, want
je moet je hoofd erbij houden.' 35
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afreisde. De baan ging haar goed af, en toch sloeg de

twijfel toe. 'Ten diepste wil iedereen iets toevoegen

aan de wereld. Ik miste de zingeving.' Tijdens haar

werkhad ze stagiaires begeleid en een collega merk-

te op hoe goed haar dat afging. Waarom ging ze niet

het onderwijs in? Zo geschiedde.

'Als docent beteken je vaak veel meer voor leer-

lingen danje zelf in de gaten hebt. Ze zullen het niet

snel tegen je zeggen, maar j e kunt het verschil maken

in een belangrijke periode in het leven van een leer-

ling.' Overigens vindt de bestuurder dat dit ookvoor

conciërges en schoolleiders geldt. 'Het gaat er niet

om wat je doet in een school, maar hoe je het doet'

Allemaal zijn we verantwoordelijk voor het opleiden

van een nieuwe generatiewereldburgers.' Navijfjaar

voor de klas realiseerde zezict.datzewilde bepalen

hoe een school eruit moest zien enwerd ze conrector

op het Kandinsky College in Nijmegen.

Vrij snel na haar aanstelling vertrok de toenmali-

ge rector. 'Kan ik dit? Moet ik solliciteren? Of is het

te vroeg?,' schoot door haar hoofd, Ze liet de kans

voorbij gaan. Toen de nieuwe rector langdurig ziek

werd, liet ze de twijfel geen tweede keer toe' 'Ik zie

'Leerlingen
vannu
moetenjonge
wereldburgers
worden'

om me heen vaker dat vrouwen eerst het gevoel moe-
ten hebben dat ze het kunnen, voordat ze stappen
zetten. Dat is zonde. Vrouwen laten zich door hun
eigen opvattingen afremmen.'
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Het Kandinsky College bood als enige in de stad
tweetalig onderwijs, wat voor Ulenaers de reden was
juist voor die school te kiezen. 'Leerlingen van nu
moeten jonge wereldburgers worden. De wereld glo-
baliseert zo snel, kansen liggen niet meer alleen op
je eigen vierkante kilometer.'Als nieuwe rector ging
ze voortvarend aan de slag. 'Ik bracht eerst energie
en vervolgens ambitie in de school. Het strategisch
plan dat ik voor de school schreef gaf
ik de titel Onderwijs met ambitie. Je
kunt het maar één keer goed doenvoor
je leerlingen en dat dwingt je om het
beste voor hen neer te zetten. Gemid-
deld is niet goed genoeg. Leerlingen
verdienen het beste onderwijs.'

Ook bracht ze focus aan. 'Je kunt
niet alles blijven doen en dat ook goed
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doen. Daar geloof ik niet in.' Docenten
kregen de kans zichvia nascholingte ont-
wikkelen. Als je wilt dat leerlingen zich
continu ontwikkelen, moet je zelf ook in
ontwikkeling blijven, vindt Ulenaers.

Waar ze in het begin van haar carrière
de Europese talen naar China bracht,
haalde zelater de Chinese taal naar Eu=
ropa. Het Kandinsky kreeg als eerste
school in Nederland een confucius class-
room; een klaslokaal geflnancierd vanuit
Peking. Aangekleed met Chinese attribu-
ten, een smartboard met taallessen en
filmpjes, en zo nodig wordt er vanuit

China een native speaker
ingevlogen om leerlingen
te helpen met de uitspraak.
Bovendien mogen de leer-
lingen twee weken naar
summer school in Peking.

Ulenaers is er trots op
dat het Kandinsky onder
haar leiding uitgroeide
'van een school waar leer-
lingen met een grote boog
omheen fietsten, naar een
school waar ze in groten
getale op afl<omen.' In 2015

besloot ze dat het tijd was om te vertrek-
ken. 'Ik denk dat het goed is om om de
zoveel tijd te veranderen. Voor mezelf,
maar ook voor een school. Ik geloofin de
kracht van vernieuwing, van frisse wind.
Leiders moeten niet blijven hangen.'

Als bestuurder wil ze realiseren dat
alle scholen in haar scholengroep top-
kwaliteit leveren met onderwijs dat
toegankelijk is voor alle leerlingen. 'De
groeiende kloof in ons onderwijs gaat me
aan het hart. Daarom maak ik me sterk
voor goede scholen in onze stad, van in-
ternationale schakelklassen voor vluch-
telingenkinderen tot een tweetalig gym-
nasium.' Daarnaast wil ze dat de scholen
meer samenwerken nu het aantal jonge-
ren daalt. 'Je kunt ervoor kiezen met
elkaar te concurreren, maarje kunt ook
de krachten bundelen om het onderwijs
nog beter te maken.' !
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