
 
 

Afdeling Zonta het Gooi van Zonta International 
presenteert lezing:  

 
Van Mammoetwet naar I-padonderwijs 

door Jan Jimkes 
 

Dinsdag 6 maart, aanvang 20.15 uur in  
De Kapel, ‘sGravelandseweg 144, Hilversum 

 
Kosten: Euro 10, - uitsluitend contant aan de kassa 

Hapje en drankje inbegrepen na de lezing 
 

De opbrengst is geheel ten bate van  
Soft Tulip en Liberia Fistula Project 



In de afgelopen 50 jaar zijn er door de politiek tal van plannen ontwikkeld om het 
onderwijs te herzien. 

In deze lezing beperk ik mij tot het voortgezet onderwijs. 
Veel van die plannen sneuvelden voortijdig. 
Enkele grote en kleinere ingrepen werden ingevoerd, helaas vaak met fatale 
gevolgen. 
In mijn lezing laat ik een aantal van die herzieningen de revue passeren en ga ik 
in op de motieven en het succes of mislukking van die plannen. Ook sta ik stil bij 
de katalysatoren, die bij zo’n vernieuwingsproces een rol spelen. 
Jan Jimkes 
 
Jan Jimkes was van 1966 tot 2002 als leraar wiskunde, decaan en conrector 
verbonden aan het St. Bonifatiuscollege, VWO/HAVO school, in Utrecht. 
Bij de invoering van de Tweede Fase structuur/studiehuis liet hij zich kritisch uit 
over deze herziening en bleef dit proces ook volgen nadat hij met pensioen was 
gegaan. 
In 2007 werd hij door de Commissie Dijsselbloem gehoord over zijn rol bij de 
invoering van de Tweede Fase. 
De commissie noemde hem ’klokkenluider’ Tweede Fase. Heel eervol, maar in 
feite had hij bij de invoering van de wet in 1997 de klok te laat geluid. Sindsdien 
geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over onderwijsplannen aan 
woordvoerders van verschillende politieke partijen in Eerste - en Tweede Kamer. 
 
De opbrengst van deze avond gaat naar: 
 
Stichting Soft Tulip geeft ondersteuning aan ouders van kinderen met handicaps 
in de Oekraïne, die hun kind in het gezin willen laten opgroeien en niet in een 
staatsinstelling. 
www.softtulip.nl 
 
Liberia Fistula Project van Zonta International: 
Besneden meisjes bevallen in Liberia op zeer jonge leeftijd zonder deskundige 
begeleiding. Infectieziekten en maatschappelijke uitsluiting zijn het gevolg 
hiervan. 
Zonta International zorgt voor hersteloperaties. Tevens ontvangen deze meisjes 
een beroepsgerichte opleiding.  
Tezamen met hun kinderen kunnen zij weer volwaardig deelnemen aan de 
maatschappij. 
www.zonta.org 
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