
 

 

Naam:    Teunis Wagenaar 
Adres:   Eerste Compagnonsweg 47, 8415 AB Bontebok 
Geboren:    22 april 1958, Nijemirdum (Frl.) 
Burgerlijke staat:  gehuwd, drie kinderen 
Telefoon:   (0513) 54 26 59, mobiel (06) 37 28 40 36 
E-mail, twitter:  info@teuniswagenaar.nl, www.twitter.com/teuniswagenaar 
Linkedin:   http://nl.linkedin.com/pub/teunis-wagenaar/1b/ab0/868 

 
Ik heb een ruime ervaring van twintig jaar in het management van het onderwijs. In het bijzonder het 
voortgezet onderwijs, maar in de afgelopen twee jaar ook in het basis- en speciaal onderwijs. 
Door de diverse functies ben ik breed inzetbaar op zowel het gebied van onderwijs- en kwaliteitszorg 
als de bedrijfsmatige onderdelen: financiën, huisvesting, personeel en organisatie. Veel ervaring met 
bestuur en politiek. Door acht jaar gemeenteraad en landelijke functies in de politiek ben ik 
deskundig in de zaken die op het snijvlak liggen van onderwijs, maatschappij en politiek. 
 
 
 
Doctoraal geschiedenis, contemporaine geschiedenis, bijvak politicologie:  Groningen, 1990. 
Lerarenopleiding Ubbo Emmius, Nederlands en geschiedenis: Leeuwarden, 1982. 
Voorbereidend Wetenschappelijk  Onderwijs: Sneek, 1977. 
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs: Sneek, 1975. 
 
Boardroom CBE Group met als thema’s governance, innovatie en leiderschap: 
Amsterdam, 2009. 
 
Lid van diverse netwerken op het gebied van onderwijs en bestuur. 
Diverse specifieke managementscholingen op het gebied van financiën, personeel en huisvesting. 
 
 
 
Interim-bestuurder bij scholennetwerk De Basis te Heerenveen, 2014 - heden 
In 2014 ben ik zelfstandig van start gegaan met Teunis Wagenaar interim en advies. 
Na het onverwachte vertrek van de bestuurder in Heerenveen heb ik een gerichte opdracht gekregen 
om de organisatie in rustig vaarwater te brengen en een aantal moeilijke vraagstukken op te lossen. 
 
Lid College van Bestuur en waarnemend voorzitter O2G2 te Groningen,  2012 - 2014 
Organisatie die met 2100 werknemers voor 17.000 leerlingen het onderwijs verzorgt in het openbaar 
basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Portefeuilles onderwijs en kwaliteitszorg voor basis-, 
speciaal en voortgezet onderwijs, specifiek leiding gegeven aan het basis- en speciaal onderwijs. Door 
het waarnemend voorzitterschap ook in 2013 leiding gegeven aan het voortgezet onderwijs. 
Resultaten: Het kwaliteitsbeleid is vorm gegeven en het aantal zeer zwakke en zwakke scholen is 
sterk verminderd. Verder inhoud gegeven een diverse fusies in het basis- en speciaal onderwijs en 
het verscherpt toezicht op de financiën is opgeheven. In 2013 is de relatie met de gemeente 
Groningen genormaliseerd en is er een goede werkrelatie ontstaan. 
Tenslotte is er nieuw beleid gemaakt voor de overgang van leerlingen van het basis- naar het 
voortgezet onderwijs en is het beleid passend onderwijs vorm en inhoud gegeven. 
 
 
 

Persoonsgegevens / algemene schets 

Opleidingen en diploma’s  

Werkervaring 
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Bestuurder OSG Singelland te Drachten, 2002 - 2012 
Organisatie voor openbaar voortgezet onderwijs die met 400 medewerkers het onderwijs verzorgt 
voor 3200 leerlingen in Drachten, Burgum en Surhuisterveen. Aangezien er sprake was van een 
eenhoofdig bestuur heb ik hier zowel aan de onderwijs kundige als de bedrijfsmatige portefeuilles 
inhoud gegeven. Resultaten: Een vergroot marktaandeel, nieuwe gebouwen voor totaal 40 miljoen 
euro, sterke onderwijslocaties met een eigen gezicht, eenduidige koers na gecompliceerde 
fusietrajecten en een gezonde bedrijfsmatige organisatie. In krimpgebied samenwerking gezocht en 
gezamenlijk onderwijsaanbod gecreëerd met het bijzonder onderwijs.  
 
Lid centrale directie OSG Sevenwolden te Heerenveen, 1994 - 2002  
Organisatie voor openbaar onderwijs die met 300 medewerkers het onderwijs verzorgt voor 
2600 leerlingen te Heerenveen, Joure, Akkrum en Grou. Nadruk op de bedrijfsmatige portefeuilles, 
naast onderdelen van de onderwijsportefeuille. Resultaten: Deze in 1994 gefuseerde school moest 
geheel worden opgebouwd. In die acht jaar is Sevenwolden een stabiele school geworden met een 
breed onderwijsaanbod. 
 
Docentschap en adjunct-directeur OSG Mid-Fryslân, 1983 - 1994 
In deze school voor MAVO en LHNO heb ik vier jaar fulltime les gegeven in de vakken Nederlands en 
geschiedenis; hierna parttime les gegeven, gecombineerd met het adjunct-directeurschap. 
 
 
 
Lid Raad van Toezicht Penta Primair    2014 - heden 
Lid Raad van Toezicht Onderwijs Groep Noord   2014 - heden 
Lid commissie Governance VO-raad    2010 - heden 
Diverse workshops over onderwijsonderwerpen   2008 - heden 
Voorzitter en lid VO-bestuur regio-Noord   2009 - 2013 
Voorzitter coöperatie Pompeblêd voor openbaar 
Voortgezet Onderwijs in Friesland    2003 - 2008 
Voorzitter medezeggenschapsraad basisschool  2000 - 2007 
Lid dagelijks bestuur ICT-Noord     2001 - 2003 
Lid en fractievoorzitter gemeenteraad Smallingerland  1986 - 1994 
Diverse provinciale en landelijke functies CDA   1982 - 1992 
Diverse functies bij de KNVB, scheidsrechters   1980 - 1984 
 
 
 
Talen:  Nederlands, Fries, Engels en Duits. 
Hobby’s: voetbal, muziek, wandelen en lezen. 
 

 

Nevenactiviteiten  

Hobby’s en vaardigheden 


