
 

   

 

 

 

 

 

 

 
WISSELING VAN DE WACHT 
 
Beste HSN collega’s, ouders, verzorgers, 
 
In dit bericht leest u over de komende én de vertrekkende algemeen directeur van de HSN. 
Wisseling van de wacht dus, officieel midden in de zomervakantie, per 1 augustus 2019! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Even voorstellen 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij in een paar alinea’s voor te stellen. Mijn naam is 
Marco van der Zwaard. Ik ben getrouwd met Heidi en vader van Pim. Wij wonen met veel plezier in 
Harderwijk.  

Per 1 augustus hoop ik te starten als 
algemeen directeur van de Hervormde 
Schoolvereniging te Nijkerk. Ik heb de HSN 
leren kennen als een professionele 
organisatie waar vanuit persoonlijke 
betrokkenheid, gezamenlijke verantwoor- 
delijkheid en vakmanschap gewerkt wordt 
aan christelijk onderwijs op een kwalitatief 
goed niveau. Ik wil hier in de komende jaren 
graag mijn bijdrage aan leveren vanuit de 
kernwaarden vakmanschap,  verantwoorde- 
lijkheid en vertrouwen. 
 

In de afgelopen 11 jaar ben ik vanuit Hogeschool Viaa in Zwolle werkzaam als onderwijs- en 
organisatieadviseur in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast ben ik docent in de opleiding 
voor schoolleiders en de master Educational Leadership van Penta Nova. De HSN is voor mij niet 
onbekend aangezien ik van 2001 tot en met 2005 leerkracht was op de Ichthusschool. Hierna heb ik 
drieënhalf jaar als schoolleider op de Immanuëlschool in Nunspeet gewerkt. 
 
Om te ontspannen houd ik van hardlopen, wielrennen en schaatsen. Daarnaast geniet ik ervan met 
anderen samen muziek te maken op orgel, piano of gitaar. In het winterseizoen geef ik catechisatie 
aan tieners van onze gemeente.  
Sinds januari ben ik bestuurslid van stichting Present Harderwijk. Present is een stichting die op 
diaconale wijze via praktische en sociale activiteiten zich inzet voor mensen die het goed kunnen 
gebruiken. 
 
Als scholen dragen wij bij aan de vorming van de nieuwe generatie. De kinderen zijn de vakmensen, 
wetenschappers en ouders van de toekomst. Aan ons de prachtige taak om samen met de ouders de 
kinderen op deze toekomst voor te bereiden. De HSN heeft hiervoor onlangs een nieuw strategisch 



  

 

beleidsplan voor de komende jaren ontwikkeld. Op basis van dat plan wil ik samen met de scholen 
werken aan de ambitie het onderwijs zo passend en betekenisvol mogelijk vorm te geven. Dat doe ik 
graag samen met u en jou, in het vertrouwen op de Zegen, kracht en inspiratie van onze Hemelse 
Vader. 
 
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten op één van de scholen of het kantoor van de HSN. 
 
Hartelijke groet, 
Marco van der Zwaard 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op naar een afscheid… 
  
Hierboven heeft de nieuwe algemeen directeur van de HSN, Marco van der Zwaard, zich aan u 
voorgesteld. Per 1 augustus a.s. mag ik het stokje aan hem doorgeven. Ik wens Marco Gods zegen toe 
en veel inspiratie!  
  
Even terugkijkend op mijn HSN periode: In 1989 werd ik benoemd tot directeur van 
de Rehobothschool. In 2000 volgde de functie algemeen directeur van HSN tot heden. In totaal heb 
ik 30 jaar in de HSN mogen werken. Mij is de kans en het vertrouwen gegeven om de organisatie en 
mezelf te ontwikkelen. De gezondheid daarvoor heb ik ontvangen. Iets om erg dankbaar voor te zijn. Er 
is in die jaren veel veranderd. Ook veel gelijk gebleven. Bijvoorbeeld je verantwoordelijkheid nemen 
en klaar staan voor collega’s, bestuur, kinderen en ouders. Dat heb ik altijd geprobeerd, met vallen en 
opstaan. Ik zou daar een boek over kunnen schrijven. Over komische, ernstige, zorgelijke, blijde 
dingen… Het was een boeiende uitdaging om de functie van algemeen directeur te mogen 
invullen. Soms lastig, vooral mooi!  
  
De HSN is een bloeiende schoolvereniging, met betrokken mensen. In mijn 
ervaring ook een gezegende schoolvereniging. Ik hoop op de achtergrond 
nog tot februari 2020 met projecten binnen de HSN bezig te zijn.  
Na de zomervakantie zal een afscheidsreceptie georganiseerd worden waarop 
de gelegenheid is elkaar te groeten. Nadere berichtgeving hierover volgt.  
Ik wens u en uw kinderen een mooie vakantieperiode toe!    
  
Vriendelijke groet  
Jan Blonk  
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