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Voor de agenda:  
De CVO-Jaaropening vindt plaats op donderdagmiddag  

20 september 2018. Van harte welkom! 

Post

Een geslaagde  
operatie 
Ik vind het een goed idee dat CVOpen een themanummer wijdt aan  

het onderwijsondersteunend personeel (OOP). De inzet en prestaties 

van deze groep collega’s blijven soms wat onderbelicht. Zij zijn als  

het operatieteam dat de operaties van de specialist mogelijk maakt:  

je hoopt als patiënt vakkundig geopereerd te worden, maar het slagen 

van de operatie is niet alleen afhankelijk van de arts. Het is een team- 

prestatie, waaraan ieder op zijn of haar niveau een bijdrage levert. 

Ik vraag geregeld aan OOP-collega’s op welke manier hun werk 

bijdraagt aan beter onderwijs. Meestal geven ze daar een gloedvol 

antwoord op. Ook onze OOP’ers werken niet bij toeval in het onder-

wijs. Ze hebben meestal bewust gekozen voor maatschappelijk 

relevant werk. Veel OOP’ers begrijpen de naam van hun werk: 

onderwijsondersteuners. 

In beginsel gaat het natuurlijk om het onderwijs en om de docenten die 

dat onderwijs mogelijk maken. Of zoals vaak wordt gezegd: het gaat 

om het primaire proces. Tegelijkertijd is ondersteuning nodig om de 

organisatie goed te laten functioneren. Maar wat hebben we dan nodig 

en hoe organiseren we dat? Om zicht te krijgen op de ondersteuning 

die we binnen CVO hebben, heeft organisatieadviesbureau Berenschot 

in 2016 een benchmark-onderzoek gedaan. Dat toonde aan hoe onze 

ondersteuning zich verhoudt tot die van andere schoolorganisaties. 

Verder is de dienstverlening van de collega’s van het CVO-bureau 

getoetst door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. 

«  Meestal kozen onze ondersteuners bewust  

voor maatschappelijk relevant werk.  »

De onderzoeken hebben gelukkig geen zaken aan het licht gebracht 

waarvan we nog geen weet hadden. Wel helpen ze ons de eigen 

organisatie te ijken en nieuwe vergezichten te ontwikkelen. Een van  

de grote kansen is dat we de kracht van het OOP beter benutten door 

collega’s meer met elkaar te laten samenwerken in de ondersteunings-

organisatie. We brengen hen letterlijk met elkaar in verbinding. 

Collega’s van verschillende scholengroepen en het voormalige 

CVO-bureau komen – al dan niet fysiek – bij elkaar. Hierdoor ontstaat 

de mogelijkheid de dienstverlening te verdiepen en te verbreden.  

Ook kan het werk op termijn effectiever en efficiënter worden gedaan. 

In het voorbeeld van de operatiekamer: als de arts onverhoopt de 

operatie verprutst, heb je er als patiënt bar weinig aan dat de onder-

steuners je wél de juiste medicijnen hebben toegediend of dat  

de operatiekamer volledig steriel was (troostprijs). OP en OOP  

vullen elkaar dus aan, hebben elkaar nodig en versterken elkaar. 

Henk H. Post
Voorzitter van de raad van bestuur van  

de Vereniging voor CVO te Rotterdam en omgeving
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Van de redactie

‘Een school kan niet alleen draaien op leraren (…) OOP’ers zijn  

bijzondere schakels.’ Dat zegt niemand minder dan Paul Rosenmöller, 

voorzitter van de VO-raad, tegen CVO-bestuursvoorzitter Henk Post  

in dit nummer. 

Maar liefst een vijfde van de CVO-medewerkers is OOP’er. In totaal  

gaat het om zo’n 540 mensen, van wie er 140 als onderwijsassistent 

werken. We zetten hen volop in de schijnwerpers. Bijzonder is  

dat negen van hen een boekje opendoen over hun taken, het plezier  

dat ze in hun werk ervaren en hun wensen voor de toekomst. 

Daarnaast besteden we aandacht aan de vorming van de Shared 

Service Organisatie (SSO) van CVO, die de ondersteuning van  

de scholen beter en efficiënter wil regelen. 

Veel leesplezier!

Reageren kan op cvopen@cvo.nl

De kracht  
van het OOP



Frank Gortemaker is werkzaam als senior adviseur bij adviesbureau Berenschot.  
Hij voerde in 2016 een overheadbenchmark uit bij CVO. 

«   Door krachten te bundelen  

is meer kwaliteit mogelijk  

tegen lagere kosten. »
Frank Gortemaker, economisch socioloog
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Directeuren, administratief medewerkers,  

conciërges. Geen school kan zonder onderwijs- 

ondersteunend personeel (OOP). Maar hoe zet  

je als onderwijsorganisatie deze medewerkers  

zo efficiënt mogelijk in, zodat zij het primaire 

proces optimaal kunnen ondersteunen?  

Frank Gortemaker, senior adviseur bij advies- 

bureau Berenschot, vertelt waar winst te  

behalen valt. 

Gortemaker is economisch socioloog en begeleidt onderwijs- 

instellingen bij het efficiënt en effectief inrichten van hun  

bedrijfsvoering. In het voorjaar van 2016 voerde de adviseur  

een overheadbenchmark uit bij CVO. De benchmark bood inzicht  

in de omvang van het onderwijsondersteunend personeel van CVO. 

Gortemakers rapportage gaf tevens antwoord op de vraag hoe  

deze omvang zich verhoudt tot die van andere instellingen voor 

voortgezet onderwijs. ‘CVO zit vrij dicht tegen het gemiddelde  

van de referentiegroep’, zegt hij. Bij CVO werkt 23,2 procent  

van de formatie in de ondersteuning; bij de referentiegroep is  

dit gemiddeld 23,7. De overheadlasten van CVO bedragen  

gemiddeld € 17.891 per formatieplaats. Dit is 1 procent hoger  

dan het gemiddelde van de referentiegroep.

Unieke behoeften
‘Maar of je nu op, iets onder of boven het gemiddelde scoort in  

onze benchmark, voor alle onderwijsorganisaties is het zinvol om 

steeds weer te kijken naar hoe je je bedrijfsvoering slimmer kunt 

aanpakken’, zegt Gortemaker. 

‘Er bestaat geen ideale mix van ondersteunende medewerkers  

die een garantie biedt voor een solide bedrijfsvoering van een 

school’, zegt de adviseur. ‘Het is niet one size fits all; elke school  

of scholengroep heeft zijn unieke behoeften en aandachtspunten. 

Zo hebben de meeste scholen in grote steden als Rotterdam  

een uitdaging waar het gaat om leerlingen met achterstanden.  

Het is begrijpelijk dat daar meer ondersteuning voor nodig is, 

bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitszorgmedewerkers.  

Iedere onderwijsorganisatie moet zo zoeken naar haar eigen 

balans in de overhead.’ 

 

Verborgen overhead 
Gortemaker kan wel enkele organisatie-onderdelen aanwijzen 

waarop veel scholen een efficiencyslag kunnen maken.  

‘Binnen het voortgezet onderwijs blijken veel (semi-)onder- 

steunende taken bijvoorbeeld te worden uitgevoerd door personeel 

binnen het primaire proces’, zegt hij. ‘Dit noemen we verborgen 

overhead. Denk bijvoorbeeld aan de administratie in het leerling-

volgsysteem door docenten. Zij zijn relatief veel tijd kwijt aan het 

goed bijhouden van alle studieresultaten en -voortgang van leer- 

lingen. Deze administratieve klus is ‘een pijnpunt’ op veel scholen.  

Het levert veel extra werkdruk op en docenten hebben niet  

altijd een goed beeld van wat precies van hen wordt verwacht. 

Soms doen docenten meer dan nodig is. Het kan daarom nuttig 

zijn om dat eens goed uit te zoeken. Laat iemand uit de bedrijfs-

voering eens meekijken met docenten als zij bezig zijn met  

de administratie. Of laat administratief medewerkers waar 

mogelijk administratieve taken overnemen van docenten. 

« Zoek uit waar docenten  
meer doen dan nodig is. »

Zo kan de ondersteuning effectief bijdragen aan een lagere  

werklast voor docenten. Daarnaast zijn de salariskosten van  

een docent hoger dan die van een onderwijsondersteuner,  

het levert al snel besparingen op. Docenten kunnen die vrij- 

gekomen tijd bijvoorbeeld steken in het leveren van beter  

onderwijs aan leerlingen.’

 
‘Samen sterk!’ 

Binnen CVO is begin 2017 al een start gemaakt met een verander-

traject om de ondersteuning van het primaire proces slimmer te 

organiseren. Onder het motto ‘Samen sterk!’ werken de school- 

directies met elkaar aan de opzet van een gemeenschappelijke 

service-organisatie (Shared Service Organisatie, SSO).  

Frank Gortemaker, senior adviseur bij organisatieadviesbureau Berenschot:

‘ Maak slimme keuzes’

»
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Die moet alle scholen op het gebied van onder meer ICT, juridi-

sche deskundigheid, financiële administratie en huisvestingszaken 

breed gaan ondersteunen. Er zijn al flinke stappen gezet.1 

Gortemaker: ‘Dat is goed nieuws. Generieke overheadtaken  

(taken die geen specifieke aanpassing voor de locatie nodig 

hebben) kun je doorgaans ook het beste centraal regelen.  

Door de krachten te bundelen wordt het mogelijk om meer 

kwaliteit te leveren tegen soms ook lagere kosten. Het centraal 

inkopen van materialen is vaak gunstig. Neem bijvoorbeeld  

de lespakketten. Binnen een scholengroep zoals CVO zijn er  

vaak meerdere scholen die kiezen voor dezelfde of soortgelijke 

lesprogramma’s en -methodes.  

Door deze gezamenlijk aan te schaffen, kan een betere prijs 

worden bedongen en zo een besparing op leermiddelen.’ 

« Problemen op school moeten  
snel kunnen worden opgelost. »

‘Bij centralisatie van je bedrijfsvoering komt een groot deel van je 

onderwijsondersteunende personeel wel op meer afstand van  

het primaire proces te staan; daar moet je je wel steeds bewust 

van blijven. Kan een docent bij een computerstoring in zijn klas  

net zo makkelijk de hulp inroepen van een ICT-medewerker als 

voorheen? Het is belangrijk dat die goede, snelle interactie 

mogelijk blijft en dat vragen en problemen snel kunnen worden 

opgelost. Anders gaat het efficiency-voordeel dat je wilde bereiken 

met centralisatie, ten koste van de toegevoegde waarde van  

de ondersteuning. Dat moet je voorkomen.’ 

1 Lees ook het interview met Marco Heemskerk op pagina 16-18.

‘Help elkaar vooruit’ 
‘Een goede manier om het meeste uit je overhead te halen is  

om werkprocessen structureel te verbeteren’, zegt Gortemaker.  

‘Dat kan op vele manieren. LEAN is daarvoor onder andere een 

geschikte methode. LEAN is gericht op het opsporen en vermijden 

van fouten en verspilling, bijvoorbeeld door medewerkers alleen 

datgene te laten doen wat nodig is en handelingen in één keer 

goed te laten verrichten. Hierdoor komt geen verkeerde of 

overbodige informatie in dossiers terecht en wordt overbodig  

werk of administratie voorkomen.’ 

‘Overigens betekent een efficiënte inzet van je mensen niet per 

definitie dat je streeft naar zo min mogelijk medewerkers.  

Je kunt er juist voor kiezen om op bepaalde bedrijfsonderdelen 

meer personeel in te zetten als je verwacht daarmee geld over 

te houden. Denk bijvoorbeeld aan een sterke afdeling P&O.  

Als je goede personeelsmedewerkers in huis hebt die effectief 

werken aan het optimaal laten functioneren van het personeel, 

levert dat natuurlijk ook winst op voor de organisatie, namelijk 

gemotiveerde en hardwerkende mensen die hun werk goed doen. 

Dat is niet alleen efficiënt, maar draagt ook bij aan het plezier in 

het werk en sfeer in de organisatie.’ 

‘Slimme keuzes maken als schoolleiding betekent in mijn optiek 

ook dat je je personeel betrekt bij het vinden van goede oplossingen 

voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Niet alleen medewerkers  

uit de ondersteuning, maar ook docenten. Wissel goede ervaring 

en kennis uit, maak gebruik van nieuwe ICT-toepassingen, help 

elkaar vooruit. En houd daarbij steeds het gezamenlijke doel  

goed voor ogen: als je als school middelen bespaart, kun je deze 

inzetten voor meer maatwerk aan leerlingen, voor extra projecten 

en activiteiten die het onderwijs nog leuker en beter maken.’ 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

‘Een keuze voor meer personeel kan ook leiden  
tot besparingen’, zegt Frank Gortemaker. 

vervolg van pagina 3

« Fouten en verspilling  
opsporen en vermijden  
verbetert werkprocessen. »
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Na een fietstocht door een zonovergoten Zuiderpark kwam 

ik met een paar vriendjes als aankomende brugklasser 

eind augustus 1969 aan bij onze nieuwe school: de CSG 

Maarten Luther. Voordat we vanaf de Kromme Zandweg de 

stoep opgingen om onze fietsen vanaf een levensgevaarlijk 

steile helling ondergronds te parkeren in betonnen gleuven, 

kregen we direct een verpletterende indruk mee van een 

statige heer die in kostuum met stropdas uit een woning 

stapte die onderdeel was van de school. Hadden we toch 

maar al direct de baas van de school gezien! Want wie 

woont er anders in een school en ziet er zo chic uit? 

