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Onderwijskundig ondernemer Jan Hofman verlaat Accent Nijkerk

Foto: Accent Praktijkonderwijs

Jan Hofman vertrekt van Accent Nijkerk, om als directeur-bestuurder aan het werk te gaan op J.H. Donnerschool in De
Glind. In de afgelopen 10 jaar heeft hij als locatieleider met ziel en zaligheid gewerkt aan het praktijkonderwijs op
Accent Nijkerk. Jan staat bekend om zijn tomeloze energie en passie voor jongeren die meer nodig hebben dan het
gewone onderwijs. Hiermee heeft hij als onderwijskundig ondernemer een grote bijdrage geleverd aan Accent Nijkerk.
Een school voor praktijkonderwijs die leerlingen kansen biedt op weg naar zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en
vrijetijdsbesteding als actief burger. Veel projecten zijn succesvol neergezet en talloze subsidies binnengehaald voor
Accent Nijkerk. Zo is onder zijn leiding een ecologische watertuin, een kooklokaal, een heftruckhal en een
technieklokaal gerealiseerd.
Hij is onverzettelijk in het positief in beeld brengen van de leerlingen. Leerlingen met talenten die hij keer op keer tot
uiting liet komen. Altijd met als doel hen een goede plek in de maatschappij te geven. Hij heeft het profiel van het
praktijkonderwijs niet alleen neergezet in onderwijsland, maar ook bij bedrijven in de regio en in de lokale
gemeenschap. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter van Nijkerk Sportief & Gezond en secretaris van de stichting Kom in
Bedrijf.
Hij zorgde als onderwijskundig ondernemer voor een krachtige verbinding tussen onderwijs, samenleving en het lokale
bedrijfsleven. Hij laat een solide en gedegen school met ongeveer 250 leerlingen achter zich. Een school met kwaliteit,
mede bereikt door de passie van Jan.
Vergeten doet Accent Nijkerk Jan Hofman niet snel. Ter ere van hem is er bij de school de Jan Ecohof geopend, zo
blijft het verbonden aan de ecologische watertuin. Daarnaast is op dinsdag 28 juni een afscheidsmoment geweest voor
de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Op donderdag 30 juni was er gelegenheid afscheid te nemen voor het
personeel en andere externe relaties in De Schakel. Gastspreekster mevrouw Dr. Martine Delfos opende het afscheid
met een bijzondere lezing over pubers en adolescenten. Na nog een aantal boeiende sprekers, kreeg Jan Hofman zelf
het laatste woord.

