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2008 – heden:     Zelfstandig ondernemer  
              Hans Koole Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven (www.hanskoole.nl)  
Als zelfstandig ondernemer ben ik actief op twee domeinen: bestuurlijk werk en projectmatige 
activiteiten. Het bestuurlijk werk kenmerkt zich door langere betrokkenheid bij een bepaalde 
organisatie (voor een overzicht zie het onderdeel bestuurlijke ervaring). De projectmatige 
activiteiten hebben een kortere looptijd en kunnen onderscheiden worden naar het doen van 
onderzoek en het uitvoeren van projecten.  
 
Onderzoeken:   Houvast voor de toekomst. Onderzoek naar de positionering en toegevoegde waarde 

van een opleidingsfonds. 2015  Opnieuw verbinden. Onderzoek naar de positionering van een intermediaire 
organisatie in het Rotterdamse havengebied. 2013  De relatie tussen strategisch beleid, onderwijsvernieuwingen en personeelsbeleid. 
Onderzoek voor een scholengroep in het westen van het land, februari 2012.   Begeleiden van leren in de praktijk. Onderzoek voor de Onderwijsraad naar de wijze 
waarop de begeleiding van leerlingen en studenten in bedrijven vorm krijgt en 
plaatsvindt, november 2010.   Prikkelen tot meer en beter. Onderzoek ten behoeve van VNO-NCW en MBK-
Nederland naar de opvatting van het bedrijfsleven over het optimaliseren van de 
samenwerking tussen instellingen voor beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, juni 
2010.   Horizontale verantwoording. In jaarverslagen van ROC’s blijft betrokkenheid 
bedrijfsleven onduidelijk. Artikel in Profiel over eigen onderzoek naar de wijze waarop 
mbo-instellingen zich in het jaarverslag verantwoorden naar het bedrijfsleven, 
december 2009.   Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Onderzoek voor en advies aan het 
kenniscentrum EVC, november 2009.  

Projecten:    Regionaal Investeringsfonds MBO. Lid van de beoordelingscommissie, 2014 – 
heden.  SOS Vakmanschap, een samenwerkingsverband van meer dan 50 organisatie 
gericht op het behoud van kleinschalig specialistisch beroepsonderwijs. Voorzitter 
begeleidingsgroep, 2011 – 2015.   Innovatie-arrangement. Voorzitter van een auditteam, dat projecten innovatie-
arrangement van Het Platform Beroepsonderwijs halverwege hun looptijd beoordeelt 
en een advies geeft over de voortzetting, februari 2010 – 2014.  

WERKERVARING  

PERSOONLIJKE GEGEVENS  



 Koninklijke Horeca Nederland. Projectleider voor het professionaliseren van de 
ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijsbeleid in de regio’s van de sector 
Horeca, maart – december 2010.   Strategie-ontwikkeling opleidingsfondsen. Vormgeven en leiden strategie-
bijeenkomsten diverse sectoren.   Human Capital Chemie. Coördinator voor programma-onderdeel Aansluiting 
onderwijs – bedrijfsleven, september 2008 – december 2010.    

 1999 – 2009:     Secretaris Onderwijszaken VNO-NCW 
Belangenbehartiger voor werkgevers over onderwijsaangelegenheden (vooral 
vmbo en mbo) en scholing van werkenden 

Activiteiten o.a.:  Overleg initiëren en aangaan met vertegenwoordigers van de leden (secretaris van 
diverse interne overleggroepen)  Overleg initiëren en aangaan met vertegenwoordigers van departementen, politieke 
partijen en relevante organisaties in het werkveld, zowel op bestuurlijk als uitvoerend 
niveau (OCW, SZW, EZ, onderwijsorganisaties, vakorganisaties  Deelnemen aan structurele overleggen, bijvoorbeeld als werkgeversvoorzitter 
Werkgroep Onderwijs van de Stichting van de Arbeid, lid SER-commissie 
Arbeidsmarkt en Onderwijsvraagstukken, bestuurslid COLO, lid Raad van Toezicht 
Kennisnet en lid monitorcomité ESF. 

 
 
1991 – 2009:     Beleidsmedewerker Onderwijs en Arbeidsmarkt  
             AWVN 

Beleidsadviseur en projectleider  
Activiteiten o.a.:  Deelnemen aan structurele overleggen, bijvoorbeeld als voorzitter van de 

Klankbordgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt met leden, en op basis daarvan 
initiatieven ontplooien.  Als bestuurslid en tijdelijk voorzitter van de besturen van  kenniscentrum PMLF, OVP 
en Bepro verantwoordelijk zijn voor inbreng in en besluitvorming over koers en 
activiteiten van deze organisaties.  Tot 2000 verantwoordelijk voor het initiëren en bewaken van (onderzoeks)projecten 
op onderwijs en arbeidsmarkt, die resulteerden in publicaties en concrete 
dienstverleningsproducten 

 
 

1986 – 1991:     Beleidsmedewerker Onderwijs 
             Provincie Gelderland 

Voorbereiden van politieke besluitvorming over het advies over Plan van Scholen 
Primair en Voortgezet Onderwijs 

 
1981 – 1986:     Leerkracht bewegingsonderwijs 
             Diverse basisscholen in provincie Gelderland 
 
 
   
 
2014 – heden:  Onafhankelijk voorzitter van de Vereniging van ondernemers in het 
                         thermisch isolatiebedrijf (VIB) 
2014 – heden:  Voorzitter raad van toezicht van de Stichting Spaarnesant voor Openbaar 

Primair Onderwijs Haarlem 
 
 

BESTUURLIJKE ERVARING 



2012 – heden:  Lid van het bestuur van stichting C3 voor de promotie van chemie, de  
  opleidingen en de beroepen in de chemie, life sciences en procestechniek  
2010 – heden:  Onafhankelijk voorzitter stichtingen SVGB Kbb, SVGB Holding, STAP,  
                         Meld- en Expertisepunt 
2009 – heden:  Onafhankelijk voorzitter stichtingen PMLF, OVP en Bepro 
2011 – 2016:  Lid van het bestuur van TechniekTalent.nu 
2009 – 2014:  Voorzitter bestuur van de Stichting Spaarnesant voor Openbaar 

Primair Onderwijs Haarlem 
2006 – 2009:    Voorzitter Medezeggenschapsraad OBS De Zuidwester 
2004 – 2009: Lid Raad van Toezicht Kennisnet 
2000 – 2009:     Bestuurslid stichting Kenniscentrum PMLF 
2000 – 2009:     Bestuurslid stichting Bepro 
2001 – 2009:     Bestuurslid Vereniging COLO 
2000 – 2009:     Werkgeversvoorzitter Werkgroep Onderwijs van de Stichting van de Arbeid 
1996 – 2009:     Bestuurslid stichting opleidingsfonds OVP  
 
 
 
 
 
 1988: Onderwijskunde 
           Katholieke Universiteit Nijmegen 
 
1981: Lerarenopleiding Bewegingsonderwijs  
           Chr. Academie Lichamelijke Opvoeding te Arnhem 
 
1977: Atheneum 
           Chr. Scholengemeenschap Walcheren 
 
 
 Aanvullende opleidingen:  

Verandermanagement   
Financieel management 

 
 

 
 
  Hobby: fotografie / yoga 

 
 

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 