Het bleek meneer Hokke te zijn, die net uit zijn conciërge-

woning kwam. Ik geloof dat we pas in klas 3 door hadden dat 

niet hij maar meneer Mackay de rector van de school was. 

Meneer Hokke liep niet, hij schreed, hij groette niet, maar 

werd gegroet (hetgeen hij meestal met een minzaam knikje 

beantwoordde), hij werd niet met ‘jij’ aangesproken, maar 

met ‘u’. Bij de hoofdingang had hij zijn eigen ‘loge’.  

Meneer Hokke was een centrale figuur in de school en je 

kon hem nauwelijks ‘lid van het ondersteunend personeel’ 

noemen, immers de complete populatie van de school  

– van leerling tot directeur – ondersteunde hem, en niet 

omgekeerd.

 «   De hele schoolpopulatie ondersteunde  

meneer Hokke, en niet omgekeerd.  »

Maar op school voelde je je veilig. Veiligheid!? Anno 2018 

een heikel punt op scholen wereldwijd. Denk aan de schiet- 

partijen in de Verenigde Staten, of shootings op scholen in 

Duitsland, het komt steeds dichterbij. Moeten docenten  

op CVO-scholen ook een schiettraining krijgen, zoals 

Donald Trump voorstelde? Ik zie al voor me dat dit een vast 

onderdeel wordt van lerarenopleidingen, waar in kelders 

schietbanen worden gecreëerd zodat aankomend docenten 

kunnen oefenen. 

Persoonlijk heb ik geen behoefte aan een schiettraining, 

want op Melanchthon Schiebroek voel ik me altijd veilig. 

Dat komt vooral doordat wij een collega hebben – laten we 

hem ter bescherming van de privacy ‘Frederik’ noemen –  

die parttime docent is en parttime politieagent.  

Conciërge op een veilige school

Column

Ik heb met de roostermakers kunnen regelen dat ik altijd  

in het lokaal naast hem lesgeef. Dat voelt heel veilig, zeker 

als Frederik af en toe eens door het raam komt kijken of 

alles in orde is. 

Hier hebben we in de kiem een veel betere oplossing:  

er komen duale trajecten waar gemotiveerde jonge mensen 

worden opgeleid tot docent-politieagent, gespecialiseerd  

in zowel een schoolvak als politietaken. Er wordt zo 

geroosterd dat op iedere gang zo’n duale collega lesgeeft 

en de veiligheid in de gaten houdt. Duale collega’s die  

zowel lid van het OP als OOP zijn, waarmee tevens dit 

gekunstelde onderscheid vervalt. Ik stel voor dat Frederik 

tijdelijk van zijn taken wordt ontheven en aan de Raad van 

Bestuur van CVO wordt toegevoegd om een CVO-breed 

masterplan hiervoor te ontwikkelen.

 «    Duale trajecten om jonge mensen  

op te leiden tot docent-politieagent.  »

Het hoeft namelijk niet altijd goed af te lopen, zoals in de 

tijd van meneer Hokke. Op een ochtend tijdens de centrale 

examens in mei 1973 werd hij omstreeks 08.30 uur in zijn 

loge door een onverlaat gebeld met de mededeling dat er 

een bom in de school was geplaatst. Bommeldingen waren 

in die tijd in de mode en zorgden voor veel onrust en 

paniek. Meneer Hokke bedankte de beller en ging over  

tot de orde van de dag. 

Pas een uur later gaf hij het bericht door aan de rector  

met de mededeling dat het om een vals alarm ging. 

Op de vraag van meneer Mackay hoe hij dat zo zeker  

kon weten, gaf hij aan dat was gezegd dat de bom af  

had moeten gaan om 09.00 uur en dat we nu toch al  

een half uur verder waren. Waarna alsnog alarm werd 

geslagen en docenten en leerlingen met spoed de school 

werden uitgerangeerd. Bij intensieve inspectie werd  

geen explosief gevonden. De examenleerlingen en  

docenten in de gymzalen waren van de ontwikkelingen 

onwetend gehouden en waren in alle rust doorgegaan. 

Commentaar van meneer Hokke toen hij bij de directie  

op het matje werd geroepen: ‘Ik zei toch dat het alarm  

vals was!’

 

Dirk Oosthoek
Voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

van CVO, docent filosofie op Melanchthon Schiebroek en  

vakdidacticus filosofie aan het ICLON (Universiteit Leiden)
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Taken? 
In mijn functie als managementondersteuner  

doe ik alle voorkomende secretariële werkzaam- 

heden, zoals agendabeheer voor de directeuren,  

notuleren, archiveren, (digitale) postafhandeling, 

jaarplanningen maken en het inplannen van 

arbo-artsconsulten en ABP-jaargesprekken. 

En ik ben letterlijk de stem van Accent. Als je  

Accent belt en je krijgt een bandje, ben ik dat! 

Taken buiten functie? 

Naast mijn gewone taken ben ik het eerste aan- 

spreekpunt op ons kantoor aan de Weegschaalhof, 

en houd ik mij bezig met het bestellen van onder 

andere de kerstpakketten en gadgets die de scholen 

gebruiken voor de Open dagen. Ook draag ik mijn 

steentje bij aan de organisatie van Accent-brede 

dagen. Daarnaast ben ik sinds kort lid van  

de stuurgroep PR & Communicatie.

Leuk werk? 

Ik ben vaak Accent-overall bezig en dat maakt  

mijn baan erg interessant. Onlangs mocht ik ook 

meedenken over de huisstijlvernieuwing. Ik was  

het aanspreekpunt voor de locaties en de vorm- 

gever. De afwisseling is voor mij een voorwaarde  

om mijn werk met plezier uit te voeren!

Contacten met collega’s en leerlingen? 

Ik heb heel fijn en open contact met mijn collega’s 

op het hoofdkantoor van Accent. Leerlingen spreek 

ik nauwelijks. Dat mis ik wel eens. Op de onderwijs-

opvangvoorziening waar ik voorheen werkte, 

hadden de leerlingen wel mijn hart gestolen.

De toekomst van je beroep? 
Ik ben ooit begonnen aan de telefoon, met licht 

administratieve taken. In de loop van de jaren 

hebben mijn werkzaamheden zich steeds verder 

uitgebreid. Ik hoop dat ik kan blijven groeien en 

dat ik steeds weer nieuwe dingen kan ontwikkelen 

en ondernemen.

Wat zie je graag anders? 

Als ik het idee heb dat dingen anders kunnen 

worden aangepakt, dan geef ik dat wel aan. Ik werk 

bijvoorbeeld ook één dag per week op de locatie 

Capelle, waar ik de orthopedagoog administratief 

ondersteun. Toen ik daar begon, werden er nog veel 

dossiers uitgeprint. Ik vind het leuk om mee te 

denken over vernieuwing en inmiddels zijn we dan 

ook druk bezig om de zaken te digitaliseren.

(Karin van Breugel)

Ondersteuners in beeld

Een collega over  
Madeleine
‘Madeleine is vriendelijk, 

representatief en attent.  

Ze zorgt dat iedereen zich 

welkom voelt bij Accent 

(Onderwijsondersteuning).  

Ze is ons visitekaartje en staat 

altijd voor mij en mijn collega’s 

klaar.’ 

Jacqueline Bevaart 

algemeen directeur CVO Accent

«  Agendabeheer,  

notuleren, 

post afhandelen,  

gesprekken plannen.  »

‘Ik ben letterlijk de stem van Accent.’ 

Madeleine van Delft 
managementondersteuner 

Accent
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Taken? 
Ik ben verantwoordelijk voor het complex aan 

de Lijstersingel. Als er storingen in of rond de 

gebouwen zijn, zorg ik dat die verholpen worden. 

Ik onderhoud de contacten met de schoonmaak  

en de beveiliging, en stuur de conciërges en 

baliemedewerkers aan. Ook coördineer ik ons 

boekenfonds. Dat kost best veel tijd, vooral aan 

het begin en het eind van het schooljaar.

Taken buiten functie? 

Ik zou alles wel willen doen, maar heb aan  

den lijve ervaren wat het betekent om over je 

eigen grenzen heen te gaan. Dat wil ik nooit  

meer meemaken. Die ervaring is heel leerzaam 

geweest. Ik laat nu veel meer aan de conciërges 

over en dat gaat prima. 

Leuk werk? 

Mijn werk is hartstikke leuk! Vooral de diversiteit 

spreek me aan.

Contacten met collega’s en leerlingen? 

Ik heb veel contact met docenten, bijvoorbeeld  

als er iets kapot is in een lokaal. Of als ze troep 

achterlaten in de personeelskamer; dan schroom 

ik niet ze daarop aan te spreken. Met leerlingen 

heb ik voornamelijk contact over de boeken.  

Er komen ook weleens leerlingen op mijn kamer 

werken, als ze een rustig plekje nodig hebben. 

Daar heb ik totaal geen last van. 

De toekomst van je beroep? 
De collega die de facilitaire zaken voor het 

Comenius doet, zal onder de Shared Service 

Organisatie vallen. Ik blijf gewoon hier. Ik ben 

benieuwd hoe die samenwerking gaat lopen  

en wat de toegevoegde waarde van deze  

constructie is. 

Wat zie je graag anders? 

Het zou fijn zijn als niet alles om vijf voor twaalf 

gebeurt … Wij worden soms erg laat geïnformeerd 

over bijeenkomsten en activiteiten. Dat werkt  

niet prettig. Als we dingen op tijd weten, kunnen 

we meedenken, benodigdheden bestellen, alles 

klaarzetten en zorgen voor voldoende personeel. 

Gelukkig gaat dit de laatste tijd een stuk beter! 

(Karin van Breugel)

Kees van der Gaag 
medewerker facilitaire zaken 

Comenius College

Een collega over Kees
‘ Kees heeft oog voor zijn 

omgeving. Hij ziet wat er qua 

gebouwenbeheer nodig is en 

kent de achtergrond van 

situaties op de vestiging. Kees 

merkt oplopende spanning 

tussen leerlingen. Hij vangt 

signalen op van collega’s en 

gaat daarover in gesprek.’ 

Henriëtte Steuten 

lid schoolleiding

«  Storingen verhelpen, 

contacten met  

de schoonmaak, 

conciërges aansturen.  »

Ondersteuners in beeld

‘Ik wil niet meer over mijn eigen grenzen heengaan.’ 
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 Aantal medewerkers  
per functiefamilie

(met indeling in salarisschalen)

address-card OOP  totaal 538 

Onderwijsassistent 4-8 140 
Medewerker dienstverlening 4-6 90 
Administratief medewerker 4-6  68 
Onderwijs- en leerlingbegeleider 9-11  45 

Administratief medewerker 7-10 43 
Medewerker Advies & Beleid 9-12 42 

Medewerker dienstverlening 1-3 42 
Medewerker dienstverlening 7-9 30 

Directieassistent 7-8  20 

Medewerker ICT 8-10  18 

 

 

address-card OP  totaal 1.639 

Docent  1.622 
Directie   13 

Onderwijs- en leerlingbegeleider 9-11    4 

 

 

address-card DIR  totaal 126 

Directie    125 
Docent   1

Functies per familie

address-card DIR
Directie
Adjunct-directeur
Afdelingsdirecteur / -hoofd
Algemeen directeur
Algemeen rector
Clusterleider / rector / directeur
Concerncontroller
Conrector algemene dienst
Conrector / adjunct-directeur / locatiedirecteur
Directeur Bedrijfsvoering
Directeur Categoriaal Onderwijs B
Directeur Onderwijs
Directeur onderwijscluster avo Lansingerland
Directeur onderwijscluster avo Rotterdam
Directeur onderwijscluster vmbo Lansingerland
Kwartiermaker Shared Service Organisatie (SSO)
Lid van de algemene directie
Lid raad van bestuur
Onderwijsteamleider
Rector
Sectordirecteur
Sectordirecteur / locatiedirecteur A / B
Teamleider B
Unitdirecteur
Vestigingsdirecteur
Vestigingsleider
Voorzitter centrale directie brede scholengem.
Voorzitter raad van bestuur

