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	 Post

Scholen als 
ontmoetingsplaatsen 

Steeds	vaker	wordt	er	binnen	CVO-scholen	ingezet	op	maatwerk	voor	

de	leerlingen:	manieren	om	tegemoet	te	komen	aan	hun	behoeften	en	

aan	de	talenten	die	ze	hebben.	We	hopen	dat	de	enorme	creativiteit	en	

energie	van	leraren	en	andere	begeleiders	voor	dit	maatwerk	zich	

uitbetaalt	in	goede	resultaten.	In	dit	nummer	laten	we	enkele	parels	

daarvan	zien	binnen	onze	vereniging.	Ze	variëren	van	voorbeelden	uit	

het	praktijkonderwijs	tot	het	categorale	gymnasium.	We	zijn	er	trots	op	

dat	we	deze	best practices	kunnen	delen,	niet	alleen	via	dit	blad,	maar	

ook	via	bijeenkomsten	als	het	Breed	Havo-overleg.	

In	dit	verband	vind	ik	het	mooi	om	dichter	en	theoloog	Huub	Oosterhuis	

te	citeren.	In	het	interview	dat	Herma	Verbeij	en	ik	met	hem	hielden	

constateerde	hij	dat	scholen	tegenwoordig	veel	beter	zijn	dan	vroeger.	

Scholen	leren	leerlingen	om	elkaar	te	helpen,	hoort	hij	van	zijn	

kleinkinderen.	Dat	was	in	zijn	tijd	niet	aan	de	orde.	

 Elkaar willen ontmoeten komt 

 uit de christelijke traditie

Er	zijn	dus	grote	stappen	gezet,	maar	we	kunnen	nog	verder	gaan	door	

meer	maatwerk	te	bieden.	Het	thema	‘maatwerk’	is	ook	besproken	

tijdens	de	inspiratiedag	over	het	nieuwe	beleidsplan	van	CVO	waarin	

we	onze	visie	en	strategie	herijken.	We	hadden	op	26	maart	een	

prachtige	bijeenkomst,	waarop	iedereen	kon	meedenken	(zie	pagina	

20-21).	Over	wat	er	in	het	strategisch	beleidsplan	2019-2024	komt,		

zijn	we	nog	volop	aan	het	praten	met	elkaar.	Binnen	een	paar	maanden	

wordt	dit	duidelijk.	Ik	licht	vast	een	tipje	van	de	sluier	op:		we	willen	dat	

onze	scholen	ontmoetingsplaatsen	worden,	waarbij	onze	leerlingen	

elkaar	en	de	wereld	ontmoeten.	Deze	ontmoeting	kan	op	allerlei	

manieren	vormkrijgen.	Helemaal	nieuw	is	dit	niet,	want	onze	scholen	

vervulden	ook	in	het	verleden	al	deze	rol	om	de	horizon	van	leerlingen	

te	verbreden.

Uit	de	inspiratiedag	bleek	ook	dat	we	als	vereniging	toegevoegde	

waarde	blijven	zien	in	onderwijs	dat	uit	de	christelijke	traditie	

voortkomt.	Elkaar	echt	willen	leren	kennen	en	ontmoeten	is	

rechtstreeks	tot	die	traditie	te	herleiden.	Deze	toegevoegde	waarde	

laten	we	elke	dag	zien	aan	onze	leerlingen,	en	ze	wordt	ook	erkend	en	

herkend	door	ouders.	

Henk	H.	Post
Voorzitter van de raad van bestuur van  

de Vereniging voor CVO te Rotterdam en omgeving

De inspiratiedag in 
beelden
CVO hield op 26 maart een 

inspiratiedag met het oog op 

het nieuwe strategisch 

beleidsplan.
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Docent Willem Meilink vroeg 

zijn vriendin Roxanne ten 
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aula van het Farelcollege. 
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Van de redactie

‘Hoe	kan	maatwerk	ruimte	bieden	om	talent	te	ontwikkelen?’		

Het	was	één	van	de	thema’s	waarover	ideeën	werden	opgehaald	

tijdens	de	inspiratiesessie	van	CVO	op	26	maart	in	HAL4.	

‘Eigenlijk	zouden	we	op	dit	terrein	bij	elkaar	in	de	keuken	moeten	

kijken	binnen	CVO’,	bedacht	een	van	de	deelnemers.	

Wat	niet	kon	op	26	maart,	gebeurt	in	deze	special.	Tien	CVO-

scholen	laten	onder	andere	zien	hoe	ze	inspelen	op	de	onderwijs-	

en	ondersteuningsbehoefte	van	leerlingen.	Ze	gaan	bijvoorbeeld	

flexibel	om	met	roosters	en	niveaus,	en	zoeken	samenwerking	

met	andere	opleidingen	of	bedrijven.	Leerlingen	krijgen	de	kans	

om	vakken	in	hun	eigen	tempo,	op	hun	eigen	niveau	en	naar	

interesse	te	volgen.	

Aan	de	basis	van	dit	maatwerk	ligt	het	echt	kennen	van	

leerlingen	als	persoon.	Daarover	is	éminence grise	Huub	

Oosterhuis	geïnterviewd,	de	dichter	van	het	bekende	lied		

‘Ken	je	mij?’.	

Veel	leesplezier!	
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   Ik vind het belangrijk dat 
 leerlingen elkaar leren 
 kennen en helpen

       Huub Oosterhuis
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 ‘Ken je mij? Wie ken je dan?

 Weet je mij beter dan ik?

 Ken je mij? Wie ben ik dan?

 Weet je mij beter dan ik?’

Dit gedicht van dichter en theoloog Huub 

Oosterhuis werd bekend dankzij de  

vertolking door zijn dochter Trijntje.  

Het vormde de aanleiding voor een inter-

view met Oosterhuis (85) over het belang 

om leerlingen te kennen en over het doel 

van onderwijs. CVO-bestuurder Henk Post 

en project manager Herma Verbeij  

spraken met hem in De Rode Hoed, het  

Amsterdamse debatcentrum dat hij heeft 

opgericht.

CVO-scholen willen leerlingen leren kennen en 
willen weten wat ze voor hen kunnen doen. 
Hoe was dat tijdens uw middelbareschooltijd? 

Ik ben opgevoed op een school van de Jezuïeten hier in Amsterdam. 

Jongens moesten op een aantal punten gedrild worden, en er was 

een bijzondere interesse voor intellect. Bij iedere jongen die een 

beetje intellectueel was, literair of hoe dan ook, rees onmiddellijk 

de vraag of die geen jezuïet moest worden. Ik heb me niet specifiek 

gekend gevoeld door de leraren, maar wel door vrienden!  

Die scholen blonken niet uit in warmte en respect; iets wat ik wel 

hoor in wat u voor ogen hebt met ‘elkaar kennen’. 

Ik heb later lesgegeven aan een middelbare school in Groningen. 

De kinderen uit de ommelanden kwamen er door weer en wind op 

de fiets naartoe om het leven te leren. Daar was meer sprake van 

contact en pogingen om te achterhalen wie er voor ons zaten.  

Ik gaf Nederlandse literatuur in de hogere klassen en confron-

teerde die jongens en meisjes met poëzie. Goede poëzie is bij 

machte om jezelf te leren kennen en jonge mensen te vragen: wie 

ben jij en wat doe je ermee? Dat gaat via schokken en verbazingen.

Leren we leerlingen voldoende om mens te 
worden?

Jonge mensen klaarstomen voor een examen lijkt me niet het 

ideaal. Maar ik zie op de scholen van mijn kleinkinderen – mijn 

oudste kleinzoon is bijna 15 en zit op het gymnasium – dat het er 

heel anders – en beter – aan toegaat dan in mijn tijd. Ze leren 

elkaar te helpen, bijvoorbeeld. Als wij naast een leerling zaten die 

er niets van snapte moest de leraar dat maar oplossen. 

Een intern prestatiesysteem van ‘de beste willen zijn’ vind ik een 

voorbij ideaal. We moeten alles uit het onderwijs bannen dat 

concurrentie oproept en tot ellebogenwerk leidt – ook intellectuele 

ellebogen. Scholen die geen cijfers geven, maar omschrijvingen 

van hoe iemand met een vak omgaat, hanteren een moeilijker 

systeem, maar het is een beter signaal dan het verwoede cijfers-

geven. 

We komen uit een cultuur en een verleden waarin concurreren met 

elkaar de hele maatschappij bepaalt. We leven in een economische 

ideologie die ervan uitgaat dat je moet concurreren. Daar moet het 

onderwijs ingrijpen. Het moet een ander perspectief laten zien. 

Interview met dichter en theoloog Huub Oosterhuis

‘ Laat een ander 
perspectief zien’
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Hoe wapen je je daartegen? 
Een belangrijke rol daarin speelt het mensbeeld, de visie die je 

hebt op het samenzijn van mensen. Ik wil geen pleidooi houden 

voor laissez-faire of luiheid, maar ik wil wel de vraag stellen: 

waarom wil je ergens goed in worden? De motivatie moet je halen 

uit wat je ermee kunt betekenen voor anderen en voor een andere 

maatschappij dan die waarin we met z’n allen rondtollen. Waar wilt 

ú naartoe met al die kinderen? Wat moeten ze worden?

Henk: Dat is inderdaad een worsteling. Wij vinden dat het onderwijs 

niet moet gaan over cijfers. Je moet een stukje mens worden op de 

middelbare school. We leiden kinderen zodanig op dat ze na de 

middelbare school niet gaan voor de studie waarmee ze het meeste 

geld verdienen, maar dat ze zich afvragen: wat wordt de vervolg-

stap in mijn leven waardoor ik gelukkig word en de meeste 

toe gevoegde waarde heb voor anderen in mijn omgeving? 

Maar een ouder zegt: ‘Dat is mooi gezegd, maar hij of zij moet wel 

een goede baan hebben.’ Die spanning lossen we niet zomaar op. 

Vindt u dat leraren leerlingen moeten helpen om 
zingeving te ervaren? 

Ik vind het belangrijk dat leerlingen elkaar leren kennen en helpen. 

De vraag ‘Ken je mij?’ speelt daarbij een rol. 

Oorspronkelijk betekent liefde in de taal van de Bijbel solidariteit:  

je bent elkaars gelijke, je bent gelijkwaardig. Je weet hoe de ander 

zich voelt, zoals jij namelijk. In de bijbelteksten over liefde als 

solidariteit gaat het over vreemdelingen. Je weet wat het is om 

vreemdeling te zijn, dus je moet hun brood en kleding, kansen, 

papieren, begrip geven. Kortom, alles wat jij nodig hebt om te 

leven. Die oefening in inleven is erg belangrijk voor kinderen.  

Daar kun je vroeg mee beginnen. 

Wat ziet u als de belangrijkste functie van  
onderwijs? 

Dat kinderen gelukkiger worden. Ze mogen natuurlijk sporten, 

zingen, liefst ook lezen, maar onderwijs moet bijdragen aan het 

bewustzijn dat het hun gelukkiger maakt, en dus communicatiever 

en dus socialer. Dat levert perspectief. Gelukkig maken en elkaar 

leren kennen zijn verwante dingen. Soms kun je een kind tegen-

wicht geven tegen het milieu waaruit hij komt. Ik heb zien gebeuren 

dat kinderen een moeilijke gezinssituatie ontgroeiden, en die 

konden doorzien en accepteren door wat ze leerden. 

Eigenlijk geldt voor onderwijs wat voor ieder boek geldt, en voor 

alles wat je tot jezelf toelaat: het maakt je opener, het doet je meer 

begrijpen van de anderen.

Welke rol kan de Bijbel daarin spelen? 
De christelijke godsdienst heeft de Bijbel zo tot een ideologie,  

een systeem van verplichtingen en een boek gemaakt dat beladen 

is met morele oordelen, dat het voor veel mensen een daad van 

geestelijke gezondheid is als ze zeggen: ‘Ik hoef niks meer met die 

Bijbel’. Voor steeds minder mensen heeft de Bijbel  zeggingskracht. 

Maar je kunt altijd opnieuw beginnen. Er zijn scholingen waarin de 

Bijbel volledig anders wordt gelezen. Dan is niet uitgesloten dat de 

vernieuwende kracht van het boek wordt ontdekt en dóórkomt. 

Wat is het idee achter centrum ‘De Nieuwe 
 Liefde’ dat u hebt opgericht? 