Docent
Adjunct-directeur

address-card OOP
Administratief medewerker
Administratief medewerker B / C / D
Assistent P&O A
Medewerker administratie B
Medewerker financiële administratie A
Medewerker Financiën & Control
Secretaresse A
Secretaresse B

Administratief medewerker
Administratief medewerker E / F
Assistent P&O
Chef administratie / administratief medewerker E
Medewerker administratie C
Medewerker financiële administratie C / D
Medewerker PSA C
Roostermaker B

Directieassistent 
Directieassistent
Directiesecretaresse
Managementassistent SSO
Secretaresse C / D

Medewerker Advies & Beleid
Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker algemeen A / B / D
Beleidsmedewerker onderwijs A / C / D
Beleidsmedewerker P&O C / D
Coördinator (onderwijs) B
Hoofd automatisering C
Hoofd facilitaire dienst
Hoofd financiële administratie
Hoofd Financiën & Control
Hoofd Personeel & Organisatie
Medewerker facilitaire dienst H
Medewerker financiële administratie F / G
Medewerker huisvesting
Medewerker ICT G
Medewerker PSA F
Teamleider SSO

Medewerker dienstverlening
Administratief medewerker A
Assistent facilitaire dienst
Assistent facilitaire dienst A / B / C
Medewerker mediatheek A
Onderwijsassistent C

Medewerker dienstverlening
Conciërge A / B
Medewerker facilitaire dienst A / B / C
Medewerker facilitaire dienst A / conciërge
Medewerker ICT A / B
Medewerker mediatheek C / D
Mediathecaris C
Roostermaker A

Medewerker dienstverlening
Bouwkundig medewerker
Chef facilitaire dienst
Coördinator leermiddelen
Medewerker facilitaire dienst B / hoofdconciërge
Medewerker facilitaire dienst D / E
Medewerker ICT C
Medewerker mediatheek E
Medewerker voorlichting
Mediathecaris A
Roostermaker
Roostermaker C
Senior medewerker facilitaire dienst E

Medewerker ICT
Analist / programmeur
Medewerker ICT D / E / F
Webmaster

Onderwijs- en leerlingbegeleider 
Coördinator (zorg)
Coördinator SMW
Logopedist A
Onderwijsbegeleider
Orthopedagoog A / B
Schoolmaatschappelijk werker (SMW)
Sociaal-pedagogisch medewerker / remedial teacher
Zorgcoördinator A / B
Zorgcoördinator / orthopedagoog

Onderwijsassistent
Leraarondersteuner G
Onderwijsassistent D / E / F / G / H
Onderwijsassistent G (TOA)
Schoolcontactpersoon
Technisch onderwijsassistent (TOA) B 

address-card OP
Onderwijs- en leerlingbegeleider
Coördinator (zorg)
Decaan B
Remedial teacher B
Zorgcoördinator B

Directie
Afdelingsdirecteur / -hoofd
Afdelingsleider
Teamcoördinator
Teamleider

Docent
Begeleider op school
Coördinerend docent
Docent B / C / D
Docentcoach
Studiecoördinator



Hoofdrol voor de ICT-afdeling  
en veel medewerkers 
Bij de start van dit schooljaar kregen leerlingen van de acht scholen van CSG Calvijn een eigen laptop. 

De invoering van de 4.500 devices voor elkaar krijgen, was een heuse tour de force voor de ICT-afdeling 

en veel andere ondersteunende medewerkers. ICT-manager Dimitri Verschoor en zijn collega  

Mike de Lima vertellen hoe Calvijn deze klus heeft geklaard én hoe ze leerlingen nu ondersteunen 

via de nieuwe servicepunten. 

CSG Calvijn voert 4.500 laptops in

Welke OOP’ers werk(t)en mee?
Een flink aantal OOP-collega’s werk(t)en mee aan de uitvoering 

van het laptopproject. ICT’er Dwayne Selsig is verantwoordelijk 

voor de optimalisatie van de technische processen en zorgde  

voor de integratie met Office365. Communicatiemedewerker 

Ramona Bouchée biedt hulp bij de communicatie over het project 

en bij het maken van de instructiefilmpjes.

Het ICT-team – Jerry Toet, John van Dipten en Virgil Kluivert – 

bemensen de Servicedesk en zijn er voor de technische onder-

steuning. Bij het servicepunt op de scholen helpen medewerkers 

van de school, zoals conciërges, stagiaires en technisch onder-

wijsassistenten (TOA’s), leerlingen met vragen en problemen. 

Kunnen zij de leerlingen niet helpen, dan nemen ze contact op 

met de Servicedesk. In dat geval krijgen de leerlingen tijdelijk  

een leen-laptop mee. 

‘Al in 2013 startten we op onze school Juliana met een pilot waarin 

enthousiaste collega’s onderzochten wat de voordelen zijn van  

een persoonlijke laptop voor leerlingen. Daarnaast heeft de Meerpaal 

in 2016 de kans gekregen 50 mobiele devices – Microsoft Surfaces – 

in het onderwijs uit te proberen. We zijn dus niet over één nacht ijs 

gegaan’, zegt Dimitri. 

‘De eerste ervaringen die we opdeden waren positief. Met de laptops 

kunnen leerlingen op een meer gevarieerde manier kennis verwerven 

en delen. Docenten kunnen bovendien meer maatwerk leveren en  

dat sluit goed aan bij de persoonlijke leerroutes. Leerlingen doen 

daarnaast belangrijke digitale vaardigheden op.’

Op basis van de goede ervaringen van Juliana en de Meerpaal  

besloot de algemene directie om leerlingen van alle Calvijnscholen  

te voorzien van een eigen laptop. ‘Een prima plan’, volgens Dimitri, 

‘maar het is een flinke krachttoer om alles goed georganiseerd  

te krijgen.’ 

Financiering door de school 
‘Een van de eerste vragen die we moesten beantwoorden was:  

Hoe financieren we die schoolbrede uitrol? Er is een flinke besparing 

op de investeringskosten gerealiseerd door de laptops voordelig in te 

kopen via een Europese aanbesteding. Alle Calvijn-scholen hebben  

de opdracht gekregen een businesscase te schrijven over hoe ze  

de laptops in het onderwijs wilden inzetten, gebaseerd op hun 

onderwijskundige visie. We hebben de docenten gevraagd kritisch  

te kijken naar hun traditionele lesmethoden. Heb je deze nog 

allemaal nodig of kun je ze ook (deels) vervangen door bijvoorbeeld 

de digitale open lesmethoden van VO-content of zelfontwikkeld 

digitaal lesmateriaal? Ook dat leverde de school een flinke besparing 

op die we konden inzetten voor ons laptopproject. 

CSG Calvijn heeft er bewust voor gekozen om zelf de middelen  

te organiseren en de ouders daarmee niet te belasten’, benadrukt 

Dimitri. 

ICT-manager Dimitri Verschoor.
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‘Een deel van de ouders zou een laptop namelijk niet of alleen met 

veel moeite kunnen betalen. Bij CSG Calvijn willen we alle leerlingen 

gelijke kansen bieden.’

Basis op orde 
‘We keken natuurlijk ook naar onze netwerk-infrastructuur.  

Onze wifi-zenders hebben we vernieuwd en uitgebreid van 300  

naar 480 exemplaren om een goed bereik te kunnen garanderen. 

We installeerden bovendien een tweede internetverbinding en bieden 

de leerlingen daarmee extra snelheid. Verder moeten leerlingen  

hun apparaat kunnen opladen, daarom zijn kluisjes op de scholen 

voorzien van een stopcontact. Afspraak is wel dat leerlingen  

’s ochtends met een opgeladen apparaat naar school komen.’

 

Om leerlingen en docenten wegwijs te maken op de laptop hebben 

Dimitri en zijn team voor beide groepen een handleiding geschreven, 

instructiefilmpjes gemaakt en een lijst opgesteld met veelgestelde 

vragen om te voorkomen dat de Servicedesk wordt overvraagd.

‘Een andere logistieke puzzel vormde de uitreiking van de apparaten 

aan de leerlingen’, zegt Mike de Lima. ‘Belangrijk is om goed te 

communiceren met de scholen over hoe en wanneer je dat wilt doen. 

De leverancier kon honderd gebruiksklare laptops per dag bij ons 

aanleveren; dat was voor de zomervakantie al gebeurd.  

Maar tijdens de uitreiking moet je de apparaten toch stuk voor stuk 

controleren. Een leerling logt in met zijn persoonlijke gegevens en 

dan kijk je of alles werkt. Met 4.500 apparaten op je lijstje ben je 

daarmee niet in één middag klaar.’

Nieuwe servicepunten 
‘Na die invoering moet je vervolgens voorbereid zijn op vragen en 

problemen tijdens het gebruik’, zegt Mike. ‘Leerlingen kunnen 

tijdens schooltijden terecht bij het speciaal ingerichte servicepunt  

op hun school met vragen, problemen en schade. Om schade te 

voorkomen hebben we gekozen voor een extra geharde behuizing 

waardoor de laptops tegen een stootje kunnen. Hardware reparaties 

worden door de leverancier uitgevoerd, de eenvoudigere handelingen 

doen we zelf. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan een schone 

installatie van Windows. De leerling krijgt in de tussentijd een 

leenapparaat mee.’

‘De startfase is soepel verlopen’, zegt Mike. ‘Het enige wat tegenzat is 

dat bij enkele laptops de batterijen niet werkten. De leverancier heeft 

dat snel opgelost en binnen twee weken alle batterijen vervangen. 

Daarnaast vroegen veel leerlingen met dyslexie ons na de uitgifte  

om ondersteuning bij het lezen, schrijven en studeren op de laptop.  

Voor hen hebben we dyslexiesoftware geïnstalleerd. Onlangs hadden 

we een geluidsprobleem met de laptops. We hebben toen weer een 

kort filmpje met ondertiteling gemaakt waarin we alle leerlingen laten 

zien hoe ze het probleem kunnen verhelpen met een update.’ 

« Stuk voor stuk 4.500 apparaten 
controleren. » 

Voor docenten brengt het gebruik van de device in de lessen, naast 

veel voordelen, ook nieuwe uitdagingen met zich mee. ‘Het is voor  

hen nu soms nog moeilijker om de aandacht van leerlingen vast te 

houden’, zegt Dimitri. ‘We zijn momenteel op zoek naar geschikte 

software waarmee docenten bijvoorbeeld alle schermen in de klas 

tijdelijk op zwart kunnen zetten en waarmee ze ook gericht kunnen 

meekijken met leerlingen vanaf hun eigen laptop.’ 

 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg) 

Meer informatie: www.calvijn.nl, www.vo-content.nl en www.learnbeat.nl

IT-medewerker Mike de Lima.

Laptops gebruiken op de Meerpaal 
‘ICT en de laptops bieden ons veel nieuwe, interessante mogelijk- 

heden, maar ze zijn niet alleenzaligmakend. Op de Meerpaal 

vinden we bewust gebruik van ICT belangrijk. Het gaat steeds om 

het vinden van een gezond evenwicht tussen de traditionele aanpak 

en de inzet van laptops, interessante software en digitale metho-

des. Binnen onze school ontwikkelen docenten voor een deel al 

eigen content, dat is goed om te zien. Wij gebruiken Learnbeat om 

deze content centraal op te slaan. Dit programma is dynamisch 

gekoppeld aan SOMtoday en dat biedt diverse voordelen voor  

de docent in het gebruik. Samen met docenten onderzoeken we  

nu hoe we met Learnbeat de digitale lesprogramma’s per vak 

verder kunnen ontwikkelen en verrijken. 

Toch moeten we niet vergeten dat het ontwikkelen van eigen 

content niet de core business is van docenten. En dat er ook risico’s 

aan verbonden zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de continuïteit en 

de bewaking van de kwaliteit. We zijn we er hoe dan ook trots op 

dat onze docenten en secties de uitdaging hebben opgepakt om 

“het bekende” los te laten en samen te pionieren.’

Bas van Hamburg,  

directeur van de Meerpaal
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Ondersteuners in beeld

(Karin van Breugel)

Taken? 
Onze afdeling biedt ICT-ondersteuning aan  

alle Calvijn-locaties en aan de CVO-medewerkers 

op het Henegouwerplein. Ik zit vaak achter  

de telefonische helpdesk en ben vaak op locatie  

te vinden. Bijvoorbeeld voor technische storingen 

en het beheer van werkstations.

In mei maken wij weer zo’n twaalfhonderd  

laptops gebruiksklaar voor een nieuwe lichting 

leerlingen. Op elke school hebben wij een 

servicepunt waar leerlingen terecht kunnen  

als hun laptop kapot is. 

Taken buiten functie? 

Nee, alles wat ik doe is ICT-gerelateerd.

Leuk werk? 

Ja, fantastisch. Ik werk heel zelfstandig en heb 

veel professionele vrijheid. Soms is het extreem 

druk, bijvoorbeeld in de examenperiode. Dan vind 

ik het een grote uitdaging om alles zo goed 

mogelijk te laten verlopen, voor de leraren maar 

met name voor de leerlingen. 

 

Contacten met collega’s en leerlingen? 

De persoonlijke contacten met docenten en 

leerlingen vind ik heel erg leuk. Mensen hebben 

vaak veel stress als er iets met hun computer aan 

de hand is. Soms krijg ik een hoop ICT-frustratie 

over me heen, maar ik probeer daar altijd  

een positieve draai aan te geven. Mijn doel is 

dat iemand weer zo snel mogelijk kan doorgaan 

met zijn werkzaamheden. 

De toekomst van je beroep? 
Sinds ik op mijn zestiende ging werken, heb ik 

heel verschillende banen gehad: in de bouw,  

de offshore, het bedrijfsleven en het onderwijs. 

Het is leuk om je steeds te blijven ontwikkelen,  

zo blijft je job uitdagend. 

CVO is bezig om een Shared Service Organisatie  

in te richten. Laat maar komen die verandering,  

in elke verandering zit wel iets positiefs! 

Wat zie je graag anders?  

Als de ICT niet goed loopt, kunnen mensen daar 

erg negatief op reageren. Maar een hoop gaat wél 

goed; op de achtergrond doen wij veel werk om  

te zorgen dat het hele systeem stabiel blijft lopen. 

Het zou best leuk zijn om iets vaker een positief 

geluid te horen als mensen tevreden zijn over 

onze dienstverlening …

(Karin van Breugel)

John van Dipten 
medewerker ICT 

Calvijn

«  Vaker een positief  

geluid over onze  

dienstverlening  

zou leuk zijn.  »

‘Ik geef een positieve draai aan ICT-frustratie die ik soms over me heen krijg.’

Een collega over John
‘ John is enorm goed in  

de communicatie. Hij praat 

makkelijk met mensen, kan 

dingen goed uitleggen en 

duidelijke verwachtingen 

scheppen. Hij is een betrouw-

bare collega, bij wie een 

afspraak een afspraak is.’ 

Dwayne Selsig 

Office-specialist 
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Ondersteuners in beeld

Taken? 
Ik doe de financiën van de school, zoals bijvoor-

beeld facturen verwerken en opstellen, beheren 

van kas/bank, declaraties afhandelen, docenten 

geld meegeven voor excursies en bestellingen 

doen. Daarnaast coördineer ik het boekenfonds. 

Omdat wij de inname en uitgifte van de boeken 

zelf verzorgen, is dat veel werk. Vooral tussen 

april en september. In de zomervakantie  

krijgen we zo’n veertig rolcontainers binnen,  

die uitgepakt, gestempeld en verdeeld moeten 

worden.

Taken buiten functie? 

Ik heb weinig tijd voor extra taken, maar organi-

seer wel twee keer per jaar samen met mijn 

collega Paula een personeelsuitje. We maken  

het programma en regelen de activiteiten,  

vervoer, eten en drinken. Deelname is vrijwillig, 

maar de meeste collega’s gaan wel mee.  

Dat is altijd een leuke en gezellige dag! 

Leuk werk? 

Ik doe mijn werk met veel plezier. Vooral de 

afwisseling spreekt me erg aan. 

Contacten met collega’s en leerlingen? 

Het contact met docenten is erg leuk, ze weten  

me te vinden als er iets is. Sommige docenten 

moet ik wel achter de broek zitten. Dan bestellen 

ze bijvoorbeeld een boek dat niet meer leverbaar is. 

Ik ben ooit begonnen op de huishoudschool, zoals 

dat toen nog heette. Daar kende ik alle leerlingen 

bij naam. Nu is de school daar te groot voor en 

ken ik alleen nog de ‘boefjes’.

De toekomst van je beroep? 
Door de komst van de Shared Service Organisatie 

is de toekomst van mijn werk voorlopig ongewis. 

Ik weet dat ik binnen het team Financiën ben 

geplaatst, maar verder heb ik nog geen inzicht in 

de plannen. De gesprekken vinden binnenkort 

plaats. Ik heb veel moeite met deze verandering en 

hoop dat ik gewoon mijn werkzaamheden op deze 

school kan blijven doen. Ik werk hier al 42 jaar … 

Wat zie je graag anders?  

Er zijn altijd wel dingetjes die beter kunnen, met 

name op het gebied van communicatie. Communi-

catie is heel belangrijk, niet alleen intern maar 

zeker ook in de richting van ouders. 

Een collega over Corrie
‘Corrie is heel georganiseerd 

en accuraat. Ik bestel voor  

de jaarlijkse werkweek naar 

Berlijn tijdig het handgeld voor 

bijvoorbeeld musea en lunches 

voor de leerlingen. Helaas heeft 

Corrie nog nooit een briefje te 

veel meegegeven ... 

Erg prettig dat je altijd bij haar 

kunt binnenlopen en dat ze dan 

even tijd voor je maakt!’  

Arthur Ruinard 

teamleider vmbo-kbl en docent lo

«  Facturen verwerken, 

declaraties afhandelen, 

bestellingen doen.  »

‘Op school ken ik nu alleen nog “de boefjes”.’ 

Corrie Kruithof 
medewerker financiële  

administratie/ 

coördinator boekenfonds 

Farelcollege



Het verenigingsbureau van CVO is sinds april 2011 op het Henegouwer-

plein gehuisvest. Het door architect Thomas Anema ontworpen  

schoolgebouw stamt uit de jaren twintig. De medewerkers die er nu 

werken gaan binnenkort over naar de nieuw te vormen Shared Service 

Organisatie (SSO) of naar de concernstaf. Zij ondersteunen de scholen  

van CVO onder meer met onderwijs- en personeelsbeleid, subsidie- 

coördinatie, onderwijshuisvesting, boekhouding, personeels- en  

salarisadministratie en systeembeheer/ICT.

10.50 uur  In de kamer van het team 

Beleid is Caroline Barnhard aan het werk. 

Ze is senior beleidsadviseur en is bezig 

met de subsidieaanvragen vanuit de 

gemeente Rotterdam voor CVO-scholen. 

Een kijkje op ... 
het Henegouwerplein 

11.08 uur  Caroline Verboom, bestuursassistent (links in 

beeld). Ik regel van alles voor onder andere de raad van bestuur, 

zoals het plannen van school- en werkbezoeken: ‘Mijn baan is 

lekker druk en dynamisch.’ Rechts in beeld: Corine Jongejan, 

managementassistent Shared Service Organisatie.

11.00 uur  Het concept-bestuursverslag 2017 

wordt besproken met de raad van bestuur.  

V.l.n.r.: Jan Willem Meinsma (RvB), Mark Somers 

(concern controller), Henk Post (RvB) en Arjen Toet 

(senior beleidsadviseur). 

Het interieur is in ere 

hersteld en ademt  

een authentieke sfeer. 

Het gebouw is voorzien 

van diverse kunstwerken. 14 C VOpen Mei 2018
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11.45 uur  Asha Ramcharan: ‘Ik ben interieur-

verzorgster van het CVO-bureau en daarnaast verzorg 

ik altijd de koffie voor de vergaderingen.’

12.30 uur  De collega’s van Financiën houden zich 

bezig met onder meer het betalen van allerlei facturen 

en het opstellen van tussentijdse financiële rapportages. 

11.59 uur  De medewerkers van Huisvesting/

Facilitair houden zich bezig met het beheer, 

onderhoud en de nieuw- en verbouw van bijna 

veertig CVO-scholen. Thema’s zijn onder andere: 

schilderwerk, meerjaren-onderhoudsplannen en 

de digitalisering van archieven. 

V.l.n.r.: Marco Maes, Cora Kemp, Huisvesting, en 

Laila Nafihi, Financiën. De andere collega’s van 

Huisvesting zijn op het moment van  

de foto op externe locaties. 

13.05 uur  Verderop in het gebouw zit een 

groepje leerlingen van het Marnix Gymnasium, 

dat op de begane grond enkele lokalen gebruikt. 

‘Wij hebben zo nog een mondeling Nederlands!’ 

11.17 uur  De personeels- en salarisadministratie 

bestaat uit verschillende eilanden: PENTA/Farelcollege, 

Comenius College, Melanchthon/Accent en Marnix  

Gymnasium/CVO-bureau. ‘  Deze eend is onze mascotte!’ 

Rifat Ozen (foto), medewerker personeels- en salaris- 

administratie, zet zich in voor het Comenius College.

11.55 uur  Marco Heemskerk, kwartiermaker SSO (midden), 

in overleg met Leon Grootenboer, teamleider Financiën (rechts), 

en David ter Kuile van de Galan Groep, de procesbegeleider van  

de SSO-teambijeenkomsten (links).

12.40 uur  In de 'huiskamer' en 

het halletje ernaast wordt gezellig 

bijgekletst tijdens de pauze.
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Taken? 
Als TOA op de Techno MAVO besteed ik de meeste 

tijd aan het voorbereiden en begeleiden van  

alle practicumlessen bij de vakken science, 

natuurkunde en scheikunde. Toen onze Techno 

MAVO een aantal jaar geleden van start ging,  

heb ik samen met een collega de science-lessen 

ontwikkeld. 

Aanvullende taken? 

Ik heb veel contacten met het mbo, bijvoorbeeld 

over de doorgaande lijn in onze onderwijs- 

programma’s. Om excursies en gastlessen  

te organiseren, spreek ik ook vaak met  

het bedrijfsleven. Die afwisseling in taken  

spreekt me erg aan.

Leuk werk? 

Van huis uit ben ik docent natuur- en scheikunde. 

Omdat ik meer praktisch bezig wilde zijn, heb ik 

bewust een ‘stapje terug’ gedaan. Een goede  

keus, want het TOA-werk vind ik erg leuk! 

Contacten met collega’s en leerlingen? 

Mijn computer staat in de teamkamer, dus ik  

zie en spreek alle collega’s behoorlijk veel.  

Met de collega’s van de bètavakken werk  

ik nauw samen. Die samenwerking is fijn,  

ik voel me erg gewaardeerd. 

Het contact met de leerlingen is ook erg leuk.  

Al speelt elke lichting met nieuwe gadgets,  

het blijven kinderen die zo nu en dan behoefte 

hebben aan een bemoedigend woord, een zak- 

doekje of een vermaning. Soms voel ik me wel  

een beetje de moeder van de afdeling.

De toekomst van je beroep?

Mijn beroep ontwikkelt zich volop, denk alleen al 

aan de toenemende automatisering. Dat is leuk, 

zo blijf je bij! Ons hele team heeft trouwens  

die spirit: we willen echt actueel blijven en nieuwe 

mogelijkheden benutten.

Wat zie je graag anders? 

Ik vind het wel eens lastig dat veel dingen van 

individuen afhankelijk zijn. Om bij het mbo en  

het bedrijfsleven dingen geregeld te krijgen,  

moet ik dikwijls weer op zoek naar nieuwe 

persoonlijke contacten. 

(Karin van Breugel)

Ondersteuners in beeld

« Voorbereiding en  

begeleiding van  

practicumlessen.  »

‘Ik voel me soms een beetje de moeder van de afdeling.’

Joke Gauvin 
TOA en coördinator projecten 

Techno MAVO 

PENTA De Oude Maas

Een collega over Joke 
‘ Joke is een fijne collega.  

Ze kan goed samenwerken en 

heeft veel ervaring. Daardoor 

kan ik vaak op haar terugvallen, 

dat geeft wel een zekere 

ontspanning. Bij de practica is 

Joke onmisbaar! Dankzij haar 

voorbereidingen kunnen we 

altijd meteen starten als  

de leerlingen binnenkomen.’  

Joey den Hartog 

docent biologie & science 
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Taken? 
Een groot deel van de dag doe ik kleine klusjes in 

en rond de school. Ik verzorg ook bestellingen, 

beheer de brandmeldinstallaties en verricht 

regelmatig samen met de brandweer controles.  

In de zomer komt daar nog twee keer per week 

grasmaaien bij. 

Samen met mijn directe collega maak ik dagelijks 

een werkplanning, maar in de praktijk komen er 

altijd allerlei onverwachte klusjes tussendoor. 

Voor klussen die we zelf niet kunnen, schakelen 

we een externe partij in.

Aanvullende taken? 

Soms ondersteun ik de administratie, bijvoorbeeld 

met kopieerwerk of ziekmeldingen. Ook ben ik 

BHV’er en MR-lid. En niet in de laatste plaats: 

tijdens toetsen en examens verzorg ik de koffie en 

thee voor onze leerlingen. 

Leuk werk? 

Zeker! Vooral de variatie is erg leuk. 

Contacten met collega’s en leerlingen? 

Docenten benaderen me voor allerlei dingen:  

een kapotte lamp, een bekladde tafel, een vast- 

lopende kopieermachine of een airco die het  

laat afweten. Meestal sturen ze een mailtje of 

schieten ze me even aan in de pauze. 