Het is de bedoeling mensen met elkaar in gesprek te brengen en te 

houden. Dat werkt! Je moet je thema’s goed kiezen, weten 

waar door mensen misschien wat gelukkiger worden als ze er meer 

van begrijpen. Het is in feite een vorm van onderwijs. 

Hoe zou ‘het huis van de liefde’ vorm kunnen 
krijgen op elke school? 

Mag ik júllie de vraag stellen: hoe geven jullie aardrijkskundeles?

Aardrijkskunde is een sleutelvak. Het biedt de mogelijkheid om iets 

over te dragen van wat het bijvoorbeeld is om in Afrika geboren te 

worden, en hoe dat over twee eeuwen zal zijn. 

Docenten kunnen bij de dagopening aandacht besteden aan de 

actualiteit, aan mensen die het moeilijk hebben. Dan wennen 

leerlingen aan het feit dat ze in een wereld leven waarin het niet zo 

goed gaat, en waarin ze door kleine dingen kunnen meewerken aan 

een nieuwe sfeer, een nieuwe trend, een nieuwe manier van 

denken. Maak ze daar gevoeliger voor. 

(Anja de Zeeuw) 

vervolg van pagina 3

Huub Oosterhuis in gesprek met CVO-bestuurder Henk Post en  
projectmanager Herma Verbeij (uiterst rechts): 'Onderwijs maakt je opener'

 'Geef aandacht aan de  
actualiteit bij de dagopening'
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Hidde uit klas 6 doet dit jaar alsnog 

eindexamen Grieks en volgt daarvoor de 

lessen Grieks uit klas 5 en 6. Ela Nur uit 

klas 5 bleef vorig jaar zitten, maar legt dit 

jaar al eindexamen Engels af. 

Voorbeelden	van	maatwerk	voor	leerlingen	

op	het	Marnix	Gymnasium.	Brigit	van	Elk,	

scheikundedocent	en	afdelingsleider	van	

klas	5	en	6,	vertelt:	‘We	staan	hier	positief	

tegenover,	omdat	het	heel	motiverend	en	

stimulerend	is	voor	de	leerlingen.	Eigenlijk	

stoppen	we	onze	leerlingen	in	een	frame	

met	ons	vaste	rooster,	terwijl	iedere	leerling	

anders	is.	Elke	leerling	heeft	eigen	talenten;	

daar	kunnen	we	gebruik	van	maken.	

Waarom	zou	iedereen	vijf	uur	Latijn	nodig	

hebben?	Het	is	fijn	als	we	losser	kunnen	

omgaan	met	het	vaste	rooster.	

Natuurlijk	vergt	dit	maatwerk	nogal	wat	van	

de	organisatie.	Het	moet	goed	uitkomen	met	

bijvoorbeeld	parallel	geroosterde	uren	of	

tussenuren.	In	toetsweken	moet	het	niet	

leiden	tot	extra	werkuren	voor	de	vakdocent	

of	tot	het	maken	van	een	extra	toets.

Uiteraard	kijken	we	naar	de	leerling	en	we	

vragen	de	vakdocent	om	een	inschatting:		

zie	je	het	zitten,	kan	hij	of	zij	het	aan?	

Gedoseerd
Ik	verwacht	dat	de	vraag	naar	dit	soort	

maatwerk	toeneemt.	Voor	de	schoolorgani-

satie	kost	dit	meer	zorg	en	meer	tijd.		

Dat	we	dit	voor	de	hele	school	invoeren	zie	ik	

nog	niet	gebeuren.	Een	modulair	systeem	

zoals	op	de	universiteit	werkt	niet	voor	het	

voortgezet	onderwijs.	

Ik	zou	liever	toewerken	naar	een	rooster	

waarbij	de	leerlingen	‘s	morgens	blokuren	

hebben	van	vaste	vakken	en	’s	middags	

werkgroepachtige	sessies,	waarvoor	ze	zich	

zelf	inschrijven	uit	interesse,	of	waarvoor	

docenten	bepalen	wie	er	moet	komen.		

Daar	zou	extra	ondersteuning	gegeven	

kunnen	worden,	of	juist	extra	uitdaging	door	

onderwerpen	als	sterrenkunde.	Gedoseerd	

verantwoordelijkheid	geven	aan	de	leerling	

zou	mooi	zijn.	Of	beter	gezegd:	dat	leer	lingen	

gedoseerd	verantwoordelijkheid	nemen.’

(Anja	de	Zeeuw)

(Anja	de	Zeeuw)	

‘Flexibeler omgaan met
 het vaste rooster’

Marnixleerlingen sluiten vakken versneld af 

Maatwerk op het Marnix Gymnasium

Van links naar rechts: Ela Nur, Brigit en Hidde

Andere voorbeelden 
Stijn uit klas 5 volgt scheikundelessen 

in klas 5 en 6 en gaat al op voor het 

eindexamen in dit vak. Hij heeft 

behoefte aan extra uitdaging, en zoekt 

die niet in pre-university programma’s. 

Lieve uit klas 5 doet eindexamen Frans, 

naast allerlei pre-university  

programma’s, omdat ze alles uit het 

leven wil halen wat erin zit.

 

Leerlingen over versneld 
eindexamen doen:

Hidde van ’t Verlaat
‘Als ik alle lesuren Grieks van klas 5 en 6 

had moeten volgen, was dat tien uur 

geweest. Dat is teruggebracht tot zeven 

uur. Daarnaast heb ik vier uur Latijn.  

Na schooltijd volleybal ik vijf dagen in de 

week. Voor een baantje heb ik geen tijd, 

maar ik geef wel wiskundebijles hier op 

school. Gaat het straks goed met mijn 

studie klassieke talen, dan denk ik 

erover om daarnaast wiskunde te gaan 

studeren.’ 

Ela Nur Yüksel 
‘Toen ik vorig jaar doubleerde, vond ik 

het jammer dat ik ook de vakken 

waarvoor ik hoge cijfers had, opnieuw 

moest doen. Engels is zo’n vak waarin 

ik goed ben. Voor dit vak doe ik nu met 

klas 6 mee. Gelukkig paste het precies 

met mijn lesrooster. Het voordeel is dat 

ik straks meer tijd heb voor vakken 

waarvoor ik harder moet werken.  

Het nadeel is dat ik nu al examenstress 

heb voor Engels, terwijl anderen dat 

nog niet hebben.’
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Succesfactor van ‘Excellente School’

Huiswerkbegeleiding op maat 

Maatwerk op Calvijn Juliana

Per	periode	kijken	we	hoe	ze	ervoor	staan.	

Staan	leerlingen	weer	voldoende	voor	de	

betreffende	vakken,	dan	vervallen	die	extra	

maatwerkuren.’

Plantenpracticum
Ook	haar	derdeklassers	biedt	de	school	sinds	

vorig	schooljaar	maatwerkuren.	Halverwege	

het	derde	jaar	kunnen	zij	een	van	de	vijf	

keuzevakken	laten	vallen.	De	vrijgekomen	tijd	

ruimt	de	school	in	voor	extra	huiswerk-

begeleiding	op	maat.

‘Voor	de	eerstejaars	hebben	we	daarnaast	

een	nieuwe	lessentabel	ontwikkeld’,	zegt	

Arie.	‘Zij	kunnen	zich	twee	keer	in	de	week	

inroosteren	voor	een	“verbeteruur”,	voor	de	

vakken	Nederlands,	Engels,	wiskunde	en	

rekenen.	De	goed	presterende	leerlingen	

bieden	we	verdiepingsuren	aan.	Zij	kunnen	

bijvoorbeeld	een	opdracht	krijgen	voor	een	

plantenpracticum	bij	biologie	of	een	stuk	

schrijven	voor	de	schoolkrant.	Zo	blijven	we	

ook	hen	uitdagen.	Komend	jaar	starten	we	

ook	met	de	nieuwe	lessentabel	in	leerjaar	2.’

Resultaten
Op	de	vraag	of	die	maatwerkuren	een	

verschil	maken,	zegt	de	directeur:		

‘De	afgelopen	twee	jaren	slaagden	respec-

tievelijk	99	en	97	procent	van	onze	leerlingen	

voor	het	diploma.	In	de	jaren	ervoor	was	dat	

steeds	90	tot	95	procent.	Dat	zijn	de	harde	

cijfers.	Maar	de	cultuur	en	de	sfeer	op	onze	

school	spelen	ongetwijfeld	ook	een	belang-

rijke	rol.	We	zijn	een	kleine	en	open	school,	

waar	docenten	en	leerlingen	elkaar	goed	

kennen.	Leerlingen	worden	hier	gezien.		

Ook	dat	zie	je	terug	in	onze	resultaten.’

(De	Nieuwe	Lijn/Jeannine	Westenberg)

Directeur Arie Boom

Calvijn Juliana ontving in januari voor de 

vierde keer het predicaat Excellente School. 

Op de (t)huiswerkvrije school volgen alle 

leerlingen het huiswerk in extra lesuren en 

onder begeleiding van docenten op school. 

‘We bieden daarbij steeds meer maatwerk’, 

zegt directeur Arie Boom. 

‘Calvijn	Juliana	weet	haar	leerlingen	in	een	

zeer	veilige	omgeving	tot	een	hoger	niveau	te	

brengen’,	zo	stelt	de	jury	van	de	Excellente	

Scholen	in	haar	laatste	rapport.	Ook	leerlin-

gen	met	een	lager	schooladvies	dan	vmbo-

theoretisch/gemengde	leerweg	lukt	het	vaak	

om	op	dit	niveau	een	diploma	te	halen.	

‘Natuurlijk	zijn	we	daar	ontzettend	trots	op	

en	ook	op	het	feit	dat	we	ons	de	komende	

drie	jaar	weer	excellent	mogen	noemen’,	

vertelt	Arie.	‘Het	is	een	prachtige	beloning	

voor	wat	we	hier	elke	dag	samen	voor	elkaar	

krijgen.	Directie,	docenten	én	leerlingen.’

Betere scores
Al	in	de	jaren	zeventig,	toen	Calvijn	Juliana	

nog	een	zelfstandige	mavo	was,	begon	de	

school	op	kleinschalige	wijze	met	huiswerk-

begeleiding.	Arie:	‘Veel	van	onze	leerlingen	

komen	uit	Rotterdam-Zuid	en	hebben	thuis	

niet	de	mogelijkheid	om	rustig	hun	huiswerk	

te	doen.	Hun	ouders	zijn	niet	altijd	in	staat	

hen	goed	te	begeleiden.	We	wilden	hun	

betere	kansen	bieden.	Zo	zijn	we	begonnen.	

We	merkten	al	snel	dat	deze	leerlingen	beter	

gingen	presteren.’

Inmiddels	starten	alle	leerlingen	van	Calvijn	

Juliana	op	alle	lesdagen	met	een	huiswerk-

uur.	Arie:	‘Na	een	korte	dagopening	uit	Oase 

Magazine	kijken	we	samen	naar	het	

Achtuurjournaal.	Vervolgens	gaan	de	

leerlingen	zelfstandig	aan	de	slag	met	hun	

werk	onder	begeleiding	van	de	mentor	in	hun	

eigen	tempo.	Daarnaast	volgen	ze	nog	drie	

keer	per	week	aan	het	einde	van	de	lesdag	

een	huiswerkles.	In	totaal	komen	we	daarmee	

op	7,5	uur	aan	huiswerkbegeleiding	per	week.’

Maatwerkuren
De	afgelopen	jaren	heeft	Calvijn	Juliana	de	

huiswerkbegeleiding	doorontwikkeld	en	

gedifferentieerd,	vertelt	Arie.	‘In	2016-2017	

zijn	we	begonnen	met	maatwerkuren	voor	de	

“zwakkere”	examenleerlingen.	Ze	krijgen	

sindsdien	twee	uur	extra	per	week	onder-

steuning	in	de	vakken	waarvoor	ze	onvol-

doende	staan.	Dat	gebeurt	in	kleine	groepen,	

waarin	alle	ruimte	is	om	de	lesstof	nog	eens	

uitgebreid	uit	te	leggen	en	ermee	te	oefenen.	
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B - kop

 

Op de website van het Zuider Gymnasium 

staat: ‘Wij zijn dé school voor gepersona-

liseerd onderwijs van heel Nederland.  

Bij ons heb je namelijk een eigen leerroute 

en krijg je persoonlijke begeleiding op 

maat.’ Hoe maakt de school dit waar?