De leerlingen spreek ik vooral in de gangen en  

op het forum (zoals wij onze kantine noemen).  

En natuurlijk als ze tijdens het nablijven kleine 

klusjes voor me moeten doen. 

De toekomst van je beroep? 

Het meeste wat ik doe, heb ik in de praktijk 

geleerd. Ik vind het belangrijk om te blijven 

bijleren. Daarom wil ik volgend jaar een vak- 

opleiding volgen. Dan kan ik weer nieuwe taken 

gaan oppakken, bijvoorbeeld op het gebied van 

facilitair beleid. 

Wat zie je graag anders? 

Soms zou ik wel willen dat ik iets eerder word 

geïnformeerd over activiteiten. Nu hoor ik dingen 

nog wel eens op het laatste moment, bijvoorbeeld 

een ingelaste bijeenkomst in het forum. Dan moet 

je echt wel even flexibel zijn en omschakelen: 

tafels eruit, stoelen anders opstellen, drinken 

regelen … 

(Karin van Breugel)

Marlon Burnet 
conciërge/ 

medewerker facilitair beheer 

Marnix Gymnasium

«  Veel kleine klusjes 

in en rond de school.  »

‘Vooral de variatie in mijn werk vind ik erg leuk.’

Een collega over Marlon 
‘ Marlon is een leuke kerel,  

het is vaak lachen met hem. 

Als ik iets heb waarbij hij nodig 

is, springt hij (als het mogelijk 

is natuurlijk) direct in om  

het probleempje op te lossen. 

Hij is voor onze school echt  

de olie die de machine laat 

draaien.’ 

Joop Leenders 

TOA/docent scheikunde 



Marco Heemskerk werkte als bedrijfseconoom bij verschillende soorten bedrijven en organisaties. Hij was vijf 
jaar directeur bedrijfsvoering bij Calvijn en is nu kwartiermaker voor de Shared Service Organisatie van CVO. 

«   We zijn van en voor  

de CVO-scholen. »
Marco Heemskerk, kwartiermaker Shared Service Organisatie (SSO) 
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Wie ben je en wat heb je tot nu toe gedaan? 
‘Ik kom uit Numansdorp, ben getrouwd, en heb vier kinderen: drie 

jongens en één meisje, in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Na mijn studie 

bedrijfseconomie werkte ik bij verschillende soorten bedrijven: 

Siemens, een levensmiddelengroothandel, de gemeente Binnenmaas, 

een logistieke dienstverlener in Nederland en België, en de Rijksdienst 

voor het Wegverkeer (RDW). Nu werk ik ruim vijfenhalf jaar bij CVO, 

waarvan vijf jaar als directeur bedrijfsvoering bij Calvijn. In die functie 

had ik zowel met financiën als met HRM, huisvesting en ICT te  

maken. In november kon ik dit werk overdragen aan mijn opvolger, 

Vincent Haringa (die overstapte van het Marnix Gymnasium - red.). 

In mijn vrije tijd ben ik kerkrentmeester van de hervormde gemeente 

in Numansdorp. Ik ben ook politiek actief: ik was lid van de Provinciale 

Staten voor het CDA. 

Ik heb geen onderwijsachtergrond, maar dat is voor mij geen belemme-

ring gebleken. Eigenlijk is een school op een aantal punten best te 

vergelijken met een commerciële organisatie: we werven leerlingen,  

we willen leerlingen en ouders een goed product leveren en goede 

ondersteuning bieden. Maar de maatschappelijke opdracht maakt  

het onderwijs echt boeiend.’

Hoe verloopt de start van de SSO? 
‘De SSO is een van de zeven bestuursbesluiten uit Samen sterk!,  

het beleidsplan van CVO voor meer samenwerking tussen de zeven 

scholen(groepen). Voor diverse bedrijfsvoeringsgebieden waren er 

expertgroepen ingesteld van leden van algemene directies en  

specialisten uit de organisatie. Eind juni vorig jaar kreeg ik op een 

‘heidag’ met de algemeen directeuren van de scholengroepen ook 

de input van deze expertgroepen voor de SSO te horen. Daaraan hield  

ik drie voornemens over: na de zomervakantie een plan van aanpak 

maken, zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan de medewerkers  

dat ze bij de SSO gaan horen, en teamleiders vinden die mij als 

kwartiermaker zouden kunnen helpen. 

Zover is het nu: het plan van aanpak ligt er, medewerkers zijn ervan op 

de hoogte dat hun werk overgaat naar de SSO en er zijn vijf teamleiders 

benoemd (zie de rubriek Personalia – red.).  

Sinds maart vinden er teambijeenkomsten plaats waarin alle team-

leden nadenken over de producten en diensten die de SSO kan 

aanbieden. De uitkomsten stemmen we af met de scholen, we krijgen 

Interview met Marco Heemskerk, kwartiermaker van de SSO 

‘ Samen komen we verder’ 

de verschillen van de huidige dienstverlening tussen de scholen  

in beeld en kunnen werken aan het optimaliseren van de dienst-

verlening. Het wordt nu steeds concreter.’

 

Voldoet het aan je verwachtingen? 
‘Tot nu toe wel. De basis staat. Nu komt het spannende, want nu moeten 

de SSO-collega’s het samen gaan doen. Het is vooral belangrijk om te 

zoeken naar wat ons bindt, in plaats van waarin we verschillen.  

Hoewel scholengroepen het meestal redelijk voor elkaar hebben, lopen 

ze ook risico’s en is er nog veel efficiency-voordeel te behalen. Maar ook 

bij de inkoop kunnen we nog meer echt samen doen. Door intensivering 

van contacten weten we nu soms al meer van elkaar. Dat levert meteen 

de eerste winst op. Overigens is ons doel niet bezuinigen, maar 

continuïteit borgen, efficiency bereiken, kennis en kwaliteit verhogen  

en scholen ontzorgen. Die vier doelen houden we voor ogen.’ 

Hoe plan je zo’n verandering? 
‘We zijn met het managementteam inderdaad aan het plannen.  

Daarbij worden we soms ook extern ondersteund. Belangrijk vind ik ook 

de medezeggenschap. Want als de inrichting van de SSO niet gedragen 

wordt, gaan mensen er niet voor. Medewerkers moeten erachter staan. 

Dat draagvlak moet ook georganiseerd worden via een MR voor de SSO. 

Dat staat onder andere in het plan van aanpak voor de inrichting.  

Een aantal andere onderwerpen: we maken een functiebouwwerk,  

we regelen de overplaatsing van medewerkers, we organiseren 

huisvesting voor een uitvalsbasis en zorgen voor ICT-voorzieningen. 

Daarnaast werken we per team aan het producten- en diensten-

portfolio en geven we antwoord op de vraag hoe we het werk gaan 

organiseren. Uiteindelijk moeten we de prestatie inrichten, dus  

bepalen wat de dienst is die gevraagd wordt, en wat die kost.  

Ook dat moeten we plannen. Een bijzondere rol heeft de transitie- 

regiegroep. Enkele directieleden bespreken onder leiding van  

bestuurder Jan Willem Meinsma overkoepelende thema’s en vraag- 

stukken, en assisteren bij het realiseren van de SSO. Ze helpen 

formuleren waaraan de scholen en de raad van bestuur behoefte 

hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld vragen: ‘De scholen willen  

98% beschikbaarheid van het netwerk met een bepaalde snelheid.  

Daar moet de SSO dan aan voldoen.’ 

Marco Heemskerk (45) is sinds september vorig jaar kwartiermaker van de Shared Service  

Organisatie (SSO) van CVO. Hij zet deze nieuwe samenwerkingsorganisatie voor de onder-

steuning van alle CVO-scholen op poten. Wat houdt de SSO in en hoe gaat Marco te werk? 

Een interview met een enthousiaste manager. 

»



 20 C VOpen Mei 2018

Wat is jullie verandervisie? 
‘We zien de scholen als klant, de SSO is aanbieder van de producten en 

diensten. Voor die klant richten we de organisatie in door aandacht te 

besteden aan de processen, systemen en medewerkers. We richten 

ons tijdens de teamdagen op de processen, daarna bouwen en 

verbeteren we systemen. Goede medewerkers zijn er al, die volgen  

het werk. Maar we willen de kwaliteiten in hen verder naar boven 

halen door het ontwikkelen van de werkzaamheden, kennisdeling en 

scholing. Bij de inrichting van de organisatie focussen we op operatio-

nele excellentie, maar ook customer intimacy (dat wil zeggen: de wens 

van de klant) wordt niet vergeten. We willen, kortom, goede dienst-

verlening bieden en waar mogelijk klantnabij zijn.’ 

« Door goed samenwerken  
ontstaat een beter product. »

‘Er is ook een andere manier van denken, een andere cultuur, nodig  

– niet alleen van de SSO als dienstverlener, maar ook van de scholen 

als afnemer. Van hen wordt eveneens een andere benadering 

verwacht. Voor de SSO hebben we vier kernwaarden bedacht die  

dat ondersteunen. We werken samen mét en vóór de scholen, zijn 

aanspreekbaar op resultaten en gedrag, delen kennis en leren van 

elkaar en zijn transparant en integer.’ 

 

Wat kun je al zeggen over de huisvesting? 
‘Wat de keuze voor een plek betreft: het gebouw aan het Henegouwer-

plein staat er, biedt ruimte en is eigendom van CVO. Het is logisch  

dat we daarvan gebruikmaken. Dat is ook praktisch. Die ene locatie  

is vooral bedoeld als uitvalsbasis waar mensen elkaar kunnen 

opzoeken en verbinding kunnen maken. Bijvoorbeeld de HR-adviseur 

en de personeels- en salarisadministratie.en tussen teams van  

de SSO. Ook de verschillende teams van de SSO zullen veel samen-

werken. Voor sommige functies kan het handig zijn om bij elkaar  

te zitten, maar andere moeten juist op de scholen zelf aanwezig  

zijn. Dat bekijken we per functie. Flexibiliteit vraagt ook iets van  

de ICT-ondersteuning van de SSO-medewerker, bijvoorbeeld door  

de inzet van een laptop of het gebruik van Office365 en Skype.’

 Hoe zie je de toekomst van de SSO binnen CVO? 
‘Veel mensen die ik spreek beseffen niet dat de SSO gelijkwaardig  

is aan de scholengroepen. De SSO-organisatie staat dus niet boven  

de scholen of als stafafdeling tussen de scholen en de raad van 

bestuur in. We zijn van en voor de scholen. We hebben tot 2020 

gekregen om ervoor te zorgen dat de SSO voor het grootste deel is 

ingericht. We gaan eerst inventariseren, en daarna optimaliseren. 

We hebben geen expansiedrift, maar misschien vragen scholen ons 

om diensten op andere beleidsterreinen te organiseren. Als daar 

behoefte aan is, zullen we ernaar kijken.’ 

 

Welke uitdagingen zie je voor de SSO?
‘Ik wil bereiken dat we met dezelfde mensen veel efficiency behalen, 

scholen ontzorgen, kwaliteit en continuïteit bieden en geld laten 

terugvloeien naar het onderwijs als dat kan.’ 

Wat wil je nog kwijt? 
‘De vorming van de SSO is een spannend traject voor iedereen, in alle 

opzichten. Elke verandering levert bij ieder individu en bij de teams 

spanning op. Mensen hebben vragen als: Waar ga ik precies zitten? 

Wat moet ik gaan doen? Kom ik nog veel op mijn school? Moet ik veel 

gaan reizen? Welke kansen biedt het? Misschien komen er door alle 

ontwikkelingen nieuwe functies waarin collega’s kunnen specialiseren 

of verbreden. Die kan ik wel bedenken, maar belangrijker is dat  

de medewerkers die zien als nieuwe kans. Daarom zijn de team- 

bijeenkomsten onder leiding van de teamleider belangrijk. 

Het is belangrijk dat je elkaar blijft opzoeken en eerlijk terugkoppelt 

wat je vindt, om iets beter te maken. Die intentie heb ik zelf ook.  

In de geschiedenis is vaak gebleken dat juist die plekken het meest 

welvarend werden waar culturen en religies samenkwamen.  

Door goed met elkaar samen te werken evolueert iets tot een 

kwalitatief beter product of betere dienst. Als we elkaar met dat 

perspectief aanspreken, kunnen we grote stappen zetten voor  

de scholen. Dan gaan we misschien in het begin iets minder snel,  

maar uiteindelijk komen we samen wel verder!’

(Monica van der Spek/Anja de Zeeuw)

Bedenk een pakkende naam voor de SSO 
Wie weet een goede nieuwe naam voor de SSO? Gezocht wordt 

een pakkende Nederlandse naam die weergeeft waar de SSO 

voor staat. Stuur je voorstel naar Marco Heemskerk, sso@cvo.nl 

Vijf teams en enkele specialisten
De SSO bestaat uit circa 95 fte, en ongeveer 115 medewerkers.  

Er zijn vijf teams: Human Resources (HR), Financiën, Huisvesting 

en Facilitair, ICT Strategie en relatie en ICT Techniek en dienst- 

verlening. De medewerkers Juridische zaken en Inkoop vallen 

rechtstreeks onder kwartiermaker Marco Heemskerk. De twee 

teams van ICT zullen nauw samenwerken en omvatten samen 

circa 40 fte, Financiën heeft 20 fte, HR 17 fte en Huisvesting 12 fte. 

In het managementteam van de SSO zitten Marco, de manage-

mentondersteuning en vijf teamleiders. De teamleiders worden 

voorgesteld in de rubriek Personalia op de pagina hiernaast. 

‘We willen de kwaliteiten in de medewerkers  
verder naar boven halen.’ 
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Dianne van den Berg (47) is de nieuwe vestigings- 

directeur van Accent Praktijkonderwijs Centrum. Ze is  

de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest in cluster 3- en  

cluster 4-onderwijs.

Erik Roth (35) is dit jaar begonnen als teamleider  

bovenbouw op Accent Praktijkonderwijs Capelle.  

Hij was docent avo-vakken (algemeen vormend onderwijs)  

en onderwijscoördinator op dezelfde school. 

Drs. Leo van ’t Spijker MSEN (49) is met ingang  

van 1 juni benoemd tot directeur van Calvijn Groene Hart.  

Leo heeft ruime ervaring in het onderwijs en heeft  

sinds 1998 diverse functies bekleed binnen scholen- 

gemeenschap De Goudse Waarden te Gouda. Zijn huidige 

functie is senior afdelingsleider. 

Helene Hermans (55) is op 1 december begonnen als 

teamleider van Vreewijk Lyceum. Helene werkt sinds 1997 op 

het voormalige CSG Johannes Calvijn als docent Nederlands 

en later ook als studiecoördinator.

Robert Siebum (58) is vanaf half november 2017  

directeur van het Comenius College Rotterdam. Robert is  

32 jaar geleden begonnen als docent Duits en is sindsdien 

afdelingsleider, adjunct-directeur en directeur geweest. 

Rachel van Emmerik (47) is vanaf 1 maart werkzaam  

als teamleider van Farellyceum havo 3, 4 en 5. Sinds 2000 

werkt Rachel op het Farelcollege als aardrijkskundedocent 

bovenbouw havo/vwo, waarvan ook 10 jaar individuele traject- 

begeleider voor jeugdige gestraften (ITB’er). 

Simon Baars (61) is op 1 februari in dienst getreden bij 

Melanchthon als clusterdirecteur vmbo Rotterdam. Tot dit 

cluster behoren Melanchthon Kralingen, Mathenesse en 

Wilgenplaslaan. Zijn ervaring met veelkleurige vmbo’s deed 

Simon op als directeur van het Diamant College in Den Haag 

en als onderwijsadviseur bij Fontys Hogescholen.  

Daarvoor werkte hij als onderwijsmanager Metalectro op  

het Albeda College en was hij directeur van de Waldheim-mavo  

in Baarn. Ook werkte hij 18 jaar op een agrarische school en 

was hij 5 jaar onderwijzer. 

Op PENTA college CSG Jacob van Liesveldt is op 1 januari 

drs. Wim van den Eshof (56) gestart als rector.  

Wim was de afgelopen 4 jaar conrector Bedrijfsvoering. 

Daarvoor heeft hij op diverse scholen van PENTA gewerkt als 

teamleider. Als onderwijskundige ziet hij het samenspel tussen 

onderwijs en bedrijfsvoering als een interessante uitdaging. 

Drs. Diane Reijnhout (62) is benoemd tot rector op 

PENTA college CSG Scala. Hiervoor was Diane werkzaam  

op Scala als conrector Bedrijfsvoering.

 

Personalia

Magda Huijzer (53) is benoemd tot teamleider HRM  

van de SSO. Magda is in 2002 bij het Comenius College  

gestart als hoofd P&O. Sinds 2013 is ze werkzaam op  

het CVO-bureau als beleidsadviseur HRM. 

Leon Grootenboer (56) is benoemd tot teamleider 

Financiën van de SSO. Hij werkt 15 jaar bij het CVO-bureau  

als hoofd Financiën.

Tanja van den Berge (33) is benoemd tot teamleider 

Huisvesting & Facilitair van de SSO. Tanja heeft als leerling van 

het Comenius College haar havodiploma behaald en daarna  

de hbo-studie Facility Management afgerond. In 2005 is ze in 

dienst getreden bij CVO als medewerker Facilitaire dienst bij  

het Comenius College. In de jaren erna heeft ze zich in 

verschillende functies verder ontwikkeld, het laatste jaar als 

coördinator Huisvesting en leidinggevende van de afdeling 

Huisvesting bij CVO.

Annemiek Kroonen (49) is benoemd tot teamleider  

ICT Strategie en relatiemanagement van de SSO. Samen met  

de teamleider ICT Techniek en dienstverlening zal zij de  

ICT-afdeling binnen de SSO verder vormgeven. Annemiek is 

meer dan 11,5 jaar werkzaam voor CVO als hoofd ICT & 

beleidsmedewerker Onderwijs ICT op het Comenius College.

Dimitri Verschoor (39) is benoemd tot teamleider  

ICT Techniek en dienstverlening van de SSO. Samen met  

de teamleider ICT Strategie en relatiemanagement zal  

hij de ICT-afdeling binnen de SSO verder vormgeven.  

Dimitri is 19 jaar werkzaam bij de ICT-afdeling van CSG 

Calvijn, waarvan de laatste 14 jaar als hoofd/manager ICT, 

Communicatie en Boekenfonds.

Teamleiders van de SSO
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Reünies Melanchthon Schiebroek en PENTA De Oude Maas 
Melanchthon Schiebroek viert dit jaar het zestigjarig bestaan. 

Er is een grootscheepse reünie gepland op vrijdag 21 en zaterdag  

22 september 2018. Oud-leerlingen die hun diploma behaalden tussen 

2000 en 2017 zijn welkom op vrijdag 21 september vanaf 15.00 uur. 

Oud-leerlingen die slaagden tussen 1958 en 1999 zijn welkom op  

zaterdag 22 september vanaf 10.00 uur. 

Aanmelden kan via www.melanchthon.nl/schiebroek/ 

PENTA college CSG De Oude Maas bestaat dit jaar vijftig jaar.  

De school viert dit met leerlingen en personeel. Voor oud-leerlingen  

en oud-medewerkers is er een grootse reünie gepland op vrijdag  

12 oktober 2018, van 19.00 tot 22.00 uur. 

Aanmelden kan via de website van de school: om.penta.nl/ 

De reünies van beide scholen staan ook als evenement op Facebook. 

Zegt het voort! 
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Taken? 
Sinds 1 januari ben ik HR-teamleider in de nieuwe 

Shared Service Organisatie. Het Mobiliteitshuis CVO 

en de afdeling PSA, waarvoor ik voorheen ook al 

verantwoordelijk was, zullen ook onder de SSO 

vallen, naast alle andere HR-diensten.

Taken buiten functie? 

Ik heb gedurende mijn loopbaan, soms door  

schade en schande, wel geleerd om me voorname-

lijk te bewegen binnen de kaders van mijn eigen 

bevoegd- en verantwoordelijkheden. Ik heb ook nee 

leren zeggen. Dat lukt niet altijd hoor. Als ik zaken 

mis zie gaan, zal ik dat altijd op de juiste plek 

signaleren.

Leuk werk? 

Pionieren vind ik een van de allerleukste  

dingen, dat kan in deze nieuwe functie volop!  

Het SSO-managementteam bestaat uit aan- 

pakkers. Samen met de overige teamleden  

en de scholen zetten we echt iets nieuws neer.  

Fijn en inspirerend, maar ook spannend! 

Contacten met collega’s en leerlingen? 

Met leerlingen heb ik geen contact. Met docenten 

wel, vooral in het Mobiliteitshuis. Daarbij gaat het 

nu vooral om medewerkers bij wie sprake is van  

een noodzakelijke verandering. Ik wil graag dat  

het Mobiliteitshuis in de toekomst een plek wordt 

voor álle medewerkers. Dus bijvoorbeeld ook  

voor medewerkers die een andere plek of functie 

binnen CVO ambiëren of een carrière buiten  

het onderwijs.

De toekomst van je beroep? 
Te veel om op te noemen. Naast het mensenwerk, 

dat altijd blijft, zien we data steeds belangrijker 

worden als input voor HR-beleid. Ik ben ervan  

overtuigd dat HR kan bijdragen aan goed werk- 

geverschap. CVO is al een goede werkgever en 

moet dat ook blijven. Daarin kunnen we echt 

onderscheidend zijn en de beste docenten voor 

onze leerlingen aan ons binden.

Wat zie je graag anders?  

In het verleden werden veel besluiten op basis van 

consensus genomen. Dat maakte de organisatie 

stroperig in haar besluitvorming. Door recente 

keuzes van de raad van bestuur kunnen de onder- 

steunende diensten slagvaardiger opereren.  

Een goede ontwikkeling!

(Karin van Breugel)

Ondersteuners in beeld

Een collega over Magda
‘ Magda is een fijne collega  

om mee samen te werken.  

Ze geeft me veel vertrouwen 

en ruimte om mezelf te 

ontwikkelen en coacht mij in 

mijn nieuwe, coördinerende  

rol op de PSA-afdeling.’  

Esther Valentijn 

afdeling PSA

«  Mobiliteitshuis:  

ook voor medewerkers  

die binnen CVO willen 

veranderen.  »

‘Naast mensenwerk worden data steeds belangrijker voor HR-beleid.’ 

Magda Huijzer 
teamleider HR 

Shared Service Organisatie CVO
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Taken? 
Wij werken hier met werkplekkensimulatie (WPS). 

Dat betekent dat theorie en praktijk in een na- 

gebootste beroepspraktijk bij elkaar komen.  

Ik ondersteun leerlingen met theorie en praktijk. 

Het werkterrein van Zorg & Welzijn is breed.  

De ene keer bereiden we een gezonde maaltijd  

in onze professionele keuken, de volgende keer 

leggen we een drukverband aan.  

Als een leerling ziek is geweest, haal ik het gemiste 

met ze in. Soms een-op-een, soms in een klein 

groepje. In lesvrije uren komen ook leerlingen die 

extra aandacht of zorg nodig hebben. We noemen 

dat quality time.

Tijdens de examenperiodes ben ik non-stop  

bezig. Dan help ik bijvoorbeeld met de  

examinering of figureer als LOTUS-slachtoffer.

Taken buiten functie? 

Ik ga altijd met de derdejaarsleerlingen op kamp. 

Ook was ik jarenlang begeleider bij internationale 

uitwisselingsprojecten. Af en toe spring ik bij in 

andere sectoren, bijvoorbeeld tijdens de examen-

periodes.

Leuk werk? 

Leuker werk bestaat er niet! 

Contacten met collega’s en leerlingen? 

Het werken met kinderen is zó geweldig!  

Ik begeleid ze en bied de structuur die zij nodig 

hebben. In het begin moet je echt hun vertrouwen 

winnen, maar als ze zich eenmaal op hun gemak 

voelen, gaan ze vragen stellen en komen ze tot 

leren.  

Met mijn collega’s heb ik ook goed contact.  

Niet alleen met mijn directe collega Jaap, maar 

met álle collega’s van de school. We vormen  

een soort familie. Ik ben reuzetrots op deze 

school, mijn collega’s en natuurlijk de leerlingen.

De toekomst van je beroep? 
Mijn vak ontwikkelt zich constant, er komen 

steeds nieuwe materialen en leerstof bij.  

Om de leerlingen steeds een stap voor te  

blijven, houd ik mijn kennis goed op peil.

Wat zie je graag anders?  

De afgelopen jaren hebben we alles aangepakt 

waarvan we dachten dat het beter kon.  

Daardoor hebben we onlangs het predicaat 

Excellente School gekregen. 

(Karin van Breugel)

Azra Hadzic 
onderwijsassistent

PENTA Hoogvliet

Een collega over Azra 
‘ Een WPS-lokaal kan alleen 

maar functioneren als je met 

z’n tweeën werkt en als je 

elkaar blindelings vertrouwt.  

Alleen dan kun je echt vérder 

komen met de leerlingen.  

Azra en ik vormen een echt 

team. We weten precies wat  

we aan elkaar hebben en 

vullen elkaar uitstekend aan.’ 

Jaap Zijlmans 

docent Zorg & Welzijn

«  Leerlingen  

ondersteunen  

met theorie  

en praktijk.  »

Ondersteuners in beeld

‘Ik houd mijn kennis goed op peil.’
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Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad,  
bezoekt veel scholen voor voortgezet onderwijs.