Conrector	Chris	van	den	Berg	vat	het	

samen:	‘Naast	goede	docenten	zit	het	’m	in	

een	gestructureerd	aanbod:	duidelijke	

vormen	van	begeleiding	in	de	basis	van	

iedere	les,	niet	alleen	in	pluspakketten	of	

gelabelde	programma's.	Het	gaat	om	een	

gedragen	manier	van	denken	en	werken,	

met	elkaar	en	met	de	leerling.’

Het	gepersonaliseerd	leren	is	uit	noodzaak	

geboren.	‘We	werden	de	afgelopen	jaren	

geconfronteerd	met	een	gevarieerde	

leerlingpopulatie	en	moesten	daarmee	goed	

omgaan.	We	hanteren	nu	individuele	

leer	routes,	temporoutes	en	vrije	routes.	

Elke	leerling	heeft	een	persoonlijke	

leerroute.	Daar	kunnen	versnelde	routes	bij	

zitten	voor	een	of	meer	vakken	of	voor	een	

heel	leerjaar.	Bij	een	versnelde	route	doen	

leerlingen	minder	in	kortere	tijd.	In	de	

langzamere	route	zitten	juist	extra	herhaal-

opdrachten.	Parallel	aan	de	temporoutes	

heeft	elke	leerling	een	vrije	route,	die	inzet	

op	de	zelfstandigheid	van	leerlingen.	

Daarvoor	krijgen	leerlingen	alleen	de	

eindtermen	van	één	of	meer	vakken,	en	

mogen	ze	zelf	bepalen	hoe	en	wanneer	ze	

hun	voortgang	laten	toetsen.	

Leerlingen	kunnen	de	uitdaging	ook	buiten	

school	te	zoeken,	bij	een	sportopleiding	of	

een	project	met	de	TU	Delft.	Dit	kan	in	de	

vorm	van	een	Traject	op	Maat	(TOM).	

Zelfsturende autonome leerling
‘Aan	de	basis	van	deze	leerroutes	ligt	een	

indeling	in	leerlingprofielen	die	SLO	ons	

aanreikte.	SLO	leerde	ons	naar	hoogbegaaf-

de	leerlingen	kijken	volgens	een	indeling	

van	de	Amerikaanse	onderzoekers	Betts	en	

Neihart.	Uitgangspunt	is	de	zelfsturende	

autonome	leerling,	een	van	de	zes	leerling-

profielen.	We	willen	leerlingen	bewust	

maken	van	wat	ze	te	ontwikkelen	hebben.	

Het	gaat	erom	dat	ze	laten	zien	hoe	ze	de	

stof	beheersen.	We	stellen	‘terugvragen’.	

Op zoek naar een motiverende manier van leren 

Wat wil een leerling ontwikkelen?  
Introtekst

De leiding van het Zuider Gymnasium

Maatwerk op het Zuider Gymnasium

De mentor is de spil
‘De	mentor	is	de	spil.	Hij	of	zij	bewaakt	dat	de	

leerling	de	minimale	onderwijstijd	maakt.	

Elke	leerling	presenteert	de	eigen	ontwikke-

lingen	aan	zijn	of	haar	ouders	en	mentor,	aan	

de	hand	van	een	portfolio.	Wat	heeft	hij	of	zij	

geleerd	van	een	vak	of	project?	We	voeden	

onze	leerlingen	erin	op	om	vanuit	zichzelf	

daarover	te	praten	en	te	presenteren.	Niet	

alleen	hierover	leren	we	hen	open	te	zijn,	

maar	ook	over	wat	ze	moeilijk	of	mooi	vinden	

aan	de	omgeving	waaruit	ze	komen.		

We	vinden	opvoeden	in	die	open	cultuur	

belangrijk.	

YUBU
‘We	werken	met	het	leerlingvolgsysteem	

SOMtoday	en	gebruiken	ook	de	digitale	

loopbaanoriëntatie-omgeving	YUBU	om	

leerlingen	hun	bovenbouwprofiel	en	vervolg-

studie	te	helpen	kiezen.	Verder	delen	we	

steeds	meer	lesmateriaal	en	digitale	

studiewijzers	via	het	gewone	SOM.	Elke	

leerling	heeft	een	eigen,	door	de	school	

uitgeleende,	laptop.	

Begrijpend lezen
‘Van learning analytics	maken	we	beperkt		

–	handmatig	–	gebruik.	We	zien	bijvoorbeeld	

dat	kinderen	uit	Rotterdam-Zuid	die	met	een	

hoog	advies	van	de	basisschool	binnen-

komen,	competenties	missen	bij	begrijpend	

lezen.	Daardoor	hebben	ze	later	moeite	om	

mee	te	komen	in	de	exacte	vakken.	Daarom	

passen	we	bij	hen	een	begeleidingslijn	toe,	

vanaf	dag	één	op	onze	school.	En	we	gaan	

door	met	onze	eigen	Zuider	gymnasium-

basisschool	om	echt	gepersonaliseerd	leren	

op	te	zetten.	

We	willen	een	motiverende	manier	van	leren	

vinden.	Leerlingen	moeten	bij	ons	begrijpen	

waaróm	ze	iets	doen	en	hoe	ze	dat	logisch	

vormgeven.	Het	‘wat’	is	dan	een	motiverend	

onderwijsaanbod,	in	de	zone	van	naaste	

ontwikkeling,	met	een	duidelijke,	toeganke-

lijke	structuur.	Namelijk	de	structuur	van	

elke	les	waarin	leerlingen	hun	eigen	route	

volgen	en	tevreden	naar	buiten	lopen	omdat	

ze	niet	voor	niets	naar	school	zijn	gekomen.’

(Anja	de	Zeeuw)	
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Melanchthon Bergschenhoek is dit school-

jaar gestart met een pilot leerdoeldenken. 

Met de nieuwe werkwijze wil de school 

leerlingen actiever bij het eigen leerproces 

betrekken, meer maatwerk bieden en zo het 

onderwijs aantrekkelijker maken voor 

leerling én docent. 

In	totaal	negen	docenten	van	Melanchthon	

Bergschenhoek	doen	dit	schooljaar	mee	aan	

de	pilot.	Enkele	duo’s	zijn	aan	de	slag	

gegaan	met	het	ontwerpen	van	een		

curriculum	van	een	heel	leerjaar.		

Enkele	individuele	docenten	hebben	een	

klein	onderdeel	van	hun	programma	vorm	-	

gegeven	op	de	wijze	van	het	leerdoeldenken.	

Tussentijdse feedback
Docent	Nederlands	Nancy	Oprinsen	ontwik-

kelde	een	opdracht	voor	het	schrijven	van	

een	betoog	voor	vwo-5.	Ze	is	enthousiast	over	

de	eerste	ervaringen.	‘Met	die	tussendoelen	

kan	ik	mijn	leerlingen	ook	onderweg	naar	het	

leerdoel	feedback	geven	en	zo	nodig	tijdig	

bijsturen,	dat	vind	ik	een	groot	voordeel.		

De	verschillende	tussenopdrachten	geven	

leerlingen	bovendien	de	kans	om	vaker	te	

laten	zien	wat	ze	kunnen,	dat	werkt	heel	

stimulerend.’	Floortje	van	Overbeek,	docent	

geschiedenis:	‘Deze	werkwijze	geeft	je	ook	

als	docent	meer	vrijheid.	Samen	met	de	

collega’s	uit	je	sectie	bepaal	je	aan	het	begin	

van	het	schooljaar	de	thema’s.	Als	je	wilt		

kun	je	daarbij	onderdelen	schrappen	uit	de	

methode.	Voor	de	uitwerking	van	de	

	opdrachten	kun	je	(deels)	het	lesboek	

gebruiken,	op	zoek	gaan	naar	aanvullend	

lesmateriaal	of	dit	zelf	maken.’	

‘Meer autonomie voor 
 leerling en docent’

Van links naar rechts: Sem, Laurens, Freek en wiskundedocente Esther Vos

Aan de slag met leerdoeldenken

Maatwerk op Melanchthon Bergschenhoek

Laurens Zwaagstra (16) uit vwo-5: 
‘Bij de opdracht Betoog schrijven voor 

Nederlands kregen we veel verschillende 

keuzeopdrachten. Die vrijheid vind ik erg 

prettig. Leerlingen hebben verschillende 

interesses en talenten, dan is het fijn dat 

er wat te kiezen valt.’

Sem van Kralingen (14), uit vwo-3: 
‘Tijdens de geschiedenislessen kregen we 

bij het onderdeel Holocaust ook een 

opdracht over een film en tekeningen van 

een Joodse striptekenaar. Deze opdracht 

had onze docent zelf toegevoegd. Dat 

sprak me aan, zo is bij mij echt een beeld 

blijven hangen van hoe het was in die tijd.’ 

Freek Piguillet (16) uit vwo-4: 
‘Ik volg op onze school het traject voor 

gepersonaliseerd leren. Ik mag mezelf 

dan voor sommige vakken uitroosteren.  

In die tijd kan ik zelfstandig werken aan 

opdrachten voor andere vakken. Met de 

opdrachten van het leerdoeldenken lukt 

me dat nóg beter.’

Elkaar coachen 
Esther	Vos,	docent	wiskunde:	‘Ook	leerlingen	

die	meer	begeleiding	nodig	hebben	kun	je	met	

deze	werkwijze	beter	ondersteunen.	De	snelle	

leerlingen	kunnen	namelijk	een	groot	deel	van	

de	tijd	zelfstandig	werken.	Overigens	zet	ik	

mijn	leerlingen	vaak	samen	in	groepjes	van	vijf	

of	zes	aan	het	werk	en	laat	ik	ze	ook	elkaar	

coachen.	Het	gaat	hier	dus	niet	om	individueel	

onderwijs.’

Adjunct-directeur	Els	Wijnberger:	‘Onze	eerste	

ervaringen	zijn	positief.	Het	leerdoeldenken	

biedt	meer	autonomie	voor	leerling	en	docent.	

De	komende	schooljaren	willen	we	het	daarom	

gefaseerd	uitbouwen,	met	twee	of	drie	secties	

per	jaar.	Voorwaarde	is	wel	dat	docenten	en	

secties	die	eraan	beginnen	de	juiste	begelei-

ding	krijgen.	En	een	dagdeel	per	week	vrij	

hebben	om	te	werken	aan	het	ontwerpen	van	

een	jaarcurriculum	voor	hun	vak,	want	het	is	

toch	ook	een	aanzienlijke	investering.’

(De	Nieuwe	Lijn/Jeannine	Westenberg)	

Wat is leerdoeldenken? 
Bij leerdoeldenken bepaalt de docent 

zelf de leerdoelen met daarbij alle 

concrete tussenstappen die nodig zijn 

om het leerdoel te behalen. Deze 

tussendoelen beschrijft de docent in 

heldere en in begrijpelijke taal voor de 

leerlingen. Zo krijgen leerlingen meer 

grip op hun eigen leerontwikkeling.  

Met die tussenstappen en aansluitende 

keuzeopdrachten is er bovendien meer 

differentiatie in de lesprogramma’s 

mogelijk. Bij de leerdoelen zoekt de 

docent zelf materiaal, waarbij gebruik-

gemaakt kan worden van een methode.

 



    

Via individuele leerroutes het beste naar boven halen

‘Leerlingen kansen bieden, 
 daar draait het om’ 
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Maatwerk op Accent Delfshaven

Op Accent Praktijkonderwijs Delfshaven 

werken leerlingen elk op hun eigen 

manier toe naar een mbo-niveau-2- 

opleiding of naar passend werk.  

Via individuele leerroutes haalt de school 

het beste in leerlingen naar boven.	

‘De	talenten	en	behoeftes	van	onze	

leerlingen	zijn	zo	verschillend,	alleen	

maatwerk	volstaat’,	zegt	teamleider	Michel	

Baas.	‘In	het	examenjaar	zit	Ferry,	een	

jongen	met	een	gezonde	portie	energie.	

Tegelijkertijd	is	hij	ook	erg	dyslectisch.		

We	hebben	het	zo	geregeld	dat	hij	alle	

toetsen	en	stageopdrachten	mondeling	kan	

doen.	Zo	heeft	hij	tot	nu	toe	alle	branche-

certificaten	gehaald	voor	zijn	opleiding	

logistiek.	Hij	loopt	nu	vier	dagen	in	de	week	

stage	bij	horecagroothandel	Zegro.	Hij	doet	

het	zo	goed	dat	ze	hem	zelfs	al	een	baan	

hebben	aangeboden	voor	30	uur	per	week,	

na	zijn	examen.’	

Coachingsdagen 
De	leerlingen	van	Accent	Delfshaven	

hebben	om	een	diploma	te	halen	doorgaans	

wat	meer	persoonlijke	begeleiding	en	tijd	

nodig	dan	vmbo-leerlingen.	Michel:	‘Bij	ons	

krijgen	ze	daarom	één	jaar	langer	les,	vijf	in	

plaats	van	vier	jaar.	Daarnaast	werken	we	

in	kleine	groepen	en	is	onze	school	klein,	

overzichtelijk	en	prikkelarm.’	

 Zo nodig vraagt de school
 hulp van buiten voor het 

beste persoonlijke aanbod 

De	school	stippelt	voor	elke	leerling	een	

individuele	leerroute	uit.	Hiervoor	hebben	

leerlingen	drie	keer	per	jaar	een	gesprek	

met	hun	mentor	tijdens	zogenoemde	

coachingsdagen.	Samen	stellen	ze	dan	de	

persoonlijke	leerdoelen	en	leerroute	van	de	

leerling	vast.

Naar niveau 3 van het mbo
Ter	illustratie	vertelt	Michel	ook	over	Gül.	

‘Ze	is	een	ambitieuze	leerling,	maar	ze	

heeft	specifieke	begeleiding	nodig’,	zegt	hij.	

‘Na	leerjaar	2	van	het	praktijkonderwijs	

wilde	ze	overstappen	naar	vmbo-3.	

Allemaal	om	eerder	te	kunnen	doorstromen	

naar	het	mbo.	Alleen,	zonder	persoonlijke	

begeleiding	zou	ze	kunnen	terugvallen,	zo	

vreesden	we.	Daarom	hebben	we	haar	

route	zo	georganiseerd	dat	ze	bij	ons	

leerjaar	3	en	4	in	één	jaar	kon	doen.	Nu	zit	

ze	in	het	examenjaar	en	doet	ze	het	zó	goed	

dat	ze	na	de	zomervakantie	waarschijnlijk	

doorstroomt	naar	niveau	3	van	het	mbo.’ 

Alles op alles zetten 
Om	tot	het	beste	persoonlijke	aanbod	te	

kunnen	komen	vraagt	de	school	zo	nodig	

ook	hulp	van	buiten.	‘Voor	Britt,	die	graag	

visagist	wil	worden,	hebben	we	bijvoorbeeld	

de	samenwerking	met	de	Nederlandse	

Beauty	School	Rotterdam	gezocht.		

We	konden	haar	binnen	onze	vakrichting	

zorg	en	dienstverlening	namelijk	geen	

opleiding	bieden	op	dat	terrein’,	zegt	Michel.	

‘Zo	proberen	we	alles	op	alles	te	zetten	om	

leerlingen	een	passend	op	leidingstraject	te	

geven.	Leerlingen	kansen	bieden	op	een	

goede	toekomst,	daar	draait	het	om.’	

De	zogenoemde	carrousellessen	spelen	

ook	een	belangrijke	rol	bij	de	voorbereiding	

op	die	toekomst,	benadrukt	Michel.		

Vanaf	het	eerste	leerjaar	leren	leerlingen	

hier	belangrijke	vaardigheden,	zoals	

opdrachten	aannemen,	hulpvragen	stellen,	

samen	werken,	omgaan	met	feedback	en	

omgaan	met	tegenslag.	

Mooie score
‘Natuurlijk,	ook	wij	krijgen	weleens	te	

maken	met	leerlingen	die	we	niet	binnen	

boord	kunnen	houden’,	zegt	Michel,	

‘ondanks	ons	geduld	en	ons	pedagogisch	

sterke	docententeam.	Meestal	kunnen	we	

in	die	gevallen	vanwege	complexe	gedrags-

problematiek	niet	de	ondersteuning	en	zorg	

bieden	die	een	leerling	nodig	heeft.	Toch	

stroomt	98	procent	van	onze	leerlingen	

binnen	maximaal	vijf	jaar	succesvol	door	

naar	mbo	of	werk.	En	dat	is	toch	een	heel	

mooie	score!’	

Accent Delfshaven is sinds januari 2017  

een Excellente School. 

(De	Nieuwe	Lijn/Jeannine	Westenberg)	

Ferry

Links Gül, rechts Britt
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Farel Lyceum: 3 flex-uren

Directeur	Jeroen	Hoek	van	het	Farel	Lyceum	

vertelt:	‘Het	is	niet	meer	van	deze	tijd	om	

één	lessentabel	over	alle	leerlingen	te	

leggen.	Ouders	én	leerlingen	vragen	terecht	

om	meer	maatwerk.’

	

Talenturen
Het	Lyceum	heeft	al	talenturen	voor	

onderbouwleerlingen	op	het	gebied	van	

sport	en	cultuur.	De	leerlingen	kunnen	zelf	

een	bepaalde	module	binnen	het	sport-	of	

cultuuraanbod	volgen,	twee	uur	per	week	

gedurende	zes	weken.	Tijdens	deze	uren	

leren	leerlingen	nieuwe	talenten	ontdekken	

en	talenten	verder	te	ontwikkelen.	

Kleinere groepen
Jeroen:	‘In	het	nieuwe	schooljaar	pakken	

we	het	maatwerk	gestructureerder	aan.	

Dan	komen	er	namelijk	zogeheten	flex-uren	

bij	voor	de	leerlingen	in	leerjaar	1.		

Per	week	heeft	elke	leerling	drie	flex-uren,	

op	dinsdag,	woensdag	en	donderdag	

telkens	één	uur.	Hij	of	zij	kan	kiezen	aan	

welk	vak	dit	uur	wordt	besteed.	De	moge-

lijk	heden	zijn	de	vakken	waarin	de	leerling	

later	examen	doet:	Nederlands,	Engels,	

Frans,	wiskunde	enzovoorts.	In	kleinere	

groepen	kan	er	tijdens	een	flex-uur	gewerkt	

worden	aan	het	gekozen	vak	onder	

begeleiding	van	een	van	de	vakdocenten.	

Het	initiatief	voor	wat	er	aan	de	orde	komt,	

ligt	bij	de	leerling.	

Gedurende	de	eerste	zes	weken	van		

het	schooljaar	krijgen	alle	leerlingen		

18	lessen	om	goed	voorbereid	het	jaar		

in	te	gaan.	In	deze	lessen	worden	de	zeven	

basis	gewoonten	van	Covey	aangeleerd.		

Ook	komen	Breingeheimen	aan	de	orde,	en	

wordt	leerlingen	bijvoorbeeld	geleerd	hoe	

ze	moeten	plannen	en	hoe	ze	naar	de	eigen	

voortgang	en	resultaten	kunnen	kijken.’

Aanbod en ondersteuning verschillen op drie Farelscholen
 

Flex-uren, mavo-uren of 
accent-uren 
Het Farelcollege wil zijn onderwijs meer laten aansluiten bij de behoefte van leerlingen, 

meldt het strategisch beleidsplan. Dit streven wordt op de drie Farelscholen – gehuisvest 

in drie afzonderlijke gebouwen – verschillend ingevuld. Want de leerlingen van Farel 

Lyceum, Mavo en Vmbo hebben nét iets andere kenmerken en behoeften. Een mooi 

voorbeeld van maatwerk.

Maatwerk op het Farelcollege

Plusmodules
Wie	geen	extra	tijd	en	hulp	nodig	heeft	voor	

een	bepaald	vak,	kan	de	flex-uren	benutten	

voor	iets	extra’s.	Het	Farel	Lyceum	biedt	

daarvoor	plusmodules	aan,	zoals	Cambridge,	

waar	opgeleid	wordt	voor	internationaal	

erkende	vaardigheidsdiploma’s.	Verder	is	het	

voor	deze	leerlingen	mogelijk	om	in	het	

vernieuwde	open	leercentrum	huiswerk	te	

maken	of	(samen)	te	werken.

 Het is niet meer van deze tijd 

om één lessentabel over alle 

leerlingen te leggen.

Een	leerling	op	het	Farel	Lyceum	kan	door	de	

talenturen	en	flex-uren	ongeveer	één	zesde	

deel	van	zijn	of	haar	weekrooster	(5	van	de	31	

officiële	lesuren)	zelf	beïnvloeden.		

Jeroen:	‘We	willen	de	leerlingen	leren	om	

goed	te	kiezen,	zodat	het	programma	bij	hen	

past.	Met	dit	aanbod	proberen	we	dicht	bij	

hen	te	staan	en	hen	goed	te	ondersteunen.’

LOF-subsidie voor wiskunde-
onderwijs op maat
Bijzonder op de Farel Mavo is een pilot 

met wiskundeonderwijs op maat. Het 

huidige didactische wiskundeplan 

wordt herschreven. Hierin zal differen-

tiatie verankerd zijn. Leerlingen in 

mavo-3 worden tijdens het huidige 

schooljaar al op hun eigen niveau 

begeleid door middel van onder andere 

digitale formatieve toetsen. Met behulp 

van deze toetsing worden de leerlingen 

in groepen ingedeeld. Voor iedere 

groep is dan een apart leertraject 

geschreven dat het beste aansluit op de 

behoefte van de leerling. Het doel is 

voor komend schooljaar de pilot door te 

trekken naar de examenklassen en 

uiteindelijk naar de onderbouw, zodat 

er sprake is van een doorlopende 

leerlijn. Het LerarenOntwikkelFonds 

(LOF) heeft subsidie toegekend voor 

deze proef. 

 

Nieuwe talenten ontdekken tijdens de 
talenturen op het Farel Lyceum



Farel Vmbo: 2 accent-uren  

Debora	van	Noordwijk,	directeur	van	het	

Farel	Vmbo,	heeft	sinds	haar	start	drie	jaar	

geleden	eerst	samen	met	het	team	gezorgd	

voor	meer	rust	in	de	school.	

Teamstart
Debora	vertelt:	‘Het	onderbouwteam	is	dit	

schooljaar	begonnen	met	een	dagelijkse	

teamstart,	onder	leiding	van	de	teamleider.	

Tijdens	deze	teamstart	worden	organisatori-

sche	zaken	besproken,	maar	ook	belangrijke	

zaken	rondom	leerlingen.	Aansluitend	op	de	

teamstart	starten	de	mentoren	van	leerjaar	1	

met	de	leerlingen	iedere	dag	tijdens	het	

eerste	uur.	De	dag	begint	op	deze	manier	

voor	alle	eersteklassers	op	hetzelfde	

moment.	Dat	zorgt	voor	rust	en	voorspel-

baarheid.	We	willen	dit	volgend	jaar	ook	in	

leerjaar	2	doorvoeren.’

Accent-uren
Nu	het	leerlinggedrag	is	verbeterd	dankzij	

maatwerk	in	de	ondersteuning,	kan	de	school	

werken	aan	maatwerk	in	het	onderwijs.		

Leerlingen	in	leerjaar	1	en	2	krijgen	twee	

zogeheten	‘accent-uren’.	Ze	kunnen	dan	niet	

alleen	kiezen	voor	de	kernvakken,	maar	ook	

voor	activiteiten	als	taekwondo	en	kunst.	

Deze	uren	zijn	klasdoorbrekend.	De	vragen	

daarbij	zijn:	wat	heeft	een	leerling	nodig	en	

wil	hij	of	zij	meer	begeleid	worden	door	een	

docent?	

Talenturen
Volgens	Debora	leent	de	bovenbouw	van	het	

vmbo	zich	prima	voor	maatwerk,	dankzij	de	

nieuwe	beroepsprofielen.	‘In	de	onderbouw	

bereiden	we	hen	hierop	voor	door	loopbaan-

oriëntatie	en	begeleiding	(LOB)	en	sectorori-

entatie	te	verweven	met	onze	talenturen.	In	

deze	uren	kunnen	leerlingen	kiezen	uit	drie	

talenten:	Horeca	en	dienstverlening,	Vorm-

geving	en	verkoop	en	Sport	en	(multi)media.	

Die	hangen	samen	met	respectievelijk	de	

sectoren	Zorg	&	welzijn,	Economie	&	

ondernemen	en	Dienstverlening	&	producten	

in	de	bovenbouw.’

(Anja	de	Zeeuw)	

Maatwerk op het Farelcollege

Farel Mavo: 1 mavo-uur 

Ook	de	mavoleerlingen	‘gaan	aan’	als	ze	de	

ruimte	krijgen	voor	keuzes	en	eigenaar	

kunnen	zijn	van	hun	eigen	leerproces,	

vertelt	directeur	Jantine	Buis	Sommer	van	

de	Farel	Mavo.	

Mavo-uur en talenturen
Met	ingang	van	het	nieuwe	schooljaar	start	

de	Farel	Mavo	met	een	wekelijks	mavo-uur	

in	leerjaar	1.	Leerlingen	mogen	zelf	kiezen	

aan	welk	basisvak	ze	dit	uur	besteden:	

Nederlands,	Engels	of	wiskunde.	Daarvoor	

moeten	ze	zich	afvragen:	welke	hulpvraag	

heb	ik?	Of:	waarin	wil	ik	beter	worden?		

Het	mavo-uur	kan	ook	benut	worden	om	

leerlingen	inzicht	te	geven	in	wat	ze	nodig	

hebben	om	op	te	stromen	naar	de	havo.	

Daarnaast	zijn	er	elke	week	twee	lesuren	

op	het	gebied	van	sport,	cultuur	en	science,	

zogeheten	‘talenturen’	die	de	leerlingen	

hebben	nét	als	de	lyceumleerlingen.

Anglia Engels
Een	schoolvak	waarin	maatwerk	wordt	

toegepast,	is	Engels.	Omdat	de	Farel	Mavo	

daarin	het	Anglia-programma	integreert,	

kunnen	leerlingen	Engelse	lessen	zoveel	

mogelijk	op	hun	eigen	niveau	volgen	en	

afronden	met	een	Anglia-examen	in	klas	3.	

Versterkt mentoraat
Het	team	van	de	Farel	Mavo	wil	meer	

reflectiemomenten	bij	leerlingen	inbouwen.	

Jantine:	‘Dat	gebeurt	door	het	mentoraat	te	

versterken.	De	mentoren	zetten	meer	dan	

voorheen	in	op	verwerving	van	competen-

ties	als	leren	plannen	en	leren	leren.		

Ook	zijn	er	gesprekken	in	de	bovenbouw	

tussen	Mentor,	Ouder	en	Leerling	(MOL-

gesprekken),	waarin	de	leerling	zelf	de	

regie	krijgt.	Jantine:	‘De	implementatie	is	

nog	volop	in	ontwikkeling	maar	al	wel	een	

succes.	Daarom	willen	we	volgend	school-

jaar	ook	op	kleine	schaal	met	deze	

gesprekken	in	de	onderbouw	starten.’	
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Robots programmeren tijdens het 
talentuur science op Farel Mavo

Het onderbouwteam van Farel Vmbo 
houdt elke dag een teamstart
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Chapeau

 

Ze zag het beeld van haar zoon die aan de 

andere kant van de aarde leefde, en hij zag 

haar. ‘Wat is er, lieve jongen?’ […] ‘We 

hebben elkaar al zolang niet meer gezien.’ 

‘Maar we zien elkaar nu toch’, riep ze uit. 

‘Wat wil je nog meer?’ […] ‘Ik zie iets wat op 

jou lijkt, maar jou zie ik niet. Ik hoor iets wat 

op je lijkt, maar jou hoor ik niet.’  

De ongrijpbare blos, door een in diskrediet 

geraakte filosofie ooit verklaard tot de 

feitelijke kern van het gesprek, werd door de 

machine genegeerd.’				

E.M.	Forster,	‘The	Machine	Stops’,	The	New	Collected	Short	
Stories	(1909).

	

Onderwijs tussen 
anonimiteit en 
betrokkenheid  

Column

In	het	korte	verhaal	‘The	Machine	Stops’	schetst	de	Engelse	

schrijver	Edward	Forster	een	somber	maar	treffend	

toekomstbeeld.	Mensen	verblijven	hun	leven	lang	in	

zeshoekige	cellen	en	onderhouden	via	een	mondiaal	web	

elektronisch	contact	met	de	buitenwereld.		

Een	wereldomspannende	machine	voorziet	de	mensheid	

van	voedsel,	onderdak,	medische	zorg	en	

communicatiemiddelen.	Het	gewone	leven	op	aarde	is	

opgegeven	voor	een	leven	in	afzondering	en	

onbeweeglijkheid.	De	cellen	worden	nauwelijks	verlaten	om	

elkaar	lichamelijk	te	ontmoeten.	De	machine	zorgt	ook	voor	

de	belangrijkste	geestelijke	steun.

Ruim	honderd	jaar	later	blijkt	hoe	visionair	Forster	is	

geweest.	De	revolutie	op	het	gebied	van	

communicatiemiddelen	heeft	tot	positieve	en	negatieve	

ontwikkelingen	geleid:	van	efficiency	op	het	gebied	van	

informatieverwerking	en	onderhouden	van	contacten	tot	

verslaving	aan	smartphones	en	afgesloten	zijn	in	een	

virtuele	wereld.

Het	moderne	onderwijs	heeft	hier	volop	mee	te	maken.	

Docenten	worstelen	dagelijks	om	de	aandacht	van	hun	

leerlingen	die	continu	verleid	worden	door	de	

aantrekkingskracht	van	hun	smartphones.	Dit	gaat	ten	

koste	van	de	spanningsboog	en	het	concentratievermogen.	

Daarnaast	zijn	er	verontrustende	signalen	over	de	invloed	

van	de	moderne	technologie	op	de	psychologische	en	

sociale	ontwikkeling	van	kinderen.	Denk	aan	de	

goednieuwsshows	over	eigen	prestaties	en	bijzondere	

belevenissen	op	sociale	media	die	bij	veel	jongeren	tot	

frustratie	en	depressiviteit	leiden.	Of	de	eenzaamheid	die	

ontstaat	door	het	eindeloze	surfen	op	het	internet.	Maar	er	

zijn	tekenen	van	kentering.	

Op	de	Londense	Acorn	School1		(voor	onderwijs	aan	3-	tot	

14-jarigen)	zijn	smartphones,	iPads	en	interactieve	

whiteboards	taboe.	De	ouders	hebben	zich	gecommitteerd	

om	ook	thuis	een	‘no	screen	policy’	te	volgen.	In	gezinnen	

van	werknemers	in	Silicon	Valley,	het	centrum	van	de	

mondiale	hightech	industrie,	worden	de	nieuwste	

technologische	snufjes	nauwelijks	ingezet	vanwege	grote	

zorgen	over	het	welzijn	van	de	eigen	kinderen2.

Dit	maakt	de	vraag	urgent	of	het	implementeren	van	

1 https://thelondonacornschool.co.uk

2 New York Times, 26 oktober 2018

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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Personalia

Coen	van	Noordwijk	is	op	1	maart	gestart	als	

algemeen	directeur	van	Accent	Praktijkonderwijs,	

VSO,	Avondonderwijs	en	Onderwijsondersteuning.		

Hij	volgt	interim-directeur	Yvette	van	Dijk	op.		

Coen	was	sinds	2011	directeur	van	Accent	Delfshaven.	

Eric	Dekker,	directeur	bedrijfsvoering	van	het	

Comenius	College,	vervangt	sinds	1	maart	Joany	Krijt	

als	algemeen	directeur.	Naast	de	tijdelijke	vervanging	

blijft	hij	directeur	bedrijfsvoering.

Cees	Kom	MA	is	per	1	maart	benoemd	tot	lid	van	

de	algemene	directie	van	het	Marnix	Gymnasium.	

Cees	vervulde	deze	functie	al	een	jaar	op	interim-

basis.	

Drs.	Brigit	van	Elk	is	per	1	mei	2019	benoemd	tot	

afdelingsleider	leerjaar	5	en	6	aan	het	Marnix	

Gymnasium.	Brigit	vervulde	deze	functie	al	een	jaar	

op	interimbasis.	

Boaz	Tates	is	gestart	als	vestigingsdirecteur	van	

Accent	Praktijkonderwijs	Delfshaven.	Boaz	is	zes	jaar	

werkzaam	voor	Accent	waarvan	de	laatste	vier	jaar	

als	teamleider	bovenbouw	van	Accent	Delfshaven.	

Erik	Roth	is	begonnen	als	vestigingsdirecteur	van	

Accent	Praktijkonderwijs	Capelle.	Erik	is	sinds	zes	

jaar	werkzaam	op	Accent	Capelle.	De	afgelopen	twee	

jaar	werkte	hij	als	teamleider	bovenbouw.

Dick	Everts	is	benoemd	tot	vestigingsdirecteur	van	

VSO	Op	Noord.	Hij	is	hier	in	augustus	2018	gestart	als	

parttime	interim-directeur.	Daarvoor	werkte	hij	onder	

andere	als	directeur	van	Accent	Capelle.

Per	1	mei	is	Marleen	Brummelink	benoemd	als	

adjunct-directeur	van	Melanchthon	Schiebroek.	

Marleen	was	directielid	voor	het	vwo	op	het	Veurs	

Lyceum,	en	eerder	directielid	en	docenttrainer	bij	het	

TU	Delft	Learning	Center.

Per	1	augustus	is	Roel	van	Pagée	benoemd	als	

adjunct-directeur	van	Melanchthon	Mathenesse.		

Roel	vervult	vanaf	november	2018	op	interimbasis	

deze	functie	als	vervanger	van	Hanna	van	Os.

Drs.	Annemarie	Neeleman	is	op	1	april	gestart	als	

senior	beleidsadviseur	onder	wijs	en	kwaliteit	bij	de	

CVO-concernstaf.	Naast	haar	promotie	onder	zoek	

heeft	Annemarie	gewerkt	als	zelfstandig	

onderzoeker-adviseur	in	het	voortgezet	onderwijs.

gepersonaliseerd	leren	en	adaptief	onderwijs	–	waarbij	ICT	

centraal	staat	–	op	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	in	

Nederland	een	goede	zaak	is.	Bij	deze	vormen	van	leren	

worden	persoonlijke	profielen	van	leerlingen	gemaakt	

waarin	leertempo,	niveau	en	sterke	en	zwakke	punten	zijn	

vastgelegd.	Leraren	besteden	hun	werk	uit	aan	instructeurs,	

laptops	en	learning analytics	om	leerlingen	op	hun	niveau	te	

voorzien	van	onderwijs.	Learning analytics	zijn	programma’s	

die	statistische	gegevens	verzamelen	die	de	feedback	

sturen.	De	moraal	van	het	verhaal:	het	onderwijs	wordt	

efficiënter	en	goedkoper	ingericht.	Kosten	gaan	omlaag,	

opbrengsten	blijven	gelijk	en	het	lerarentekort	wordt	

opgeheven.	

Want	dat	laatste	is	een	nijpend	probleem.	Alleen	al	in	het	

basisonderwijs	wordt	het	tekort	in	2027	gesteld	op	11.000	

leerkrachten.	De	Haagse	schoolbestuurder	Wiely	Hendricks	

pleit	om	deze	reden	in	het	Algemeen Dagblad3	voor	het	

invoeren	van	virtuele	leerkrachten.	‘Die	zien	eruit	als	een	

mens,	lijken	net	echte	leraren,	reageren	ook	op	wat	

kinderen	zeggen.	Maar	eigenlijk	zijn	ze	een	soort	robots.	

Robots	hebben	zo’n	negatief	imago,	maar	ik	denk	dat	ze	een	

deel	van	de	lessen	gaan	overnemen.’	

Willen	we	als	scholen	die	kant	op?	Het	werk	van	docenten	

uitbesteden	aan learning analytics en	cyberdocenten?	

Vernietigend	is	de	uitkomst	van	een	studie		van	de	OECD4:	

investeren	in	computers	en	nieuwe	technology	in	de	klas	

leidt	niet	tot	betere	prestaties	van	leerlingen.	Veel	gebruik	

van	computers	leidt	zelfs	tot	lagere	resultaten.	

Ook	de	Onderwijsraad,	het	adviescollege	van	de	regering	en	

de	Tweede	Kamer,	is	kritisch	en	waarschuwt	voor	ontwik-

kelingen	binnen	het	onderwijs	die	leiden	tot	te	ver	door-

gevoerde	differentiatie	en	gepersonaliseerd	leren5.		

Die	versterken	de	tendens	van	sociale	segmentering	en	

verkleinen	de	mogelijkheden	van	onderwijs	om	bij	te	dragen	

aan	sociale	samenhang	in	de	samenleving.	De	kern	van	die	

samenhang	ontstaat	bij	uitstek	in	een	echte	les	wanneer		

docenten	‘de	ongrijpbare	blos’	op	het	gezicht	van	een	leer-

ling	lezen	en	daarop	kunnen	inspelen,	maar	verdwijnt	bij	

lessen	in	cyberspace.	Edward	Forster	waarschuwde	daar	al	

lang	geleden	voor.	‘Ik	zie	iets	wat	op	jou	lijkt,	maar	jou	zie	ik	

niet.	Ik	hoor	iets	wat	op	je	lijkt,	maar	jou	hoor	ik	niet.’	

3 Algemeen Dagblad, 12 december 2018

4  Rapport OECD volgens PISA-standaard, 15 september 2015 

5 Advies Onderwijsraad, 22 februari 2019 

Per	1	augustus	is	Caro	Heetland	benoemd	als	

afdelingshoofd	onderbouw	van	Melanchthon	

Business	School.	Caro	werkt	als	docent	

aardrijkskunde	en	geschiedenis	op	deze	school.



Coachgesprek 	| 9.00 uur
Leerling: ‘Ik heb mijn Engels afgerond en mijn leerdoel behaald. Aan 

wiskunde moet ik nog werken.’ Mevrouw Punt: ‘Welk gevoel heb je hierbij?’ 

Leerling: ‘Ik vind het een lastig gevoel; ik heb moeite met verbanden leggen 

bij rekenen.’ Mevrouw Punt: ‘Wie zou jou hierbij kunnen helpen?’
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Schoolhond	
‘We zijn erin getrapt! Er zou een echte pup op school komen die we mochten 

uitlaten, daarvoor hadden we ons ingeschreven. Maar er bleek een knuffel in 

de kooi te zitten. 1 april … Hahaha!’

Les	biologie	mevrouw	Punt	| 10.00 uur
Mevrouw Punt: ‘Wat moet er door die stengel van de plant? Hoe heten  

die kleine buisjes waar voeding doorheen kan?’ Leerling:‘Fotosynthese!’ 

Andere leerling: ‘Houtvaten?’ Mevrouw Punt: ‘Juist!’ 

Werkplein	| 10.30 uur
Van 10.30 tot 11.00 uur werken verschillende klassen 1 op het werkplein.  

De leerlingen hebben zich kunnen inschrijven voor diverse leeractiviteiten; 

een lezing, workshop, lab- of communicatiesessie.  De leerling bepaalt zelf 

waar hij of zij op dit moment aan wil werken; zo kunnen de leerlingen ieder 

hun eigen leerdoelen bereiken. Door de tijd zo effectief mogelijk te besteden 

hebben de leerlingen invloed op het tempo waarin en het niveau waarop zij 

werken bij een vak. Bij Focus Beroepsacademie staat ‘gepersonaliseerd leren’ 

hoog in het vaandel. Het idee is afkomstig van het Zweedse Kunskapsskolan 

wat ‘kennis-kundeschool’ betekent. Dit betreft een concept waar kennis en 

vaardigheden in de juiste mix worden aangeboden.

Focus Beroepsacademie is een brede vmboschool met  

gepersonaliseerd leren. In deze school werken CVO (CSG Calvijn)  

en het openbare schoolbestuur OZHW (Dalton Barendrecht) samen. 

Dagstart	mentorklas	mevrouw	Punt	| 9.30 uur
Tijdens de dagstart maken leerlingen onder andere hun eigen individuele 

planning van de dag.

Leerlingen komen binnenlopen: ‘Mevrouw, u heeft een heel stuk van uw haar 

af! Gaat u het doneren?’ 

Een	kijkje	op	...
Focus Beroepsacademie



	Moestuin
‘Via deze lichtbron groeien de moestuintjes. Iedere klas heeft een eigen 

stekje; deze is van ons, een zonnebloem.’

Pauze	| 11.00-11.15 uur
Geschiedenisdocent en stamgroepcoach meneer Van der Stel  

te midden van leerlingen.

Mevrouw Punt vertelt dat de stamgroepcoaches van de eerste klassen altijd 

tegelijk met hun eigen leerlingen pauze nemen. Op die manier kunnen zij 

goed toezicht houden en wordt een gevoel van veiligheid geboden. Verschil-

lende klassen 1 hebben tegelijkertijd pauze. Hiervoor is bewust gekozen, 

zodat leerlingen sneller met leerlingen uit andere klassen in contact raken. 

Meer informatie: http://focusberoepsacademie.nl 

Mallen	| 11.30 uur
Docent techniek meneer Geertruida legt uit dat leerlingen vandaag met de 

module kunststof bezig zijn. Leerlingen wachten bij de vacuüm- 

vormmachine tot hun stukje kunststof door verhitting te verbuigen is tot  

een mal waarvan vervolgens een fotolijst gemaakt wordt.

Maarten: ‘Dit wordt een Giondergamer: een combinatie van een giraffe, een 

onderzeeër en een Playstation.’ 

Beeldende	Vorming	|	11.35 uur
Tijdens de les Beeldende Vorming ‘Out of the Box’ maken leerlingen een 

object van papier-maché door drie dingen samen te voegen: een dier, een 

voertuig en een gebruiksvoorwerp. 

Atrium	groen	|	11.50 uur
In het Atrium met de kenmerkende groene wand kunnen  

leerlingen elkaar buiten de lessen ontmoeten.
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Na de voorjaarsvakantie is Joany Krijt begonnen 

als bestuurder op het MBO Utrecht, een onderwijs-

instelling met 5.000 studenten, 500 medewerkers 

en 6 gebouwen in de stad Utrecht. Er worden veel 

studierichtingen aangeboden, waaronder de unieke 

opleiding voor popmuziek aan de Herman Brood-

academie. 

Je was algemeen directeur en bent benoemd als bestuurder.
Wat is het belangrijkste verschil voor jou? 

Het verschil zit ’m met name in de strategische keuzes die je kunt 

maken voor je schoolorganisatie en in de externe contacten. Bij 

MBO Utrecht zijn die contacten niet alleen binnen de stad, maar ook 

regionaal en zelfs landelijk. 

Wat heb je de afgelopen jaren bereikt? 
Ik heb kunnen realiseren wat ik al twintig jaar riep: docenten meer 

eigenaarschap geven. 

Het is zó makkelijk om over docenten heen allerlei besluiten te 

nemen. Ik geloofde heel erg in de zelfbewuste professional, ik ben 

er druk mee geweest om dat een plek te geven. Na honderd dagen 

heb ik mijn besturingsfilosofie op papier gezet: richten, inrichten en 

verrichten. Ik geef richting aan in hoofdlijnen en kaders, scholen 

richten die naar beste weten in. In de klas verrichten de leraren en 

leerlingen het. 

Daar hebben we een mooie stap in gezet. We werken anders dan 

voorheen. Er komt meer initiatief vanuit de scholen zelf. We zijn wel 

allemaal Comenius College, maar hoeven niet allemaal hetzelfde te 

zijn. De mavoschool in Krimpen is niet de mavoschool in Rotter-

dam. De omgeving, populatie en medewerkers zijn anders.  

Ik geloof in eigenaarschap.  

Algemeen directeur Joany Krijt bij haar afscheid van het Comenius College: 

‘De mensen zijn aan zet!’ 



Als schoolleiding geven we kaders aan: ‘Daar moet je aan werken’, 

dat is het ‘wat’. Het ‘hoe’ ligt bij de scholen en bij de docenten.  

Nu, drie jaar later, zie je echt een heel andere school met andere 

speerpunten. Daar ben ik trots op. De mensen zijn aan zet! 

Ik richt en geef ruimte, en de schooldirecteuren doen dat ook.  

Kees Mackenbach, directeur onderwijs, Eric Dekker, directeur 

beheer, en ik hebben elkaar scherp gehouden. Voor ons kwam het 

erop aan: op onze handen zitten en aan directeuren vragen: wat heb 

je nodig? Teamwork is nodig. Het is zó verleidelijk om te zeggen:  

‘Ik weet wel hoe het moet, aan de kant!’ Dat moet je juist niet doen.

Daarom ben ik blij dat Eric Dekker mijn tijdelijke opvolger is.  

Wat is er mooier voor een scheidend algemeen directeur dan om 

het stokje zo over te geven?

Wat vond je hoogtepunten? 
Het aantal aanmeldingen voor Comenius Krimpen ligt al twee jaar 

achtereen op 90, en lijkt verder te stijgen, dankzij het Young & 

Strong-programma. Bij mijn komst lag dat op 41, te weinig om de 

school overeind te houden. Ook de onderwijsresultaten zijn goed;  

de school staat bij de Onderwijsinspectie weer in het groen. 

Een ander hoogtepunt vond ik het realiseren van ons schoolplan, 

een traject van ruim een jaar waarin we als algemene directie alle 

teams zijn langsgegaan. 

Meer ondersteunend was het maken van nieuw taakbeleid met de 

medezeggenschapsraad (MR). Dat liet al tien jaar op zich wachten. 

Het is in co-creatie met de MR gebouwd en daar is het beter van 

geworden. Het taakbeleid dat we nu hebben is een levend docu-

ment, met een eerlijke verdeling van taken en uren, uitgaand van 

een gemiddelde klas, gemiddelde zwaarte van een taak, gemid-

delde les en een docent met gemiddelde ervaring. Als de feitelijk-

heid afwijkt van het gemiddelde voer je het professionele gesprek 

met je leidinggevende: ‘Ik heb een moeilijker klas dan gemiddeld en 

wil een afspraak maken hoe ik daarin gecompenseerd word.’ Dat 

heeft een hoop lucht gegeven. Een van de uitgangspunten toen we 

begonnen was: we willen een transparant en rechtvaardig taakbe-

leid. Dat ligt er nu. Ik ben vooral trots op het proces dat we ervoor 

doorliepen en dat voor draagvlak heeft gezorgd.

Wat had er beter gekund?
Het was voor mij een grote teleurstelling dat onze havo zwak en 

zeer zwak is geworden. Dat had niet onder mijn verantwoordelijk-

heid mogen gebeuren. Maar ik kwam bij de vakbond vandaan en 

had te weinig verstand van indicatoren en sturingsmechanismen. 

Met de kennis van nu had ik dat anders gedaan. Onder leiding van 

Pascal Scholtius gaat het nu weer goed met de havo; de school 

komt er dit jaar nog bovenop. Ik weet zeker dat de school als een 

betere opleiding uit deze situatie komt. 

Wat heb je naast leidinggeven aan Comenius kunnen doen? 
Ik ben voorzitter van Playing for Success in Rotterdam, het pro-

gramma om basisschoolleerlingen met een laag cognitief zelfbeeld 

te laten werken aan soft skills als zelfvertrouwen, samen met 

voetbalclub Excelsior en Rotterdam basketbal. Verder heb ik vorig 

voorjaar de hogeschoolraad en het college van bestuur van de 

Hogeschool Utrecht geholpen om samen tot afspraken te komen. 

Ook zat ik in het College voor Toetsen en Examens (CTvE), op een 

zetel voor het voortgezet onderwijs. Bij Verus, de vereniging voor 

katholiek en christelijk onderwijs, ben ik dagvoorzitter geweest van 

de jaarlijkse identiteitsdag voor het katholiek onderwijs. Sinds de 

zomer van vorig jaar heb ik leiding gegeven aan CSG Calvijn, na het 

vertrek van de algemeen directeur. Ik heb dit gedaan omdat ik 

geloof in CVO en in de kracht van het gezamenlijk onder één 

bestuur zitten.

 ‘ Een transparant taakbeleid’
 

We hebben op dit punt wel meer gedaan, trouwens. Zo heeft Eric 

het Marnix Gymnasium geholpen toen daar een financiële directeur 

ontbrak, en Kees heeft CSG Calvijn ondersteund op onderwijskun-

dig gebied. Dat lukte omdat het tijdelijk was. 

En binnen CVO? 
Ik was voorzitter van de werkgroep huisvesting bij de reorganisatie 

‘Samen sterk!’ en heb met twee collega’s het initiatief genomen 

voor een scholingstraject op het gebeid van identiteit.  

Deze 24-uurssessie, georganiseerd door Verus, heeft inmiddels 

voor het eerst plaatsgevonden met 25 CVO-docenten. Ze hebben in 

een klooster nagedacht over de vraag: wat betekent identiteit voor 

mij, in relatie tot de school en in relatie tot het christendom? 

In de aanloop naar het strategisch beleidsplan hield ik me bezig 

met het thema ‘inclusiviteit’. Ik dacht na over de rol van CVO bij het 

verkleinen van de maatschappelijke kloof tussen hoog- en laagop-

geleid, al dan niet een migratieachtergrond, rijk of arm … Gaat CVO 

aparte scholen voor hoogopgeleiden aanbieden of mengen we 

klassen, zodat leerlingen leren begrip te tonen? Persoonlijk ben ik 

teruggekomen van het idee om iPad-scholen op te richten voor een 

elite. Want hoe meer je leerlingen uit elkaar haalt, hoe groter het 

onbegrip in de samenleving. Ik geloof in een vreedzame samenle-

ving waarin je waardevol bent voor elkaar. Het kweken van weder-

zijds begrip is dan belangrijk. 

Welk advies geef je aan CVO? 
Ik vind dat CVO goed moet nadenken over: wat bindt ons, en: waar 

ligt onze kracht? Die ligt volgens mij op de scholen. Vervolgens 

moet CVO een manier zoeken om het met elkaar te organiseren. 

Daarbij passen geen hoge muren rond scholengroepen. Ik denk dat 

de samenwerking meer gezocht kan worden. Laten we elkaar 

helpen als dat nodig is.

 (Anja de Zeeuw)
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Groepspatronen spelenderwijs 
doorbreken
Bijna iedereen heeft de neiging om vooral op te trekken met zijn eigen groepje. Leerlingen zijn daarop 

geen uitzondering. Gabriel Fontana ontwikkelde een spel dat groepspatronen doorbreekt en empathie 

stimuleert. Mark Weel, gymdocent op Comenius Rotterdam, testte het spel met een aantal groepen 

leerlingen.

Met design thinking problemen het hoofd bieden 

‘Al op jonge leeftijd leer je tijdens het spel dat je bij één ‘gefixeerd’ 

team hoort en dat het andere team je tegenstander is. Zo ontstaat 

een bepaalde competitieve mindset’, vertelt Gabriel Fontana, die 

vorig jaar afstudeerde aan de Design Academie. Tijdens zijn 

master heeft Gabriel veel scholen geïnterviewd en gymlessen 

bijgewoond. ‘Ik zag dat meisjes dikwijls de rol van verdediger 

hebben, vaker aan de zijkant staan en minder ruimte innemen. 

Jongens zijn vaak de actieve en explosieve aanvallers. Al tijdens de 

sportles internaliseren zij dus bepaalde sociale rollen. Ik wilde een 

spel ontwerpen, dat de mindset van leerlingen verandert. Met het 

spel wil ik hen laten ervaren dat identiteit en groepen fluïde zijn.’ 

Steeds in een ander team
Tijdens het spel (‘Multiform’) dragen alle leerlingen een vernuftig 

tenue dat Gabriel zelf ontwierp. Simpel gezegd bestaat de voorkant 

uit verschillende gekleurde laagjes. Op bepaalde momenten in het 

spel slaan de leerlingen één laagje naar achteren en verschijnt er 

een nieuwe kleur. De kleur bepaalt in welk team je zit. Tijdens het 

balspel moet elk team zoveel mogelijk punten proberen te scoren. 

Niet alleen de samenstelling van de teams verandert, ook de 

omvang. De ene keer zit je bijvoorbeeld in een groepje van zes,  

de volgende keer in een groepje van drie. Zo ervaren de leerlingen 

letterlijk wat het is om in de minderheid te zijn.

Actueel thema
Gymdocent Mark Weel wil graag meewerken aan de ontwikkeling 

van Multiform. ‘Het spel is heel actueel, met alle onderlinge 

verschillen die er in de samenleving zijn. Zeker in een stad als 

Rotterdam. Het past ook mooi bij de nieuwe talentprogramma’s die 

we op school ontwikkelen. Op dit moment denken we met Gabriel 

mee over het perfectioneren van het spel, de regels en de tenues, 

zodat straks ook andere scholen het kunnen gebruiken.’ 

Gabriel en Mark vinden het belangrijk dat er na het spel ook een 

discussie op gang wordt gebracht over bijvoorbeeld diversiteit en 

sociale inclusie. Om scholen hiervoor handvatten te geven, gaat 

Gabriel na de zomer samenwerken met een educatieve organisatie 

en met een filosofiedocent. 

     (Karin van Breugel)

 

Meer informatie: multi-form.org 

Reacties van leerlingen
 

‘De ene keer zit je wel bij je vriendin, de volgende keer 

niet. Dat is leuk. Normaal praat je met sommige kinderen 

niet zoveel. Nu ga je beter communiceren.’ 

Roos, havo-1

‘Ik vind het wel leuk om eens iets te doen met andere 

kinderen, maar toen ik met mijn eigen vrienden in een 

team zat, ging het wel het beste.’ 

Mex, havo-1 

Links Mark Weel, rechts ontwerper Gabriel Fontana
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Iedere CVO-school kent er wel een paar: oud-leerlingen die door hun werk landelijk bekend zijn.  

In CVOpen komt met ingang van dit nummer steeds zo’n BN’er aan het woord. Henrik-Willem Hofs, 

oud-leerling van PENTA Jacob van Liesveldt, trapt deze nieuwe serie af. Hij is verslaggever bij het 

NOS Journaal. 

‘De	wereld	bleek
	groter	dan	
	Goeree-Overflakkee’		

Ik zat eerst op de havo bij de Prins Maurits in 

Middelharnis, een wat strengere school.  

Ik ben op de Jacob van Liesveldt gekomen in 

klas 3 van het vwo. Toen ik er voor het eerst 

binnenstapte, zag ik discolampen aan het 

plafond hangen en dacht: hier moet ik zijn. 

Ik woonde in Dirksland, en ging met de bus 

naar school. Later ging ik met mijn Zündapp, 

en nog later met de auto van mijn moeder. 

De wereld bleek groter dan Goeree-Overflak-

kee. De sfeer op Jacob van Liesveldt was 

vrijer, de leerlingen waren mondiger. Ik vond 

dat er leuke schoolfeesten waren, er werden 

lossere grappen gemaakt. 

Leraren die ik me nog goed herinner zijn de 

leraren Nederlands: Winkelhof en Schreuder, 

en mevrouw Van Erpecum voor Frans. Ook 

mijnheer Kweekel voor gym maakte indruk 

met zijn advies: ‘Ga maar niet studeren, dat 

wordt helemaal niks.’ Hij deed dat om me te 

prikkelen, ik was best wel lui. 

Toen ik 15 werd ben ik bij de lokale omroep 

aan de slag gegaan, samen met mijn beste 

vriend Jelle Visser, die nu freelance nieuws-

lezer is bij de NOS. Die lokale omroep heette 

Radio Flakkee en we maakten er op vrijdag-

avond een jongerenprogramma voor. Later 

ging ik ook werken bij TrendFM in Hellevoet-

sluis waar ik muziekprogramma’s maakte. 

Het eerste item dat ik met een bandrecorder 

op locatie maakte ging over de 24-uurs 

lesmarathon op school voor een goed doel. 

De school heeft geen grote rol gespeeld in 

mijn keuze voor de journalistiek. Ik wilde 

eigenlijk radio-dj worden, maar ik was niet 

goed genoeg om een Jeroen van Inkel of 

Edwin Evers te worden. Ik heb communicatie-

wetenschappen gestudeerd in Nijmegen, en 

via een stage ben ik bij de NOS terechtgeko-

men. Ook in Nijmegen was ik dj bij Radio 

Exclusief en ik zette er een studentenradio-

programma op: College Radio. Daarnaast 

werkte ik via de universiteit samen met de 

KRO op Radio 5, het programma Montaigne.

De laatste jaren op school waren heel leuk.  

Ik ben twee keer op kamp geweest, doordat ik 

vwo-5 twee keer deed. Bij de tweede keer heb 

ik ook mijn vrouw Tamara ontmoet, mijn high 

school sweetheart. 

  

Ook de laatste schooldag was erg leuk: 

kolderdag. We hebben die groots aangepakt, 

met als thema ‘Midden-Oosten’, compleet met 

een kameel op het schoolplein. Ik draaide  

muziek en presenteerde het programma. 

Iedereen vond die dag fantastisch. 

Achteraf ben ik blij dat mijn ouders me 

gestimuleerd hebben de overstap naar Jacob 

van Liesveldt te maken. Op de Prins Maurits 

had ik het ook leuk. Maar de overstap was 

beter voor later. Ik ben toen trouwens ook 

gaan hockeyen in Hellevoetsluis. 

Bij het eindexamen had ik een her; gelukkig 

heb ik dat gehaald, anders had ik er op m’n 

21e nog gezeten. Die her was voor wiskunde A. 

Ja, journalisten kunnen niet rekenen, nog 

steeds niet, trouwens.’ 

   (Anja de Zeeuw)

De	(CVO)pen	aan	een	oud-leerling

Henrik-Willem Hofs: 

Henrik-Willem

als tiener. 

‘Mijn eerste item op locatie ging over de 24-uurs 

lesmarathon op school voor een goed doel.’

 ' Journalisten kunnen niet 
rekenen, nog steeds niet, 
trouwens'
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CVO wil vóór de zomervakantie een compact, inspirerend en gedragen 

nieuw strategisch beleidsplan presenteren.  

Daarvoor is op 26 maart in HAL4 aan de Maas een inspiratiedag 

gehouden met 130 bij CVO werkzame of betrokken mensen.

3		 Brainstormen
De inspiratiedag was interactief: iedereen 

– leraar, leerling, ouder en externe relatie - 

praatte tijdens de brainstormsessie mee over 

een van de zes thema’s: zorgen voor goed 

onderwijs, ruimte bieden aan talentontwikke-

ling door maatwerk, beter onderwijs door 

vernieuwing, omgaan met geloofsovertuiging 

in de klas en op school, bijdragen aan een 

inclusieve samenleving, en leerlingen goed 

voorbereiden op het vervolgonderwijs.   .

2.	 Bijen-metafoor
Een bijenvolk fungeerde als metafoor voor de 

dag. Imker Peter Schallenberg vertelde wat 

CVO’ers kunnen leren van de samenwerking 

binnen een bijenvolk: continu communiceren 

en je voegen in een groepsbesluit.

4.	 Sushils	droom	en	jury	aan	
	 het	werk
Terwijl de woordvoerders van de zes thema’s 

de beste ideeën selecteren, vertelt  

zorgcoördinator Sushil Kesarlal van 

Melanchthon Wilgenplaslaan wat haar 

droom is over de ideale schooldag van 

leerling Tim. Haar verhaal staat op 

www.cvo.nl > Nieuws.

1.	 Opening	door	Henk	Post	en		
	 Jan	Willem	Meinsma
Henk Post (links) en Jan Willem Meinsma, de 

bestuurders van CVO, trapten de dag af. In 

een korte videocompilatie vertelden verschil-

lende CVO’ers daarna wat ze goed vinden aan 

het onderwijs op hun school en wat er beter 

kan (www.jouwideeteltmee.nl).

De inspiratiedag in beelden
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7.		 Tot	slot	Henk	Post
Henk Post vatte de dag samen, eerst ludiek 

over nieuwe begrippen die hij had gehoord, 

zoals ‘slobberen’ en ‘flexamen’, daarna 

serieuzer: ‘Als we zeggen dat we open 

christelijke scholen zijn, moeten we elkaar 

actief leren kennen en elkaar echt ont-

moeten. Dan moeten we verder gaan dan:  

“je mag wel bij ons op school komen, maar 

verder moet je je mond houden”.’

6.	 Presentatie	beste	ideeën		
In vijf punten presenteerde elke woordvoer-

der de beste ideeën voor haar of zijn thema. 

Zoals: focus op ontwikkeling in plaats van 

op resultaat, autonomie voor docenten en 

eigenaarschap voor leerlingen. 

Na de presentaties reageerden aanwezigen. 

‘Hoe zit het met teamafspraken?’, vroeg 

iemand. Een ander: ‘Hoe past goed 

onderwijs voor individuen in een collectieve 

maatschappijvisie?’ En: ‘Leidt meer 

maatwerk niet tot meer ongelijkheid?’  

‘Wat is de rol van ICT?’, ‘Kan het vak 

levensbeschouwing meer inhoud krijgen?’ 

En: ‘Kan CVO een duidelijke richting 

aangeven op het gebied van inclusiviteit?’ 

Vragen waarmee CVO verder kan op weg 

naar het strategisch beleidsplan. 

8.	 Attentie
Na applaus voor de organisatoren en 

medewerkers van de inspiratiedag kregen 

de aanwezigen een passende attentie mee 

naar huis: een potje bloemenhoning van 

imker Peter Schallenberg. Kijk voor de 

aftermovie naar de impressie op www.cvo.nl

5.	 Socializen	
De inspiratiedag bood ook gelegenheid om 

elkaar weer eens uitvoeriger te spreken, 

bijvoorbeeld tijdens de pauze, met uitzicht 

op de Maas.

(Anja de Zeeuw)
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Huwelijksaanzoek		
in	een	bomvolle	aula

‘Roxanne en ik zijn zo’n tien jaar samen. Al heel lang liep ik met het 

idee rond haar ten huwelijk te vragen, maar ik wist nooit zo goed 

hoe. Ik wilde het in ieder geval groots aanpakken. Omdat de 

kerstviering hier op school altijd heel leuk is en deze keer als thema 

‘verbinding’ had, leek me dat een tof moment. Ik zing graag, al 

klinkt het misschien niet zo mooi. Ook Roxanne houdt van zang, 

zeker als er ook nog bij gedanst wordt. Het was dus al snel duidelijk 

wat mij te doen stond …

De	dag	die	ik	nooit	meer	vergeet	…

 Medewerkers van CVO vertellen openhartig over een ingrijpende gebeurtenis tijdens hun werk. 

Willem Meilink is sinds vier jaar docent biologie op het Farelcollege.  

Normaal gesproken is hij best wat verlegen en introvert, maar 

tijdens de afgelopen kerstviering niet. Ten overstaan van honderden 

leerlingen en collega’s vroeg hij zijn vriendin Roxanne ten huwelijk. 
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Complot met de leerlingen 
Vlak na de zomer heb ik een klein groepje leerlingen in vertrouwen 

genomen. Zij vonden het fantastisch en zijn vol meegegaan in alle 

voorbereidingen. Dat is heel erg mooi. Enkele leerlingen aan wie ik 

al vier jaar lesgeef, namen het dansgedeelte voor hun rekening.  

Eén leerling heeft de choreografie gedaan. Zij heeft zelf ook 

meegedanst en op het moment suprême de ringen aangereikt.  

De andere jongens die meedansten, hadden geen danservaring.  

En ikzelf trouwens ook niet. We hebben dus flink moeten oefenen 

om alles onder de knie te krijgen. Weer andere leerlingen namen de 

backing vocals voor hun rekening. Dat maakte het aanzoek natuur-

lijk helemaal compleet.

Ook de ouders van Roxanne en mijn eigen ouders heb ik bij het 

complot betrokken. Bij haar ouders ben ik officieel langsgegaan om 

de hand van hun dochter te vragen en met haar moeder heb ik een 

ring uitgezocht. 

Verzin een list
Nu moest ik nog bedenken hoe ik ervoor kon zorgen dat Roxanne 

aanwezig zou zijn bij de kerstviering. Uiteindelijk heeft haar bazin 

me gered. Zij zorgde dat Roxanne werd uitgeroosterd en plande 

– samen met Roxanne – een bezoek aan een leverancier in de buurt 

van de school. Zelfs toen de bazin haar auto voor de school 

parkeerde, had Roxanne nog niets in de gaten. ‘Je raadt nooit waar 

ik ben’, appte Roxanne me. Dat was zó grappig. Toen ik haar vroeg 

om binnen te komen en zij onze wederzijdse ouders in een apart 

kamertje zag zitten, voelde ze wel dat er iets in de lucht hing …

Tranen
Uiteindelijk heb ik tijdens de kerstviering drie liedjes gezongen, die 

mooi bij het thema van de kerstviering pasten en duidelijk maakten 

dat Roxanne voor mij dé vrouw is: Perfect, The Way You Make Me Feel 

en You Are Not Alone. Tijdens de liedjes werden er op de achtergrond 

allemaal foto’s van ons geprojecteerd. Al bij de eerste foto wist 

Roxanne genoeg. Vanaf dat moment heeft ze aan één stuk door 

gehuild van blijdschap. 

Juichende leerlingen
Toen ik na het derde liedje op mijn knieën ging en Roxanne ‘ja’ zei, 

stond de zaal echt op zijn kop. In de zaal zaten heel veel leerlingen 

aan wie ik lesgeef. Die vonden het zó tof. Ze juichten en schreeuw-

den het uit, dat was echt niet normaal. Iedereen nam foto’s en 

maakte filmpjes. Zo mooi! 

Ook haar ouders waren super geëmotioneerd. De moeder van 

Roxanne heeft het niet makkelijk gehad in haar leven en toen ik bij 

haar de tranen van geluk zag, raakte me dat heel erg. Ik moest daar 

zelf ook van huilen.

Collega’s vonden me een held
In de zaal waren ook veel collega’s aanwezig. Op de dag zelf en na 

afloop heb ik veel reacties gekregen. Zelfs collega’s die ik eigenlijk 

nauwelijks spreek, stuurden me appjes. Bijvoorbeeld dat ze me een 

held vonden. Dat is heel bijzonder om te horen. Natuurlijk waren er 

ook collega’s die zeiden dat ze het zelf liever kleinschaliger hadden 

gehouden als ze in mijn schoenen hadden gestaan. En ja, dat zou 

eigenlijk ook veel beter bij mij passen. Ik ben vaak best verlegen en 

introvert, des te bijzonderder dat ik het op deze manier heb gedaan!’

(Karin van Breugel)

Reactie Roxanne

‘Het was echt geweldig, 
dit had ik niet zien 
aankomen. Willem heeft 
een goede band met z’n 
leerlingen, dus het was 
extra bijzonder dat zij 
ook meededen. Ik sta 
zelf niet zo graag op de 
voorgrond, dus ik voelde 
me best een beetje 
ongemakkelijk op het 
podium. Maar ik dacht: 
ik laat het maar gewoon 
gebeuren. 
Natuurlijk heb ik 
volmondig ‘ja’ gezegd!

 ‘Je raadt nooit  
waar ik ben’

Ja?!

Ja!!

Ja!!

Ja!
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Maatwerk bij het kiezen 
voor een vervolgopleiding

Accent Onderwijsondersteuning, het expertisecentrum van CVO

Welk voorbeeld kun je geven van een leerling 
met wie je succesvol zijn of haar begeleidings-
doelen hebt bereikt?

Een vmbo-basisleerling deed examen in Zorg & Welzijn maar 

wilde geen vervolgopleiding in de zorg. Wat wilde zij wel?  

Door gesprekken over haar interesses, een beroepskeuzetest en 

gesprekken met familie werd haar opleidingswens duidelijker. 

Tijdens de opleidingen markt bij ons op school legde ze het 

contact met het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) en 

schreef ze zich in voor een meeloopdag. Moeder en zus steun-

den haar om de opleiding medewerker havenlogistiek bij het STC 

te gaan doen. Het doel om een andere leuke, geschikte opleiding 

te vinden was bereikt.

Hoe geef jij maatwerk vorm in jouw functie?
Maatwerk leveren binnen mijn werk begint mijns inziens met 

oprechte interesse en actief luisteren naar de leerling om te 

kunnen horen wat hem of haar bezighoudt. Ik werk niet met 

standaard methodieken, maar stem af met de leerling wat hem 

of haar kan helpen om de school zo goed en prettig mogelijk te 

doorlopen. Dit kan ook betekenen dat ik de leerling doorverwijs 

naar iemand die meer maatwerk kan bieden aan deze leerling 

met zijn of haar specifieke behoeften en talenten.

(Janetta Ninkeula) 

 Waaruit bestaat je werk? 
Een schoolloopbaancoach heeft twee taken: overstapcoach naar het 

mbo en preventief coach. Als overstapcoach ondersteun ik leer-

lingen, ouders en de school bij het traject richting mbo.  

De interventies zijn afhankelijk van de complexiteit van een 

hulpvraag en de context waarin een leerling zich bevindt.  

De leerling wordt gemonitord tot drie maanden na aanvang op het 

mbo. Mijn taken als preventief coach zijn gericht op het voorkomen 

van voortijdig schoolverlaten nog voordat een vervolgopleiding in 

beeld is. Dit doe ik in samenwerking met verschillende partijen 

binnen de school zoals het zorgteam, de mentoren en afdelings-

hoofden. 

Als decaan begeleid ik leerlingen bij hun vervolgkeuze, een proces 

dat zich met name in leerjaar 4 afspeelt. Dankzij loopbaanoriën tatie 

en -begeleiding (LOB) vanaf leerjaar 1 leren leerlingen al eerder na 

te denken over de keuzes die zij moeten maken tijdens hun 

schoolloopbaan.’

Met welke vragen komen leerlingen bij je?
Veel hulpvragen gaan over keuzes maken, bijvoorbeeld voor het 

profiel op school, de mbo-opleiding en ook over de keuze voor 

betere resultaten op school of niets doen. Ik help leerlingen met 

keuzes maken en het inzicht in het gevolg van een keuze. Vierde-

klassers en hun ouders bied ik ondersteuning bij het traject naar 

het mbo. 

Naast de activiteiten voor alle leerlingen, zoals voorlichting over het 

mbo, aanmelding en intake, is er veel ruimte om antwoord te geven 

op de individuele hulpvragen over dit proces.

Yvonne van BerkumInterview met schoolloopbaancoach Ivonne van Berkum 

De schoolloopbaancoaches worden ingezet met middelen van 

het ministerie van OCW om het aantal voortijdig schoolverlaters 

(vsv) in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso) te verminderen. Ze vullen 

het bestaande ondersteuningsteam op de scholen aan. 

Op 52 scholen binnen samenwerkingsverband Koers VO zijn 18 

schoolloopbaancoaches (circa 7 fte) actief. Tijdens de eerste 

helft van het schooljaar 2018-2019 werden 203 leerlingen bege-

leid met een extra overstap-ondersteuningsbehoefte naar mbo. 

Preventieve coaching werd ingezet voor 277 leerlingen. 

 

‘ Ik werk niet met standaard  
methodieken, maar stem af ’

Meer informatie: https://www.koersvo.nl/nieuws/focus-op-

kwetsbare-jongeren-in-nieuw-vsv-convenant
 



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,  

VSO, Onderwijsondersteuning,  

Avondschool 

Weegschaalhof 33

Postbus 84017

3009 CA  Rotterdam

Tel. (010) 209 99 26

info@cvoaccent.nl

www.cvoaccent.nl

 

Christelijke Scholen gemeenschap 

Calvijn 

Roerdomplaan 42

Postbus 57613

3008 BP  Rotterdam

Tel. (010) 493 33 66

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

secretariaat@farelcollege.nl

www.farelcollege.nl

Marnix Gymnasium 

Essenburgsingel 58

3022 EA  Rotterdam

Tel. (010) 244 50 44

info@marnixgymnasium.nl 

www.marnixgymnasium.nl

Melanchthon

Myra Wardsingel 50 (2e etage)

Postbus 149

2650 AC  Berkel en Rodenrijs

Tel. (010) 476 73 00

melanchthon@melanchthon.nl

www.melanchthon.nl

PENTA college CSG  

J.A. Heijwegenlaan 4

Postbus 220

3200 AE  Spijkenisse

Tel. (0181) 600 200

directie@penta.nl

www.penta.nl



CVO 

Henegouwerplein 14

3021 PM  Rotterdam 

Postbus 2152

3000 CD  Rotterdam

T [010] 217 13 99

www.cvo.nl

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

arrow-right CVO. Meer dan het gewone.

‘Gedoseerd verantwoordelijkheid geven 
aan de leerling zou mooi zijn. 
Of beter gezegd: dat leerlingen gedoseerd  
verantwoordelijkheid nemen.’
 
Brigit van Elk, afdelingsleider klas 5 en 6 Marnix Gymnasium, op pagina 5