Om de buitenwereld meer naar binnen te halen 

interviewt CVO-bestuurder Henk Post voor CVOpen 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organi-

saties over onderwijs. Na Michaël van Straalen, 

voormalig voorzitter van MKB-Nederland1, stelt hij 

nu vragen aan Paul Rosenmöller, voorzitter van  

de VO-raad. Henk is overigens lid van het bestuur 

van de VO-raad. 

 
Wat moet er volgens jou echt anders in het voortgezet onderwijs? 

‘Tijdens de schoolbezoeken die ik afleg – en ik heb er de afgelopen 

vierenhalf jaar veel bezocht – merk ik dat het onderwijs beter 

aansluit bij de talenten van leerlingen, of dat nu gepersonaliseerd 

leren of maatwerk wordt genoemd. Daarbij wordt de vraag 

gesteld: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Er is een 

beweging naar een vernieuwd curriculum. Nieuw onderwijs vraagt 

nieuwe organisatievormen, en deze vernieuwingen moeten ook 

gedragen worden. 

Er is geen sprake van eenheidsworst, scholen doen het op hun 

eigen manier. Maar vernieuwing gebeurt nu vooral in de onder-

bouw, en stokt in de bovenbouw vanwege de druk van het examen. 

Mijn pleidooi is: laten we het goede van het examen behouden, 

maar laat ook de vernieuwing in de bovenbouw doorgaan.’ 

Hoe komt het dat 80 procent van de schoolleiders en leraren  
de ambitie voor meer maatwerk ondersteunt, maar dat maar  
18 procent er daadwerkelijk mee bezig is? 

‘Het blijkt moeilijk om van A naar B te gaan. Veel scholen denken 

dat ze het zelf moeten doen. De leercultuur in scholen zelf is  

niet altijd even sterk ontwikkeld. Van oudsher is het zo dat als  

een leraar een bevoegdheid heeft, dan is hij of zij uitgeleerd en 

gaat doceren.  

1 Zie het interview in het oktobernummer.

Henk Post in gesprek met Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad

‘ Minder lessen, meer 
ontwikkeltijd voor leraren’ 
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En als je de deur van het lokaal achter je dichttrekt, ben je koning  

in de klas et cetera. De wij-cultuur is slecht ontwikkeld, maar dit 

verandert wel. In lerarenopleidingen geven studenten elkaar 

feedback, en scholen houden bestuurlijke visitaties – dat doen jullie 

onder andere. Maar het zit nog niet in de genen dat scholen van 

elkaar leren. Daarom gaat vernieuwing trager dan sommigen willen. 

Een rol speelt ook dat de mensen die hun hoofd boven het maai- 

veld uitsteken, stil blijven. Waar manifesteren de docenten die echt 

wel willen bijdragen aan de veranderingen zich in het publieke 

debat?’

 

Welke belemmeringen zitten er in het systeem? 
‘Naast de slecht ontwikkelde wij-cultuur zitten er prikkels in het 

systeem die niet gericht zijn op samenwerking en leren van elkaar.  

Het systeem is eigenlijk gebaseerd op groei en concurrentie.  

Hoe meer leerlingen je hebt, hoe meer geld je krijgt, en hoe meer 

succes je hebt, waardoor je weer meer leerlingen trekt.’ 

Je hebt ook forse kritiek op de schoolbesturen,  
omdat ze weinig samenwerken?

‘Wie de schoen past, trekke hem aan! Ik heb mijn uitspraak in  

het kader geplaatst van de publieke opdracht die we als onderwijs 

met elkaar hebben, én dat we in grote delen van het land met 

krimp te maken hebben. Over het hele land genomen is er forse 

krimp, en is er extra noodzaak tot samenwerking. Pittiger gezegd: 

ik zie regio’s waar scholen met elkaar moeten samenwerken 

vanuit de publieke opdracht en de stap naar elkaar niet zetten. 

Dan zegeviert het institutionele belang boven het publieke belang 

en dat vind ik onaanvaardbaar.’ 

De leraar in Rotterdam-Zuid heeft vaak te maken met leerlingen 
die thuis weinig support krijgen, en strijd ervaren tussen  
de straat-, thuis- en schoolcultuur. Helpen wij deze leraren  
wel genoeg om hun vak uit te oefenen? 

‘Werken in een stad als Rotterdam is anders dan in Lansingerland  

of Hellevoetsluis. Je hebt leerlingen waarvan je er vijftig in een 

klas kunt hebben, maar er zijn er ook waarvan er vijftien al te veel 

zijn. Het antwoord op de vraag is ingewikkeld, want het raakt aan 

maatschappelijke ongelijkheid. Natuurlijk moeten we alles doen 

wat we kunnen doen om leerlingen gelijke kansen te geven.  

Maar het feit dat de maatschappij gesegregeerd is – en dan 

hebben we het nog niet over extreme verschillen tussen rijk en 

arm zoals in andere landen – daarover maken jij en ik ons zorgen 

als betrokken burgers.

Als ik toch een keer mag dromen, zou dat zijn dat het onderwijs  

zó is vormgegeven en bekostigd dat schaduwonderwijs – huiswerk-

begeleiding en examentraining – niet meer nodig is. Dat er in het 

primair en voortgezet onderwijs zoveel ruimte en flexibiliteit is dat 

leerlingen binnen hun school én binnen de publieke bekostiging 

onderwijs kunnen krijgen dat recht doet aan hun talenten.  

Met gemiddelde kosten levert het Nederlands onderwijs een boven- 

gemiddelde prestatie. Ik heb veel waardering voor de prestatie die  

er wordt geleverd! Gezien de standaard waarop wij leven als tamelijk 

vooruitstrevend land in Europa, investeren we financieel onvoldoende  

in het onderwijs. Ik zou willen dat leraren echt minder lestijd krijgen.’ 

Vinden we dan nog genoeg enthousiaste bevoegde leraren?? 
‘We praten nu een paar jaar over het lerarentekort, in het basis- 

onderwijs over de hele linie, en in het voortgezet onderwijs in  

de bètavakken en sommige talen. Kunnen we op de korte termijn 

bijvoorbeeld niet creatiever zijn met zijinstromers en met hybride 

vormen van leraar-zijn voor mensen uit de private sector? 

Kunnen de lerarenopleidingen meer flexibele crash courses  

aanbieden, waardoor mensen sneller bevoegd raken. En we moeten 

iets aan de bevoegdheidsregeling doen, want het is een enorm 

boekwerk. 

 

« Met gemiddelde kosten 
een bovengemiddelde prestatie. »

Daar moet je goed naar kijken, zonder dat je deur wagenwijd  

openzet voor onbevoegden, want dat wil niemand. Je zoekt iemand 

met goede vakkennis in combinatie met goede beroepskennis, dus 

pedagogisch-didactische vaardigheden. Daarom is het zo’n goede 

stap dat pabobevoegden nu in de onderbouw van het vmbo mogen 

lesgeven. Die mensen zijn pedagogisch en didactisch misschien  

wel beter opgeleid dan sommige eerstegraders die primair  

geïnvesteerd hebben in hun vakkennis. Het vak kan Frans zijn,  

maar het beroep is leraar. 

Misschien moeten we op middellange termijn toe naar een basis- 

bevoegdheid voor een leraar in het voortgezet onderwijs. En per 

sector aangeven welke pedagogische en didactische vaardigheden 

een belangrijkere rol spelen. De vakkennis moet altijd goed zijn,  

en de vakkennis die op het vmbo gevraagd wordt is anders dan die  

op het vwo. Dat geldt ook voor een kok en elektromonteur met een 

enorme praktijkkennis die gepassioneerd bezig zijn voor leerlingen, 

maar die nog een bevoegdheid moeten halen. En er moet een goede 

balans zijn tussen bevoegd en bekwaam. Want er zijn bekwame 

mensen, die niet bevoegd zijn, en andersom: van sommige bevoegde 

mensen vraag je je soms af of ze bekwaam zijn.’

Het AD kopte ‘Examens moeten op de schop’. Examens borgen 
toch juist ons schoolsysteem? 

‘Ik krijg twee soorten reacties: “Hèhè, eindelijk iemand die dat  

zegt”, en: “Is dit nu het grootste probleem dat we moeten tackelen?”

De achtergrond van mijn opmerkingen is dat we in onze vereniging 

breed gesproken hebben over onderwijsontwikkelingen en  

het breed levende gevoel dat de waarde van het diploma eerder 

afneemt dan toeneemt. 

»



We willen een goede afsluiting van de voortgezet-onderwijsperiode. 

Dat maar 30 tot 35 procent van onze geslaagde havo- en  

vwo-leerlingen het eerste jaar haalt in het hbo en wo, zegt dat  

het diploma een doel is in plaats van een middel.  

Ons onderwijs is geen eindonderwijs, het is een onderdeel van  

de keten op weg naar mbo, hbo en wo. Het diploma zou meer een 

voorspellende waarde moeten hebben voor een succesvol vervolg.’ 

Wat moet er veranderen? 
‘Een paar dingen. Een vak dat een leerling haalt met het centraal 

examen, moet gehaald blijven. We willen meer examenmomenten  

in een jaar, zoals nu al in het beroepsgericht vmbo. Daarnaast 

moet modulair afsluiten mogelijk worden, dus: afsluiting per vak. 

Niet gehaald? Dan doe je één of twee vakken over.  

Waarom moeten leerlingen daarvoor naar het vavo? We moeten  

de vavo-systematiek invoeren in het voortgezet onderwijs.  

Dat is relatief eenvoudig, tamelijk onomstreden en op korte 

termijn te doen. 

Ingewikkelder is de vraag: hoe kunnen we de waarde van het 

examen versterken? Misschien moeten we het schoolexamen 

zwaarder laten wegen, of het centraal schriftelijk examen eerst 

houden, en de schoolexamens daarna, zodat scholen beter hun 

eigen accent kunnen leggen. 

Door de kernvakkenregeling en de aanscherping van de examen-

eisen gaan scholen en leraren voorsorteren op het examen.  

Ook al hebben scholen daar ruimte, de prikkels voor scholen 

zitten gewoon verkeerd. Doordat de voorbereiding op het eind- 

examen veel tijd vergt, blijft er weinig tijd over voor brede vorming 

en verdiepend leren.’ 

Wat zou je willen meegeven aan de mensen die het mogelijk 
maken dat docenten hun vak goed uitvoeren? Dus de conciërge, 
baliemedewerker, medewerker ouderbetrokkenheid en  
schoolmaatschappelijk werker? 

‘In grotere verhalen noem ik telkens twee groepen die we niet 

moeten vergeten: de leerlingen in het praktijkonderwijs, en het 

onderwijsondersteunend personeel. Praktijkonderwijs is immers 

met 2,5 à 3 procent van de leerlingen een volwaardige schoolsoort. 

En het OOP – 20 procent van het onderwijspersoneel – speelt  

een belangrijke faciliterende rol. Een school kan niet draaien op  

‘Examen niet gehaald? Dan doe je één of  
twee vakken over, zoals op de vavo.’
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alleen leraren. Ik hoop dat ze binnen de school gezíen worden  

door teamleiders, schoolleiders en leraren zelf, en dat ze ook  

echt een team vormen.  

En ik hoop dat dat ook voor vakbonden geldt en dat ze voldoende 

aandacht krijgen in onderhandelingen over de cao. Ik zie dat  

het OOP wel eens lijdt onder de dominante aandacht voor leraren. 

Leerlingen kunnen óók veel leren van ondersteunend personeel.  

Het zijn heel bijzondere schakels. Ik weet zelf bijvoorbeeld nog 

precies wie de conciërge was op mijn middelbare school.’ 

Is er wel genoeg aandacht voor de professionalisering van 
onderwijsondersteuners? 

‘Wat let scholen om dat te doen? Het “een-leven-lang-leren” geldt 

ook voor OOP’ers, en ze vallen onder de onderwijs-CAO. Ze hebben 

bijna allemaal relaties met leerlingen. Je verwacht van leraren  

dat ze goed met leerlingen kunnen omgaan, maar voor sommige 

ondersteuners, zoals conciërges en IT-mensen die individuele 

vragen krijgen of problemen oplossen voor leerlingen, is dat  

niet anders.’ 

CVO heeft zeven excellente scholen. In het tv-programma 
‘Kassa’ heb je gepleit voor afschaffing van het predicaat.  
Dat stelt me teleur. 

‘Die boodschap is niet goed overgekomen. We vinden het verwarrend 

als er een bordje ‘Excellente school’ met een algemene strekking  

op de schoolgevel hangt, terwijl dat is verkregen voor één of meer 

onderdelen van het leerproces. Daarvan heeft de Inspectie gezegd: 

we vragen de scholen om dit beter te communiceren. Daarmee is 

voor mij het punt klaar. 

Voor de uitzending heb ik de vraag gekregen: “Vind je dat het predi- 

caat moet stoppen of doorgaan?” Toen heb ik gezegd: “Misschien 

kun je er beter mee stoppen, gezien de verwarring.” Dat was fout, dat 

had ik beter niet kunnen zeggen.  

Ik begrijp dat scholen het predicaat benutten als instrument om 

beter te worden, maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. 

Vroeg of laat moet het de intrinsieke motivatie van professionals in 

scholen zijn om voortdurend bezig te zijn met de vraag: hoe maak 

ik het onderwijs beter?’

(Anja de Zeeuw)

vervolg van pagina 23

« Hopelijk worden OOP’ers 
gezíen door teamleiders, 
schoolleiders en leraren. »
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Veel leerlingen hebben de ambitie om na hun middelbareschooltijd een goede baan te vinden die geld 

en aanzien oplevert. Er zijn ook leerlingen die andere interesses ontwikkelen. Zo heeft Fleur van Lit, 

oud-leerling van het Marnix Gymnasium, een sterke drive gekregen om de wereld een beetje beter  

te maken. Fleur (20) wil graag op internationaal niveau aan de slag, maar zet zich ook lokaal in voor 

de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in haar woonplaats Delft. 

‘ Reis naar India 
veranderde  
mijn leven’ 

‘Ik was 9 toen ik klaar was op de basisschool; 

in die zomer werd ik 10. Van mijn broer, die op 

het Marnix Gymnasium zat, hoorde ik leuke 

dingen. Ik begreep dat deze school goed kon 

omgaan met mensen die nét uit de pas lopen. 

Ik heb er een waanzinnig leuke middelbare-

schooltijd gehad. Dat kwam voor een deel 

doordat het niet zo groot was. Ik kende alle 

leerlingen en leraren. Ook heb ik er veel 

interessante dingen gedaan. De reis die ik  

in de vierde klas met school naar India 

maakte, werd een life changing experience. 

Toen ik de armoede daar zag, dacht ik: hier 

moet ik iets aan doen. Niet door zelf water-

putten te gaan slaan, maar op wereldschaal. 

Dat de problemen ingewikkeld zijn, maakt 

mijn drive des te groter om me ervoor in te 

zetten. 

Ik heb een groot profielwerkstuk geschreven 

over duurzaamheid in de geschiedenis van  

het denken. De titel was: ‘Sustainability,  

van Seneca tot PWA’. ‘PWA’ was prins 

Willem-Alexander, want ik heb hem een  

brief gestuurd met vragen. Die heeft hij ook 

beantwoord. 

Verder ben ik een van de avunculi geweest, 

dus mentor van brugklassers. Ook heb ik 

meegedaan aan het Modern European 

Parliament (MEP) en organiseerde ik samen 

met anderen een actiedag voor een mede- 

leerling die naar Ethiopië was geweest voor 

Edukans. 

Nadat ik geslaagd ben in 2013 ging ik in Leiden 

geschiedenis studeren. Ik volg er nu twee 

masters: Midden-Oostenstudies en politieke 

filosofie. Ik wil daarna verder studeren in 

Cambridge – dat is stap 1 – en gaan werken  

in de internationale politiek of ontwikkelings-

samenwerking – stap 2. Een baan bij de 

Verenigde Naties of bij Oxfam lijkt me ideaal. 

  

«  De ANW-lessen over 

duurzaamheid zetten  

me aan het denken. »

Het vak waar ik het meest profijt van heb, 

verschilt. Latijn en Grieks zijn handig bij  

de master filosofie. Voor mijn algemene 

ontwikkeling heb ik het meest aan ANW, wat 

ik in de vierde had. Dat ging over duurzaam-

heid, en het heeft me aan het denken gezet. 

Meneer Bakker, mijn leraar Nederlands,  

heeft als leraar de meeste indruk gemaakt.  

Ik heb hem zes jaar lang gehad, in de eerste 

als klassenmentor. Hij was een constante 

leuke factor. 

Wat er in mijn schooltijd anders of beter had 

gekund? De communicatie! Er veranderden 

zaken die we pas laat te weten kwamen.  

Maar dit soort klachten heeft iedereen altijd 

wel over zijn of haar school. Op ICT-gebied 

konden de leraren ook nog wel wat leren.  

Ik zat precies in de overgang naar smartboards, 

maar daar konden leraren toen nog niet  

goed mee omgaan. Verder had ik wel meer 

uitgedaagd willen worden, ook al heb ik drie 

extra vakken gevolgd. Maar dat is the story of 

my life, vrees ik. 

Ik had eigenlijk geen contact meer met school, 

tot ik vorig najaar campagne moest voeren om 

VN-ambassadeur te worden. Ik moest stemmen 

verzamelen en heb de rector benaderd.  

Ik mocht in een halve dag in een aantal lessen 

vertellen wat de functie van VN-ambassadeur 

inhoudt. Jammer genoeg ben ik uiteindelijk 

niet gekozen, maar het hernieuwde contact 

met mijn oude school voor de campagne was 

heel leuk! 

(Anja de Zeeuw)

De (CVO)pen aan een oud-leerling

Fleur van Lit Fleur als brugklasser.

Fleur wil armoede bestrijden op  wereldschaal. 
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Taken? 
Mijn taken zijn heel divers. Ik zit in het multi- 

disciplinaire zorgteam. Dit team bespreekt  

hoe we de ontwikkeling van een leerling  

beter kunnen laten verlopen. Na zo’n bespreking 

ga ik me soms intensiever met de leerling  

bezighouden.  

Op basis van klassenobservaties en eventueel 

onderzoek maak ik een plan en geef ik hande-

lingsadviezen aan de mentor. Daarbij betrek  

ik altijd de mentor, de ouder(s) en vooral  

de leerling zelf. Momenteel ben ik weer heel  

druk met de toelatingsonderzoeken van  

nieuwe leerlingen. Dat zijn soms moeilijke 

afwegingen. 

Taken buiten functie? 

Ik werk hier maar twee dagen per week.  

Tijd voor extra taken heb ik simpelweg niet …

Leuk werk? 

Héél leuk! Mijn werk is afwisselend, uitdagend 

maar soms ook schrijnend. Ik heb het gevoel  

dat ik samen met collega’s het verschil kan  

maken in het leven van een kind gedurende de vijf  

dagen dat het op school is. Wat is er dankbaarder  

dan een kind weer te zien opbloeien?!

Contacten met collega’s en leerlingen? 

Ik heb een helpende functie, dus probeer altijd 

náást de leerling en náást de docent te gaan staan. 

Omdat ik binnen de school zit, ben ik heel laag-

drempelig. Ook voor ouders. Dat is fijn, ik merk  

dat bijna iedereen graag met me meewerkt.

De toekomst van je beroep? 
Door Passend onderwijs wordt de problematiek 

zwaarder, ook op onze school. Er zijn veel 

leerlingen die op allerlei vlakken onze onder- 

steuning nodig hebben.

Wat zie je graag anders?  

Er zijn verschillende zaken die me zorgen baren. 

Bijvoorbeeld de enorme toename van het aantal 

zeer taalzwakke leerlingen dat bij ons binnen-

komt. Daar zijn we, samen met de collega’s van 

Accent Onderwijsondersteuning, gericht beleid 

voor aan het ontwikkelen.

Ook de lange GGZ-wachtlijsten vind ik buiten- 

gewoon ernstig, dat geeft me dikwijls een 

machteloos gevoel. Onlangs hebben we  

hierover contact gezocht met de jeugdconsul  

in Rotterdam. 

(Karin van Breugel)

Ondersteuner in beeld

«  Ik maak een plan 

en geef adviezen 

aan de mentor.  »
‘Wat is er dankbaarder dan een kind weer te zien opbloeien?!’

Irene Bienenmann 
orthopedagoog 

Accent Praktijkonderwijs Centrum

Een collega over Irene 
‘ Irene is een prettige collega, 

die zeer deskundig is in het 

geven van de juiste adviezen. 

Leerlingen voelen zich serieus 

genomen door haar, waardoor 

ze op sociaal-emotioneel  

vlak erg goed werk verricht. 

Ook verstaat ze de kunst om 

met ouders een goede band 

op te bouwen, waardoor  

het lukt om het beste voor  

hun kind te organiseren.  

Ook als dat pijnlijk is.  

Ouders en collega’s hebben 

veel vertrouwen in haar.’  

Krijn Tol 

docent/leerlingbemiddelaar



CVO
CVO omvat zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs.  

Deze scholengroepen hebben vestigingen op bijna 40 verschillende 

locaties, met een sterke concentratie in Rotterdam. De meeste 

CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere 

vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus. Met zo’n 21.000 

leerlingen behoren we tot de grotere schoolbesturen van Nederland. 

CVO is werkgever voor ongeveer 2.350 medewerkers. 

We bieden jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede 

vorming. Daarbij houden we rekening met de individuele mogelijk- 

heden van onze leerlingen: iedere leerling krijgt de ruimte om zijn  

of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Het gaat om de vorming  

van ‘heel de mens’. We handelen vanuit een christelijke inspiratie met 

oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. Vanuit een open 

houding werken we samen met vele verschillende partners om ons 

onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Meer informatie: www.cvo.nl

Verenigingsbureau
CVO heeft een eigen verenigingsbureau waar 35 mensen werken.  

De medewerkers ondersteunen het bestuur, het managementteam 

en de scholen van CVO. Ze houden zich bezig met onderwijsbeleid, 

personeelsbeleid, huisvestingsbeleid, communicatiebeleid, boek-

houding, personeels- en salarisadministratie en systeem beheer/ICT.

Missie

Wij, de scholen van CVO,

•	 verzorgen	en	verstrekken	inspirerend	onderwijs	 

en brede vorming aan jonge mensen; 

•	 dragen	vanuit	een	open	houding	bij	aan	alle	vormen	 

van samenwerking die het onderwijs en het beleid  

voor jonge mensen ten goede komen; 

•	 presenteren	en	verantwoorden	ons	helder	 

aan (alle belanghebbenden in) de samenleving. 

Wij doen dit vanuit de volgende grondhouding:

•	 staand	midden	in	de	samenleving,	geworteld	in	het	Evangelie	 

en handelend vanuit een christelijke inspiratie; 

•	 met	oog	en	respect	voor	de	vele	verschijningsvormen	 

van deze inspiratie;

•	 recht	doend	aan	de	individuele	mogelijkheden	van	onze	leerlingen	

en gericht op hun actieve deelname aan de gemeenschap.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op alle artikelen, 
teksten, foto’s, afbeeldingen en materialen die zijn opgenomen in CVOpen zijn 
eigendom van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam  
en omgeving (CVO) of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar, tenzij 
uitdrukkelijk een andere bron wordt vermeld. Geen enkel artikel, tekst, foto, 
afbeelding mag worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of 
andere publicatie, behoudens voor zover de overname geschiedt ten behoeve  
van persoonlijke en niet-commerciële doeleinden met vermelding van de bron.

De CVO-scholen

Accent Praktijkonderwijs,  

Onderwijsopvang,

Onderwijsondersteuning,  

Avondschool 

Weegschaalhof 33

Postbus 84017

3009 CA  Rotterdam

Tel. (010) 209 99 26

Fax (010) 209 56 40

info@cvoaccent.nl

www.cvoaccent.nl 

Christelijke Scholen gemeenschap 

Calvijn 

Roerdomplaan 42

Postbus 57613

3008 BP  Rotterdam

Tel. (010) 493 33 66

Fax (010) 493 33 77

info@calvijn.nl

www.calvijn.nl

Comenius College  

Lijstersingel 10 

Postbus 797 

2900 AT  Capelle aan den IJssel 

Tel. (010) 459 59 79 

mail@comenius.nl 

www.comenius.nl  

Farelcollege

Kastanjelaan 50

Postbus 163

2980 AD  Ridderkerk

Tel. (0180) 411 777

Fax (0180) 418 904

secretariaat@farelcollege.nl

www.farelcollege.nl

Marnix Gymnasium 

Essenburgsingel 58

3022 EA  Rotterdam

Tel. (010) 244 50 44

Fax (010) 478 08 46

info@marnixgymnasium.nl 

www.marnixgymnasium.nl

Melanchthon

Myra Wardsingel 50 (2e etage)

Postbus 149

2650 AC  Berkel en Rodenrijs

Tel. (010) 476 73 00

Fax (010) 477 26 09

melanchthon@melanchthon.nl

www.melanchthon.nl

PENTA college CSG  

J.A. Heijwegenlaan 4

Postbus 220

3200 AE  Spijkenisse

Tel. (0181) 600 200

Fax (0181) 697 523

directie@penta.nl

www.penta.nl



CVO 

Henegouwerplein 14

3021 PM  Rotterdam 

Postbus 2152

3000 CD  Rotterdam

T [010] 217 13 99

F [010] 411 42 78

www.cvo.nl

CVO. Meer dan het gewone.

‘ Leerlingen kunnen óók veel leren van  
ondersteunend personeel. Ik weet zelf  
nog precies wie de conciërge was op mijn 
middelbare school.’

 
Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad, op pagina 24

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving


