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Voor de agenda: 
Donderdag 17 september 2020: CVO-Jaaropening

	 Post

Passie en plezier 
Met	plezier	naar	je	werk	gaan	is	het	mooiste	dat	er	is.	Nu	wordt	er	

vaak	gezegd	dat	werken	in	het	onderwijs	moeilijk	is,	en	dat	klopt	ook.	

Maar	de	passie	die	er	bij	onderwijsprofessionals	vanaf	straalt,	maakt	

dit	werk	toch	mooi.	Lees	bijvoorbeeld	de	interviews	met	Marike	Mulder	

en	Huib	van	Bergen	over	hoe	zij	het	leraarschap	ervaren.	

	

‘Met	passie	en	plezier	werken’	komt	voor	in	onze	nieuwe	visie	

‘Onderwijs	voor	het	leven’	die	tijdens	de	jaaropening	op	19	september	

is	gepresenteerd.	We	hebben	ervoor	gekozen	om	met	vijf	pijlers	aan	de	

slag	te	gaan.	Welke	dat	zijn,	lees	je	hiernaast.	

Met	deze	pijlers	aan	de	slag	gaan	is	niet	moeilijk.	Kijk	om	je	heen	in	je	

directe	omgeving	en	begin!	Het	gebeurt	op	diverse	plaatsen	ook	al.	

Voorbeelden	daarvan	geven	we	in	dit	nummer	van	CVOpen.		

Bewust	hebben	we	als	bestuur	niet	willen	voorschrijven	hoe	goed	

onderwijs	eruit	kan	zien.	Dat	is	aan	jullie	als	professionals.	

Zelf	mocht	ik	een	van	onze	toezichthouders	interviewen,	Gyzlene	

Kramer-Zeroual.	Ik	vond	dit	een	voorrecht,	niet	alleen	om	haar	als	

Rotterdamse	te	vragen	naar	haar	visie	op	de	toekomst	van	het	

onderwijs	in	Rotterdam,	maar	ook	om	te	horen	hoe	ze	elke	dag	met	

hart	en	ziel	bezig	is	om	gelijke	kansen	te	bieden	aan	studenten	van	

Albeda.	

 Kijk om je heen  

en ga aan de slag met  

onze nieuwe visie 

Gyzlene	weet	waar	ze	over	praat,	want	ze	is	zelf	een	‘kansenkind’	dat	

van	het	vmbo	via	het	hbo	doorstroomde	naar	de	universiteit.	Ze	geeft	

mooi	weer	hoe	je	kansen	pakt,	namelijk	door	daar	zelf	verantwoor-	

delijkheid	in	te	nemen.	Kansengelijkheid	bieden	vergt	veel	van	onze	

scholen.	Leerlingen	moeten	op	dit	gebied	geprikkeld	worden,		

en	CVO-scholen	moeten	dat	faciliteren.	

Hoe	je	dat	realiseert,	kunnen	CVO-scholen	ook	leren	van	elkaar.		

Die	mogelijkheid	is	er	op	verschillende	plekken	en	die	gaan	we	méér	

bieden.	En	CVOpen	is	een	mooi	podium	voor	het	delen	van	zaken	die	we	

goed	doen.	

Henk	H.	Post
Voorzitter van de raad van bestuur van  

de Vereniging voor CVO te Rotterdam en omgeving

Een kijkje op …  
de CVO-Jaaropening 
De nieuwe visie van CVO  

werd gepresenteerd in het 

bijzijn van zwemtopper 

Maarten van der Weijden.

14

De dag die ik nooit  
meer vergeet …
Femke Wansink moest 

leerlingen van het Vreewijk 

Lyceum vertellen dat hun 

havo ging verhuizen. 

22

Van de redactie

CVO	gaat	een	nieuwe	fase	in,	met	de	visie	‘Onderwijs	voor	het	

leven’.	De	komende	tijd	zal	deze	visie	op	veel	manieren	een	rol	

spelen	in	het	werk	op	de	scholen	en	op	Henegouwerplein	14,	

bij	de	raad	van	bestuur,	de	concernstaf	en	de	SSO.	

Op	veel	CVO-scholen	wordt	al	beleid	uitgevoerd	dat	past	binnen	

de	nieuwe	visie.	Daarvan	staan	in	dit	nummer	tal	van	voorbeel-

den,	ter	inspiratie.	De	artikelen	belichten	de	vijf	pijlers:	

•	Goed	onderwijs	voor	het	leven

•	Vernieuwend	onderwijs,	bij	de	tijd

•	Inclusieve	identiteit:	ontmoeting

•	Professioneel	en	lerend

•	Met	plezier	samen	sterk.

Wie	het	document	‘Onderwijs	voor	het	leven’	wil	lezen,	kan	het	

als	PDF	downloaden	van	de	website	cvo.nl	

Reacties	op	dit	nummer	van	CVOpen	zijn	welkom	bij	de	

redactie,	op	cvopen@cvo.nl	

Veel	leesplezier!
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   ‘Docenten zijn  
 verborgen helden’

     Gyzlene Kramer-Zeroual
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Gyzlene Kramer-Zeroual is  

programma-manager Strategie en  

Externe betrekkingen bij Albeda.  

In die rol houdt ze zich onder meer bezig 

met strategische vraagstukken en  

programma’s in het kader van  

bijvoorbeeld burgerschap, inclusiviteit en 

innovatief onderwijs. 

 

Sinds 2017 zit ze in de raad van toezicht 

van CVO. Henk Post interviewt haar over 

de kansen voor leerlingen en haar eigen 

drijfveren. 

Gyzlene, wie ben je? 
‘Ik ben Gyzlene Kramer-Zeroual. Mijn achternaam zegt eigenlijk 

meteen wie ik ben: een kind van Nederland en een kind van 

Marokko, beide culturen draag ik in mij. Mijn man is geboren en 

getogen in Nederland, dus ook mijn gezin is gemixt. 

Op mijn negende verhuisde ik van Oujda, een stad in het noord-

oosten van Marokko, naar Nederland. Rotterdam-Zuid was het 

eerste wat ik zag, ik vond alles zó mooi. Omdat ik al wat ouder 

was, snapte ik dat ik een enorme vooruitgang had gemaakt in 

mijn leven. Ik was nieuwsgierig, wilde alles ontdekken en de taal 

leren. School was dus fantastisch. Die leergierigheid typeert mij, 

ik ben iemand die de kansen pakt die er zijn. Ik ben mij er erg van 

bewust dat dat niet vanzelfsprekend is. Vandaar dat ik mij heel 

sterk maak voor kansengelijkheid.’

Hoe heeft Rotterdam zich ontwikkeld sinds jij er 
kwam wonen?

‘Rotterdam is een fantastische stad, met ontwikkelingsmogelijk-

heden die ik altijd heel interessant heb gevonden. Omdat ik 

daaraan zelf graag wil meebouwen, probeer ik in al mijn activitei-

ten een soort maatschappelijke betrokkenheid te vinden. 

Deze stad is meerkleurig en meerstemmig. Als je deze gelaagd-

heid snapt, ontluikt er een grote schoonheid. 

 'Wie staan er voor de klas, wie 
zijn de leiders? Rolmodellen 
zijn heel belangrijk'

De diversiteit maakt deze stad tot wat hij is. De Kruiskade heeft 

een heel andere dynamiek dan de Zwart Janstraat of de Bergse 

Dorpsstraat, maar het is wel allemaal Rotterdam. Ik vind het heel 

stoer dat het gemeentebestuur zegt: we willen een inclusieve 

stad zijn, we sluiten iedereen in.’

Interview met Gyzlene Kramer-Zeroual, RvT-lid CVO 

‘Zijn we divers 
genoeg?’



Pijler 3 Inclusieve identiteit: ontmoeting

   ‘Docenten zijn  
 verborgen helden’

     Gyzlene Kramer-Zeroual
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Hoe kunnen onze scholen inclusiviteit  
bevorderen?

‘Ik denk dat er groepen zijn die elkaar niet ontmoeten, ook niet op 

onze scholen. Dat doet een stad geen goed. Om een verandering 

op gang te brengen, moeten mensen de urgentie voelen.  

De wereld om ons heen is pluriform, dat is een gegeven.  

We moeten onszelf de vraag stellen welke keuzes we daarin 

maken. Zijn onze scholen uitnodigend voor heel verschillende 

mensen? Daarin mogen we best nog wel groeien.  

Ook moeten we onszelf de vraag stellen of we divers genoeg zijn. 

Wie staan er voor de klas, wie zijn de leiders? Rolmodellen zijn 

heel belangrijk om andere groepen aan te trekken en te betrekken.

Als we het hebben over diversiteit en inclusie gaat het ook over 

het vieren van het verschil. En dat is echt niet alleen “halleluja”. 

Als je sterk van elkaar verschilt, kan dat ook tot clashes leiden.  

Er moet ruimte zijn om daarover in alle respect het gesprek aan 

te gaan. Als je verschillen viert, zeg je eigenlijk: we kunnen het 

hartstikke oneens zijn met elkaar, maar we werken allebei voor 

deze organisatie en hebben hetzelfde doel. Laten we dus kijken 

hoe we elkaars krachten kunnen benutten.’

Wie is jouw eigen rolmodel?
‘Mijn grootmoeder Nounja, naar wie mijn dochter is vernoemd, is 

absoluut mijn belangrijkste rolmodel. Als weduwe met tien 

kinderen besloot ze op een dag naar de stad te lopen omdat ze 

wist dat er in het bergdorp geen toekomst was. Daarmee 

doorbrak ze heel wat culturele en sociale taboes. Daar gaat zo’n 

kracht vanuit, het getuigt van zoveel zelfbewustzijn. Ze had 

maling aan wat andere mensen van haar vonden, ze koos voor de 

toekomst van haar kinderen en werd in de stad zelfstandig 

ondernemer. Dat vind ik ontzettend mooi. Ook diverse leraren zijn 

een rolmodel voor mij geweest. Zij zagen dingen in mij die ikzelf 

totaal niet zag. Docenten zijn echt verborgen helden, zij kunnen 

levens van kinderen veranderen!’

Jouw oma creëerde haar eigen kansen. 
Stimuleren wij kansengelijkheid voldoende? 

‘Kansengelijkheid moet in het hart en het DNA van de organisatie 

zitten. Binnen CVO is dat het geval. De vraag is of we jongeren de 

kansen bieden die ze echt nodig hebben. Focussen we niet te veel 

op onze eigen perceptie van kansen? Er wordt vaak gesuggereerd 

dat een kind altijd maar naar een zo hoog mogelijke onderwijs-

richting moet doorstromen, maar het gaat niet alleen om niveau. 

Het gaat om het bieden van toekomstperspectief en inspiratie. 

Volgens mij doe je aan kansengelijkheid als je jongeren kansen 

biedt die bij hen passen. Daarvoor moet je ze écht kennen en 

weten waarom ze naar school gaan. Als ik jongeren spreek over 

wat hen echt raakt, noemen ze eigenlijk altijd de mensen die in 

de organisatie werken. Dat kan een docent zijn, maar ook een 

conciërge, beveiliger of teamleider. Jongeren hebben ook 

rolmodellen nodig: mensen die op hen lijken en kunnen uitleggen 

welk pad ze hebben doorlopen en hoe ze hun dromen realiseren. 

 'Ook weerbaarheid en  
zelfverzekerd in het leven 
staan zijn broodnodige  
life skills voor jongeren'

Ook goede coaches of mentoren zijn onmisbaar. Zij moeten het 

niet alleen over school en cijfers hebben, maar ook op andere 

vlakken met jongeren meedenken. Bijvoorbeeld: welke coping 

mechanismes helpen je om met tegenslagen om te gaan? Ook 

weerbaarheid en zelfverzekerd in het leven staan zijn life skills die 

jongeren hard nodig hebben. Jongeren die geen klankbord 

hebben in hun directe omgeving, hebben extra hulp nodig om zich 

die vaardigheden eigen te maken. Daar zie ik echt een opdracht 

voor het onderwijs.’

Welke rol speel je in onze raad van toezicht?
‘Ik probeer altijd oog te houden voor onze medewerkers en onze 

leerlingen. Tijdens de vergaderingen wil ik graag degene zijn die 

de vraag achter de vraag stelt. Zorgen de dingen die we doen en 

bedenken voor krachtige jongeren en krachtige docenten? 

Daarbij hoop ik dat er binnen CVO ook ruimte is voor innovatie en 

voor andere dan de gebaande paden. De toekomst van deze 

fantastische stad en regio zit bij ons in de klas. Ik gun onze 

leerlingen het beste, daar zet ik me graag voor in!’

(Karin van Breugel) 

vervolg van pagina 3

CVO-bestuurder Henk Post interviewt  toezichthouder Gyzlene Kramer-Zeroual. 
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‘Een waarschuwing van de Onderwijs-

inspectie. Dat was wel even schrikken’, 

zegt Cees van Dijk, conrector van het 

PENTA college CSG Scala Rietvelden in 

Spijkenisse. ‘Een jaar geleden was ons 

gemiddelde eindexamencijfer voor de havo 

onder de maat. Dan word je gedwongen 

snel verbetermaatregelen te nemen. 

Complicerende factor was dat we ook nog 

eens op het punt stonden flexroosters in te 

voeren.’ Toch pakte het goed uit. 

Het	onderwijsresultatenmodel	dat	de	

Onderwijsinspectie	hanteert,	bestaat	uit	vier	

indicatoren.	De	indicator	Examencijfers	is	er	

een	van.	‘Jarenlang	zaten	we	voor	zowel	

mavo	als	havo	altijd	op	of	boven	de	norm’,	

vertelt	Cees	van	Dijk.	‘Dan	krijg	je	een	flinke	

optater	als	het	gemiddelde	eindexamencijfer	

fors	onder	de	norm	uitkomt.	De	inspectie	

dwingt	je	om	verbetermaatregelen	te	

nemen.’	Dat	deed	de	school,	die	een	

verbeterplan	opstelde	met	concrete		

korte-	en	langetermijn-initiatieven.	

Praktische maatregelen
Een	nieuwe	organisatiestructuur,	veel	

onderwijskundige	vernieuwingen,	directie-

wisseling,	bezuinigingen	en	onzekerheid	

over	de	huisvesting;	mogelijke	oorzaken	

waren	snel	genoemd.	‘Maar	daar	wilden	we	

ons	niet	achter	verschuilen’,	zegt	Cees.		

‘Een	van	de	belangrijkste	doelen	was	om	te	

zorgen	dat	we	voor	de	havo	minimaal	een	

gemiddeld	examencijfer	van	6,34	behaalden.	

Onze	insteek	was	om	niet	naar	elkaar	te	

wijzen	maar	elkaar	te	steunen	in	een	

zoektocht	naar	(snelle)	oplossingen.	We	zijn	

met	alle	vakgroepen	in	gesprek	gegaan.	

Daaruit	volgden	al	snel	enkele	praktische	

maatregelen:	extra	lessen,	begeleiding	en	

examentrainingen	voor	leerlingen.	Daar-

naast	bespraken	we	de	tussentijds	behaalde	

resultaten	in	een	stuurgroep	en	kregen	we	

waardevolle	adviezen	vanuit	het	OCW-project	

‘Leren	verbeteren’.	Tot	slot	bracht	onze		

kwaliteitsmedewerker	steeds	scherp	in	

beeld	hoe	we	er	na	iedere	toetsweek	voor	

stonden.’

Motivatie en sfeer verbeterd
‘Door	meer	te	focussen	op	het	eindresultaat	

–	door	bijvoorbeeld	te	werken	met	streef-

cijfers	–	hebben	we	leerlingen	onder	meer	

uitgedaagd	om	beter	te	scoren.	We	gingen	

voor	de	havo	voor	een	6,34	en	we	eindigden	

op	een	6,5,	met	een	slagingspercentage	van	

94,5%.	Een	fantastisch	resultaat,	dat	we	

‘Weer Schwung in de school’
PENTA Scala Rietvelden: sterke kwaliteitsverbetering binnen een jaar

Actueel

Conrector Cees van Dijk (rechts) en  
Esther Hofman-van ‘t Hoff

natuurlijk	graag	willen	vasthouden.		

Door	alle	acties	in	het	afgelopen	jaar	is	

bovendien	de	motivatie	om	het	beter	te	doen	

toegenomen	en	de	sfeer	verbeterd,	ook	op	

onze	andere	afdelingen.	Er	is	weer	Schwung 

in	de	school.’	

Flexroosters
Net	voordat	de	waarschuwing	van	de		

Inspectie	kwam,	had	de	school	het	invoeren	

van	flexroosters	uitvoerig	naar	buiten	

gebracht.	‘Dat	kwam	er	in	die	periode	dus	

nog	bij’,	zegt	Cees,	die	toegeeft	dat	al	die	

ontwikkelingen	hem	wel	wat	slapeloze	

nachten	hebben	bezorgd.	‘De	omslag	naar	

een	flexrooster	vraagt	veel	van	docenten.		

De	lestijden	gaan	van	soms	drie	maal	vijftig	

minuten	naar	één	maal	tachtig.	Dat	betekent	

dat	je	andere	en	gevarieerde	werkvormen	

moet	kiezen,	lesstof	zorgvuldig	moet	

selecteren	en	heel	effectief	moet	lesgeven.’	

Voor	de	aansturing	van	het	project	kozen	we	

bewust	voor	iemand	buiten	het	manage-

ment.	Esther	Hofman-van	’t	Hoff,	docent	

geschiedenis,	vervulde	als	coördinator	

flexrooster	een	belangrijke	rol	bij	de	

implementatie	van	het	nieuwe	rooster.		

De	leerresultaten	zijn	beter,	het	aantal	

begeleidingsmomenten	is	toegenomen	en	

het	is	door	het	beperktere	aantal	leswisse-

lingen	ook	nog	eens	veel	rustiger	op	school.’	

(De	Nieuwe	Lijn	/	Willem	Fledderus)	
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Accent Praktijkonderwijs participeert in TOP Academies 

‘Leerlingen klaarstomen voor de 
arbeidsmarkt’

Pijler 1 Goed onderwijs voor het echte leven

Bovendien	kunnen	ze	gedurende	het	traject	

verschillende	erkende	branchecertificaten	

halen.	Bij	de	TOP	Academie	met	Hago	Zorg	in	

het	Erasmus	MC	leren	leerlingen	bijvoor-

beeld	alle	facetten	van	het	facilitaire	vak	in	

een	ziekenhuis.	Het	lesprogramma	sluit	daar	

naadloos	op	aan.	In	het	eerste	jaar	behalen	

de	jongeren	hun	basisvakdiploma.	In	het	

tweede	jaar	krijgen	zij	de	kans	om	zich	te	

specialiseren.	Na	twee	jaar	zijn	de	leerlingen	

vakbekwaam,	klaar	om	door	te	stromen	naar	

een	baan.’

‘Hybride’ docenten
Belangrijke	succesfactor	van	de	TOP	

Academie	is	de	inzet	van	‘hybride’	docenten	

die	zelf	ook	(deels)	in	de	praktijk	werken.	

Samen	met	de	werkgever	ontwikkelen	zij	een	

lesprogramma	op	maat,	afgestemd	op	een	

erkend	(branche)diploma.	‘Dankzij	die	

intensieve	samenwerking	krijgt	de	school	

beter	zicht	op	wat	er	in	de	praktijk	nodig	is	en	

kan	daarop	inspelen	met	het	curriculum’,	

vervolgt	Jeroen.	‘Dat	heeft	er	bijvoorbeeld	toe	

geleid	dat	we	voor	leerlingen	in	de	schoon-

maakbranche	het	certificaat	Schoonmaak	in	

de	groothuishouding	hebben	vervangen	voor	

de	Basisopleiding	Schoonmaken;	een	

diploma	dat	beter	aansluit	op	de	wensen	

vanuit	de	branche.’	

(De	Nieuwe	Lijn	/	Selma	Lagewaardt)

Jeroen Huiskamp 

Het praktijkonderwijs richt zich van nature 

op de verbinding tussen school en 

maatschappij. Accent haalt daarvoor alles 

uit de kast. Door onderwijs en bedrijfs-

leven in TOP Academies bijeen te brengen, 

wordt de brug geslagen naar de arbeids-

markt. Jeroen Huiskamp, bovenschools 

coördinator arbeidstoeleiding bij Accent 

Praktijkonderwijs, legt uit hoe dat werkt. 

Het	curriculum	van	Accent	Praktijkonder-

wijs	is	erop	gericht	leerlingen	te	leren	op	

eigen	benen	te	staan.	‘Contact	met	het	

leven	buiten	school	is	daarbij	van	meet	af	

aan	belangrijk’,	vertelt	Jeroen	Huiskamp.	

‘In	de	onderbouw	beginnen	we	al	met	

uitstapjes	naar	het	bedrijfsleven,	interne	

schoolstages	en	groepsstages	bij	de	

Jumbo.	Zo	krijgen	de	leerlingen	zicht	op	

wat	er	zoal	mogelijk	is	aan	werk.	Ze	leren	

in	een	veilige	omgeving	en	komen	er	stap	

voor	stap	achter	wat	het	van	je	vraagt	om	

werknemer	te	zijn:	op	tijd	komen,	samen-

werken,	omgaan	met	kritiek,	enzovoorts.’

Overstap naar werk
Vanaf	de	bovenbouw	volgen	de	leerlingen	

verschillende	stages	om	basisberoepsvaar-

digheden	te	leren	en	te	kijken	welk	werk	bij	

hen	past.	In	de	vierde	volgt	een	langere	

stage,	bedoeld	om	de	overstap	te	maken	

naar	een	echte	baan,	al	dan	niet	in	

combinatie	met	vervolgonderwijs.	Jeroen:	

‘We	willen	onze	leerlingen	zo	goed	mogelijk	

voorbereiden	op	die	overstap.	Sinds	een	

paar	jaar	bieden	we	hen	daarom,	naast	een	

keuze	uit	zo’n	1.500	stagebedrijven,	de	

mogelijkheid	mee	te	doen	aan	een	tweejarig	

stagetraject	bij	een	TOP	Academie.’

TOP	Academies	zijn	samenwerkings-	

verbanden	tussen	een	of	meer	bedrijven	en	

een	aantal	vso-,	praktijkonderwijs-	en/of		

(v)mbo-scholen.	Accent	participeert	in	

negen	TOP	Academies:	bijvoorbeeld	met	

Hago	Zorg	en	het	Erasmus	Medisch	

Centrum	in	de	facilitaire	branche,	met	

metaalbewerker	Waste	Vision	in	de	

techniekbranche	en	met	ISS	en	PWC	in	de	

facilitaire	dienstverlening	en	catering.

TOP Academie
‘TOP	Academies	gaan	verder	dan	een	

gewone	stageplek’,	legt	Jeroen	uit.		

‘De	stagiairs	krijgen	les	op	de	werkplek	van	

leermeesters	uit	het	bedrijfsleven	én	van	

vakdocenten	van	de	deelnemende	scholen.	
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B - kop

Calvijn Groene Hart organiseert voor de 

leerlingen uit vwo-6 elk jaar een sollicita-

tieproject. De jongeren solliciteren voor 

een commissie van ervaren professionals 

uit de profit- en non-profitsector naar een 

bestaande baan. ‘Veel leerlingen komen 

met rode konen uit het gesprek, een 

belangrijke levenservaring rijker’, zegt 

docent Nederlands en initiatiefnemer 

Peter Roseboom.

‘Jaren	geleden	stelde	ik	een	groep	leer-

lingen	uit	vwo-6	voor	een	sollicitatietraining	

te	organiseren,	als	voorbereiding	op	hun	

professionele	leven.	Maar	eigenlijk	was	er	

geen	tijd	voor	binnen	het	curriculum	en	het	

Programma	van	Toetsing	en	Afsluiting	

(PTA)	was	allang	uitgedeeld.	Ik	liet	het	plan	

dus	varen,	totdat	de	leerlingen	er	zelf	weer	

over	begonnen.	“Het	hoeft	toch	niet	voor	

een	cijfer?	Dan	kan	het	toch	ook	na	de	

laatste	toetsweek?”,	zeiden	ze.	“Goed”,	zei	

ik,	“als	jullie	het	zo	graag	willen,	dan	gaan	

we	het	regelen”.’

Hemd van het lijf
Hoe	het	werkt?	De	docent	Nederlands	

hangt	een	serie	uiteenlopende,	echte	

vacatures	op	in	het	leslokaal.	Daar	kunnen	

leerlingen	op	intekenen.	Vervolgens	

solliciteren	ze	met	vier	leerlingen	naar	

dezelfde	vacature.	Ze	schrijven	een	

sollicitatiebrief	en	een	cv,	en	sturen	die	

naar	de	drie	leden	van	de	sollicitatiecom-

missie.	Elke	commissie	behandelt	een	

vacature	en	spreekt	dus	met	vier	leerlin-

gen.	Vervolgens	organiseert	de	school	een	

sollicitatieavond	waar	de	leerlingen	een	

gesprek	hebben	van	een	half	uur	met	de	

sollicitatiecommissie.	Die	vraagt	hen	

vervolgens	het	hemd	van	het	lijf.	Peter:	‘Het	

kan	er	pittig	aan	toe	gaan.	Als	leerlingen	

zich	niet	goed	hebben	voorbereid,	vallen	ze	

geheid	door	de	mand.’	Zodra	de	gesprek-

ken	zijn	afgerond,	gaan	alle	kandidaten	

terug	naar	de	commissie	om	te	horen	wie	

van	de	vier	de	baan	heeft	gekregen.		

Ze	krijgen	ook	allemaal	feedback	op	hun	

schriftelijke	en	mondelinge	presentatie.	

Voor	het	bemensen	van	de	verschillende	

sollicitatiecommissies	doet	de	school	onder	

meer	een	beroep	op	SOB,	het	samenwer-

kingsverband	tussen	onderwijs	en	bedrijfs-

leven	in	Barendrecht.	Mirjam	Aret,	docent	

Nederlands:	‘Veel	ondernemers	in	de	regio	

doen	enthousiast	mee.	Al	vormt	de	werving	

dit	schooljaar	nog	een	extra	uitdaging,	

omdat	voor	het	eerst	leerlingen	uit	havo	5	

meedoen	aan	het	project,	ook	op	eigen	

Calvijn Groene Hart vraagt hulp ondernemers, ambtenaren en wethouders

Solliciteren ‘voor het echie’ 

Mirjam Aret (links) en Peter Roseboom

Pijler 1 Goed onderwijs voor het echte leven

verzoek.	Ook	hun	willen	we	een	kans	

bieden.	Het	is	ons	al	gelukt	om	verschil-

lende	medewerkers	van	de	gemeente	te	

strikken,	onder	wie	vijf	wethouders.		

Ook	vragen	we	ouders	uit	andere	leerjaren	

of	ze	mee	willen	werken.’	

[De	Nieuwe	Lijn	/	Jeannine	Westenberg]	

‘Hartstikke spannend’ 
Oud-leerling	Frank	Seip	(25)	kan	zich	

het	sollicitatiegesprek	nog	goed	

herinneren.	‘Het	was	hartstikke	

spannend’,	zegt	hij.	‘Tegelijkertijd	is	het	

ook	een	mooie	kans	om	te	oefenen	met	

solliciteren,	waar	anders	kun	je	dat	

doen?’	Frank	is	inmiddels	econoom	en	

werk	als	projectmanager	bij	een	groot	

logistiek	bedrijf.	

Tegenwoordig	is	hij	zelf	sollicitatie-

commissielid	voor	het	project.		

‘De	eerste	minuten	probeer	ik	het	ijs	te	

breken’,	zegt	hij.	‘Vervolgens	let	ik	goed	

op	of	de	leerling	echt	gemotiveerd	is	

voor	de	baan,	of	hij	zelf	vragen	durft	te	

stellen	en	of	uit	zijn	verhaal	blijkt	dat	de	

baan	bij	hem	past.	Ik	geef	altijd	eerlijke	

feedback,	daar	heb	je	het	meeste	aan.’	
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Op Melanchthon Business School in 

Bleiswijk kunnen leerlingen van de 

gemengde leerweg, naast het profielvak 

Groen, sinds 2015-2016 ook kiezen voor 

het profielvak Dienstverlening en  

Producten (D&P). Het geeft leerlingen een 

ruimere keuze en het vak biedt de school 

de kans om het onderwijs toe te snijden op 

de toekomst. 

‘We	zijn	de	groene	school	in	de	regio,	maar	

niet	al	onze	leerlingen	hebben	groene	

vingers	of	houden	van	dieren	verzorgen.		

Bij	het	profielvak	D&P	in	de	bovenbouw	

laten	we	zien	dat	er	nog	meer	mogelijk	is	in	

het	groenvak’,	zegt	Jaco	Speksnijder,	

teamleider	vmbo-mbo	op	Melanchthon	

Business	School.	‘Er	gebeurt	momenteel	

veel	in	de	sector.	Innovatieve	teeltmethodes	

en	robotica	doen	hun	intrede.	En	denk	ook	

aan	nieuwe	producten,	duurzame	verpak-

kingsmaterialen	en	de	toenemende	invloed	

van	Big	Data.	Leerlingen	die	kiezen	voor

D&P	maken	kennis	met	al	die	nieuwe	ont-	

wikkelingen	binnen	onze	les	programma’s.’	

Verticale teelt
‘In	ons	e-lab	ontwerpen	D&P-leerlingen	nu	

op	3D-printers	miniatuur	plantenbakken	

voor	de	verticale	teelt,	om	maar	wat	te	

noemen’,	vertelt	Jaco.	Vertical Farming	is	

een	nieuwe	oplossing	om	het	hele	jaar	door	

hogere	gewasopbrengsten	te	produceren	

op	minder	vierkante	meters	dan	de	

traditionele	teelt.	‘Heel	duurzaam	dus,	

maar	hoe	zorg	je	voor	een	efficiënte	

bewatering	en	wat	zijn	nadelen	van	deze	

methode?	Dat	zijn	onder	meer	ook	vragen	

die	we	samen	met	leerlingen	onderzoeken.’	

Jaap	Harreman,	vakgroephoofd	Groen,	

Dienstverlening	&	Producten:	‘Bij	D&P	

gaan	we	uiteraard	uit	van	de	landelijke	

eisen	van	het	examenprogramma.	Maar	de	

kennis	en	vaardigheden	die	leerlingen	zich	

bij	D&P	eigen	moeten	maken,	doen	ze	bij	

ons	vaak	op	in	een	groene	context.	In	die	zin	

schuurt	D&P	dicht	aan	tegen	het	profielvak	

Groen.	Niet	zo	gek	natuurlijk:	we	zijn	de	

enige	school	voor	groen	onderwijs	in	de	

regio,	we	hebben	zelfs	een	mbo-opleiding	

Groen	in	huis,	Lentiz	mbo	Oostland.	

Profielvak D&P biedt volop kans 
voor eigentijds onderwijs

Van links naar rechts: Jaco Speksnijder, Niek Zeestraten en Jaap Harreman

Melanchthon Business School, de CVO-school met profiel Groen 

Pijler 2 Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

Alle	voorzieningen	hebben	we	hier	bij	de	

hand.	We	ontwikkelen	zelf	de	leeropdrachten	

voor	D&P,	vaak	in	samenwerking	met	de	

(groen)bedrijven	in	de	regio.’	

Anthuriums veilingklaar maken 
In	een	van	de	kassen	van	de	school	vertellen	

Jaap	en	Jaco	hoe	zo’n	leeropdracht	van	D&P	

eruitziet.	Er	staan	vele	honderden	anthuriums	

bij	elkaar.	‘In	opdracht	van	een	anthurium-

teler	in	de	buurt	maken	onze	D&P-leerlingen	

de	planten	veilingklaar’,	zegt	Jaap.		

‘Ze	verwijderen	onder	meer	alle	droge	

blaadjes	en	doen	de	planten	in	insteek-	

hoezen.	Vervolgens	gaan	leerlingen	naar	de	

veiling	om	te	zien	wat	de	planten	opbrengen.	

Ze	leren	daarmee	ook	dat	het	uitmaakt	hoe	je	

je	producten	presenteert.’	

Grofweg	de	helft	van	alle	GL-leerlingen	van	

de	school	koos	de	afgelopen	jaren	voor	het	

profielvak	D&P,	de	rest	voor	Groen.	Na	het	

behalen	van	het	vmbo-diploma	stroomt	20	tot	

25	procent	door	naar	mbo	Groen.		

Vanaf	volgend	schooljaar	kunnen	ook	de	

basis-	en	kaderleerlingen	met	D&P	aan	de	

slag.	

(De	Nieuwe	Lijn	/	Jeannine	Westenberg)

Niek	Zeestraten	(16)	is	een	van	de	

leerlingen	die	in	2016-2017	koos	

voor	het	profielvak	D&P.	Inmiddels	is	

hij	doorgestroomd	naar	mbo	Groen.	

‘Ik	vind	het	spannend	om	uit	te	

zoeken	hoe	je	je	business	beter	en	

efficiënter	kunt	maken,	dus	D&P	

was	een	goede	keuze’,	zegt	hij.		

‘Ik	zie	een	logistieke	of	leidingge-

vende	baan	in	deze	sector	wel	zitten.	

Daarvoor	leer	ik	nu	door.’	



Op het Comenius Lyceum in Capelle heeft 

internationalisering een hoge vlucht 

genomen. ‘Er gebeurt anno 2019 zoveel op 

het gebied van onder meer technologie, 

wetenschap en communicatie wereldwijd’, 

zegt Niek Bogaard, coördinator internatio-

nalisering. ‘Daar wil je leerlingen mee in 

contact brengen. Een open blik naar de 

wereld is essentieel.’

‘De	wereld	verandert	razendsnel,	onder	

meer	door	nieuwe	technologieën	en	sociale	

media.	Ook	de	internationale	verhoudingen	

veranderen	voortdurend.	Hoe	ziet	die	

wereld	en	precies	uit,	wat	gebeurt	er	

allemaal	en	wat	is	onze	plaats	in	die	

wereld?	Het	is	belangrijk	om	die	vragen	

samen	met	leerlingen	te	onderzoeken.	En	

leerlingen	ook	zelf	te	laten	ervaren	hoe	die	

wereld	eruitziet.	Kennismaken	met	andere	

culturen	hoort	daar	bij’,	zegt	Niek	Bogaard.	

Hij	is	al	zo’n	twintig	jaar	coördinator	

internationalisering	op	het	Comenius	

College	en	heeft	in	de	loop	der	jaren	een	

stevig	netwerk	opgebouwd	met	meer	dan	

honderd	scholen	over	de	grens.	De	meeste	

partnerscholen	bevinden	zich	in	Europa,	

maar	ook	enkele	ver	daarbuiten.	Denk	aan	

Sint-Maarten,	China	en	Japan.	

Hoge vlucht 
Met	de	invoering	van	het	tweetalig	onder-

wijs	(TTO)	op	het	Comenius	Lyceum	in	2012	

en	het	International	Business	College	(IBC)	

voor	havisten	met	het	profiel	Economie	en	

Maatschappij	nam	internationalisering	op	

het	Comenius	College	een	hoge	vlucht.	

‘Internationalisering	vormt	inmiddels	een	

integraal	onderdeel	van	ons	aanbod.’		

De	afgelopen	jaren	zijn	leerlingen	van	het	

IBC	naar	China	geweest	en	ook	in	april	2020	

gaan	weer	acht	leerlingen	naar	Jingjiang	

naar	de	partnerschool	van	het	Comenius	

Lyceum.	TTO-leerlingen	krijgen	de	gelegen-	

heid	om	naar	Hiroshima	(Japan)	te	gaan.		

	

‘Voorafgaand	aan	elk	nieuw	schooljaar	

proberen	we	voor	een	aantal	leerjaren	een	

specifiek	project	te	ontwikkelen.	Daar	doen	

dan	álle	leerlingen	aan	mee’,	vertelt	Niek.	

‘In	de	leerjaren	3	en	4	verdiepen	leerlingen	

zich	bijvoorbeeld	in	helden	uit	verschillende	

landen.	Verder	zijn	er	de	jaarlijkse	meer-

daagse	buitenlandse	reizen.	De	vwo-leer-

lingen	die	tweetalig	onderwijs	volgen	gaan	

in	leerjaar	1	al	naar	Engeland.’	

Internationale projecten 
‘Daarnaast	organiseren	we	elk	jaar	een	

serie	interessante	losse	vakoverstijgende	

projecten	in	overleg	met	de	vaksecties	op	

onze	school.	

Leerlingen	kunnen	zich	daarvoor	inschrijven.	

Dit	jaar	staat	onder	meer	Sharing Cultural 

Treasures	op	het	programma.	Scholen	uit	

Letland,	Portugal,	Roemenië,	Polen	en	

Turkije	doen	met	ons	mee	in	dit	project.	

Leerlingen	gaan	bij	elkaar	op	bezoek	en	

verdiepen	zich	in	elkaars	Nationale	

Schatten.	In	Nederland	onder	meer	in	het	

Valkhof	in	Nijmegen,	de	hunebedden	en	het	

dagboek	van	Anne	Frank.	Bij	elk	project	is	

er	per	uitwisseling	plek	voor	zo’n	vier	of	vijf	

leerlingen.	Leerlingen	die	willen	meedoen,	

moeten	onder	meer	een	goede	motivatie-

brief	schrijven.’	

Onvergetelijke ervaringen 
Ten	slotte	kunnen	examenleerlingen	van	

het	Comenius	Lyceum	zich	voor	hun	

profielwerkstuk	verdiepen	in	een	buiten-

lands	onderwerp.	‘Zo	zijn	enkele	leerlingen	

naar	IJsland	geweest	voor	een	vulkanisme-

onderzoek’,	vertelt	Niek.	‘Anderen	bijvoor-

beeld	naar	NASA	in	Houston	voor	een	

profielwerkstuk	over	ruimtevaart.		

Die	ervaring	vergeten	ze	nooit	meer!’	

Voor	de	financiële	ondersteuning	van	de	

buitenlandprojecten	die	het	Comenius	

Lyceum	initieert	doet	Niek	een	beroep	op	

Erasmus+,	het	Europese	subsidieprogram-

ma	voor	onderwijs,	jeugd	en	sport.	

(De	Nieuwe	Lijn	/	Jeannine	Westenberg)	

Comenius Lyceum Capelle: meer dan honderd partnerscholen over de grens 

Een open blik naar de wereld
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Pijler 2 Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

Meer informatie: www.comeniuscollegeinternational.weebly.com 

Niek Bogaard

Comeniusleerlingen poseren 
bij UNESCO-erfgoed in Japan.  
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Medewerkers Shared Service Organisatie leren van elkaar 
 

‘Soms je werkwijze loslaten’
 

Sinds de invoering in 2018 van de Shared Service Organisatie (SSO) werken de onderwijs-

ondersteunende collega’s van de zeven CVO-scholengroepen en het CVO-bureau intensief 

samen in centrale teams. Wat leren collega’s van en aan elkaar? 

Pijler 4 Professioneel en lerend 

wat	de	bedrijfsonderdelen	(op	termijn)	samen	

aan	producten	en	diensten	willen	leveren.	

Marco:	‘Dat	betekent	ook	dat	collega’s	soms	

hun	‘eigen’	producten,	programma’s	of	werk-	

wijzen	moeten	loslaten	en	die	van	anderen	

adopteren	om	tot	de	gewenste	standaardi-

satie	en	efficiency	te	komen.	Zo	zal	het	Marnix	

Gymnasium	bijvoorbeeld	stoppen	met	het	

eigen	leerlingvolgsysteem	en	gaat	het	net	als	

andere	scholen	de	Somtoday	ELO	invoeren.’	

 
Grootste uitdaging
‘De	grootste	uitdaging	vormt	de	afstemming	

binnen	de	ICT-teams’,	zegt	Marco.	‘We	willen	

toegroeien	naar	één	gezamenlijke	ICT-	

omgeving,	een	enorme	opgave	als	je	weet	

hoeveel	uiteenlopende	keuzes	de	scholen	

eerder	hebben	gemaakt	op	dat	terrein.		

Toch	zijn	we	er	intussen	wel	met	elkaar	in	

geslaagd	om	op	alle	CVO-scholen	Microsoft	

Office	365	in	te	voeren.	Een	hele	prestatie.	

Zeker	als	je	bedenkt	dat	ICT	er	naast	al	dat	

extra	werk	in	is	geslaagd	alle	lopende	

dienstverlening	door	te	laten	gaan.’

[De	Nieuwe	Lijn	/	Jeannine	Westenberg]

Marco Heemskerk

Lisette Kalis,  
Adviseur Mobiliteitshuis bij het 
HR-team: 
‘Sinds	maart	ben	ik	dienst	bij	het	

HR-team	van	de	SSO.	Hiervoor	was	ik	

intercedent	bij	Randstad	en	ondersteun-

de	ik	al	CVO-medewerkers	van	de	

verschillende	scholen	bij	het	vinden	van	

een	nieuwe,	passende	baan.	Mijn	kennis	

en	ervaring	komen	onder	meer	van	pas	

bij	de	implementatie	inhuur	derden	en	

bij	het	thema	duurzame	inzetbaarheid	

van	medewerkers,	waarmee	het	HR-	

team	de	komende	jaren	aan	de	slag	wil.	

Voor	de	teamspirit	is	het	belangrijk	om	

tussentijds	samen	stil	te	staan	bij	de	

successen.	Zo	hebben	we	onder	meer	al	

een	workshop	Dossiers	op	orde	opgezet	

voor	alle	teamleiders	van	de	scholen,	en	

hebben	we	de	afgelopen	maanden	een	

pilot recruitment	uitgevoerd	voor	

Comenius.’

John Scherpenzeel,  
Coördinator Huisvesting & Facilitair 
bij het team Facilitair:
Gaandeweg	raken	we	binnen	ons	team	

steeds	beter	op	elkaar	ingespeeld,	en	

merken	we	dat	we	elkaar	veel	te	bieden	

hebben.	We	hebben	in	ons	team	

bijvoorbeeld	enkele	nieuwe	collega’s	die	

met	hun	ervaringen	en	kennis	de	dingen	

net	even	anders	bekijken	dan	de	

collega’s	die	al	een	tijd	in	het	onderwijs	

werken.	Vanuit	mijn	ervaring	weet	ik	hoe	

belangrijk	het	is	om	over	de	vloer	te	

blijven	komen	bij	de	scholen.	Contact	

houden	met	de	conciërges	bijvoorbeeld,	

daar	maak	ik	tijd	voor.	Het	is	belangrijk	

om	goed	te	blijven	uitleggen	waarom	en	

hoe	we	dingen	soms	op	een	andere	

manier	gaan	doen	en	te	luisteren	naar	

wat	de	scholen	bezighoudt.	

Binnen	de	SSO	zijn	vorig	jaar	nieuwe	teams	

opgezet.	Een	voor	Financiën,	voor	Huisves-

ting	en	Facilitair,	Human	Resources,	ICT	

Strategie	&	relatiemanagement	en	ICT	

Techniek	&	dienstverlening.	Elk	onder	

leiding	van	een	nieuwe	teammanager.	

Marco	Heemskerk,	kwartiermaker	van	de	

SSO,	stuurt	het	team	van	Juridische	Zaken	

en	Inkoop	aan.	

‘We	hebben	tot	en	met	2020	de	tijd	gekre-

gen	om	de	SSO	en	de	teams	goed	op	de	

rails	te	zetten’,	vertelt	Marco.	‘Het	is	een	

flinke	operatie,	mede	omdat	de	collega’s	

allemaal	uit	een	andere	scholengroep	

komen	met	elk	een	eigen	cultuur	en	eigen	

werkwijze.	Daarnaast	zijn	er	nog	nieuwe	

collega’s	toegevoegd	aan	de	teams.	Dat	

zorgt	voor	een	mooie	nieuwe	dynamiek.’

Loslaten eigen werkwijze 
Alle	teams	zijn	inmiddels	vergevorderd	met	

de	samenstelling	van	een	Producten-	en	

Dienstencatalogus	voor	hun	bedrijfsonder-

deel.	Hiervoor	is	in	kaart	gebracht	wat	de	

scholen	afzonderlijk	van	elkaar	deden	en	
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van	de	school’,	vertelt	Pam.	Idealiter	bestaat	

zo’n	panel	uit	zes	tot	acht	personen.		

‘Wissel	daarbij	open	en	gesloten	vragen	aan	

het	panel	goed	af,	vermijd	suggestieve	

vragen	en	vraag	vooral	goed	door.	Essentieel	

hierbij	is	ook	je	houding:	stel	je	open,	

nieuwsgierig,	onderzoekend	en	vertrouwen-

wekkend	op.	Je	houdt	de	medewerker	een	

spiegel	voor,	je	bent	kritisch,	maar	oordeelt	

niet.	En	noteer	zowel	de	zwakke	als	de	sterke	

punten.’

De	commissie	verwerkt	haar	bevindingen	en	

aanbevelingen	vervolgens	in	een	rapport	

waarmee	de	gevisiteerde	school	verder	zelf	

aan	de	slag	kan.	‘Vaak	signaleer	je	tijdens	de	

gesprekken	nog	meer	aandachtspunten’,	

zegt	Ingrid.	‘Die	licht	je	dan	apart	toe	in	een	

persoonlijk	evaluatiegesprek	met	de	

schoolleiding.’	Iedere	vestiging	wordt	eens	

per	vier	à	vijf	jaar	bezocht.	Inmiddels	hebben	

CVO	en	Lucas	Onderwijs	al	meer	dan	130	

wederzijdse	visitaties	uitgevoerd	en	vormen	

ze	een	vast	onderdeel	van	de	kwaliteitszorg	

van	beide	schoolbesturen.	

(De	Nieuwe	Lijn	/	Willem	Fledderus)	

Collegiale visitatie van CVO en Lucas Onderwijs 
 

Wederzijdse feedback houdt 
scholen scherp

Pijler 4 Professioneel en lerend Pijler 4 Professioneel en lerend 

CVO en Lucas Onderwijs (stichting voor  

PO en VO in de regio Den Haag) begonnen 

vijftien jaar geleden als eerste besturen in 

Nederland met collegiale visitaties. In sep-

tember stond de jaarlijkse training voor 

aspirant-leden van de visitatiecommissie 

op het programma. CVOpen was erbij om te 

zien hoe zij worden klaargestoomd.

Bij	een	collegiale	visitatie	gaat	een	groep	

medewerkers	(de	visitatiecommissie)	op	

bezoek	bij	een	collega-school	en	onder-

zoekt	relevante	ontwikkelingen	die	zich	

afspelen	op	de	gevisiteerde	school.		

De	commissie	bestaat	uit	medewerkers	van	

CVO	en	Lucas	Onderwijs.	Jaarlijks	worden	

nieuwe	commissieleden	aangesteld	–	zij	

melden	zichzelf	aan	of	worden	door	hun	

algemeen	directeur	gevraagd	–	en	vervol-

gens	voorbereid	op	deze	taak	door	de		

Lucas	Academie.	Zo	ook	op	donderdag		

17	september.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Een	training	voor	nieuwe	leden	van	de	

visitatiecommissies.	

	

Onderzoeksvragen bepalen
Na	een	kennismaking	en	een	korte	

introductie	op	collegiale	visitatie	gaan	de	

trainers,	Pam	van	Montfort	en	Ingrid	

Cloosterman	van	de	Lucas	Academie,	

dieper	in	op	de	rol	en	taken	van	een	

visitatiecommissie.	De	eerste	opdracht	van	

een	commissie	is	om	zich	een	algemene	

indruk	te	vormen	van	de	gevisiteerde	

school,	zo	vertellen	ze.	Werkt	de	school	met	

een	leerlingvolgsysteem,	hanteert	ze	een	

cyclische	werkwijze	(plan, do, check, act),	

hoe	is	de	schoolcultuur	en	welke	strategi-

sche	koers	vaart	de	directie?	De	gevisiteer-

de	school	bepaalt	zelf	welke	onderzoeks-

vragen	de	commissie	onder	de	loep	neemt.	

Bijvoorbeeld	de	coachingsgesprekken	met	

leerlingen	die	de	school	een	jaar	geleden	

heeft	ingevoerd.		

Is	de	onderzoeksvraag	bepaald?	Dan	stelt	

de	commissie	een	serie	visitatievragen	op.	

Bijvoorbeeld:	hoe	loopt	dit	project	nu	en	ligt	

de	school	op	schema	met	de	invoering?		

De	vragen	moeten	in	ieder	geval	altijd	

ingaan	op	de	ontwikkelvraag	van	de	school.	

Zo	levert	de	gevisiteerde	school	uit	de	casus	

die	de	deelnemers	tijdens	de	training	

behandelen	een	document	aan	waaruit	

blijkt	dat	er	op	deze	school	verschillende		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

thema’s	en	problemen	tegelijkertijd	spelen,	

waaronder	een	lerarentekort,	hoog	ziekte-	

verzuim	en	teruglopend	aantal	leerlingen.	

‘Oordeel niet’
‘Na	de	oriënterende	fase	ga	je	als		

commissie	in	gesprek	met	diverse	

representatieve	panels	van	medewerkers	

De deelnemers aan de training stellen 
zich aan elkaar voor.

Meer	informatie:	

www.cvo.nl en www.lucasonderwijs.nl 
 

Zie	ook	de	oproep	op	pagina	24 

Een training voor nieuwe leden van 
de visitatiecommissies.
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Huib van Bergen ging in mei met pensioen, na 43 jaar als leraar 

natuurkunde op het Farelcollege in Ridderkerk. Al die jaren bleef 

hij zijn werk plezierig vinden. Dat straalde af op zijn leerlingen. 

Meer dan eens ging een oud-leerling geïnspireerd door hem 

natuurkunde studeren. Drie oud-leerlingen geven nu zelf natuur-

kunde op het Farelcollege. Hoe hield Huib zijn werk leuk? 

‘Allereerst moet je voor jezelf weten dat het vak én het beroep je 

liggen’, zegt hij. ‘Natuurkunde is altijd mijn passie geweest.  

Maar je moet ook het beroep van leraar aan kunnen. Je moet de 

aandacht weten te krijgen van je leerlingen. Enthousiasme helpt 

daarbij. Ik genoot ervan als een bepaalde werkvorm goed uitpakte 

in de klas. Je moet ook een geintje kunnen waarderen.’  

‘Niet klagen’
Een groot deel van de dag ga je om met leerlingen, collega’s en 

soms ouders. ‘Het helpt natuurlijk als je daar plezier in hebt.’ 

Een positieve instelling is goede ‘smeerolie’. ‘Geniet van elke dag. 

Zie vooral de leuke dingen. Er zijn ook minder prettige dingen. 

Maak je daar thuis maar druk om; ga niet lopen klagen.’ 

Met de tijd meegaan: dat vindt hij ook belangrijk. ‘Ik heb veel ICT 

ingezet. En goed gebruikgemaakt van de vele handige apps die 

beschikbaar zijn binnen de natuurkunde, om metingen mee te 

doen. Mobieltjes gingen in principe in een speciale telefoontas, 

maar soms gebruikten we ze ook in de les.’ 

Huib van Bergen heeft veel bijgedragen aan de verdere ontwikke-

ling van zijn vak. ‘Je behandelt elk jaar dezelfde stof. Dan is het 

leuk om nieuwe elementen toe te voegen. En je werkt eens samen 

met collega’s.’ Hij nam deel aan het landelijke projecten Differenti-

eren Binnen Klassenverband en de Werkgroep Eindexamen 

Natuurkunde. ‘WEN was begin jaren negentig de eerste aanzet tot 

contextrijk onderwijs.’ Het Farelcollege werd een Nina-school 

(nieuwe natuurkunde) en Huib van Bergen schreef verschillende 

modules voor het nieuwe keuzevak Natuur, leven en technologie. 

Verder participeerde hij in de professionele leergemeenschap 

natuurkunde van het Bèta-steunpunt Zuid-Holland. Met collega’s 

uit den lande schreef hij de methode Newton, waarvan inmiddels al 

een vijfde versie is uitgekomen. 

Conferenties
Huib beveelt collega’s aan om hun vak bij te houden. ‘Je krijgt 

binnen je jaartaak 100 uren voor nascholing. De schoolleiding vult 

daar 40 uren van in. De resterende uren kun je zelf invullen.  

Het is belangrijk om dat ook echt te doen. Nascholing, naar 

conferenties gaan: zo blijf je bij.’ 

Hij plaatst ook kanttekeningen. ‘Wat minder regels zou fijn zijn.  

En ik vind het niet kloppen dat wij als beginnende veertigers al het 

maximum van onze salarisschaal bereiken. Daar mag wel eens 

wat aan gebeuren.’ 

Terugkijkend heeft hij veel geleerd van collega’s. Hij tipt: ‘Deel je 

succesverhalen. En kijk bij elkaar. Soms liep ik tijdens een 

tussenuur langs de openstaande deur van een collega en vroeg of 

ik er even bij mocht komen zitten. Langs die informele weg kun je 

enorm veel opsteken.’

(Marijke Nijboer) 

 

Natuurkundedocent Huib van Bergen (Farelcollege):

‘Zie vooral de leuke dingen’
Hij hield van zijn vak, vond lesgeven leuk en ging graag met mensen om.  

‘Het onderwijs blijft boeien als je met de tijd meegaat, je vak verder ontwikkelt  

en je succesverhalen deelt’, zegt Huib van Bergen. 

Pijler 5 Met plezier samen sterk

Huib van Bergen is een enthousiast amateur-astronoom. 
Zijn telescoop gaat af en toe mee naar Zeeland of andere 
gebieden waar het ’s avonds nog echt donker is.



En dat terwijl ze aanvankelijk helemaal geen leraar wilde worden. 

Marike overwoog geneeskunde en koos voor Engelse literatuur.  

Na haar master haalde ze voor de zekerheid haar lesbevoegdheid. 

Tijdens een tweejarig traineeship (via Eerst de Klas) moest ze 

meteen al zelfstandig voor de klas. ‘Ik vond de leerlingen direct 

leuk. Ik denk dat mijn leeftijd, 27, ook wel een voordeel is. Ik heb 

goed door waar ze mee bezig zijn, snap sociale media en weet 

naar welke series ze kijken.’ 

Ze vindt de dynamiek van het lesgeven prettig. ‘De leerlingen 

maken van alles mee en zijn elke dag anders. Daar komt bij dat 

deze school een cultureel diverse populatie heeft. Ik wilde na twee 

jaar in Oud-Beijerland graag naar een Rotterdamse school. 

Onderlinge verschillen brengen meer leven in de discussies.’ 

Marike is dol op kinder- en jongvolwassenenliteratuur. Haar 

bachelorscriptie ging over de Harry Potter-boeken van J.K. 

Rowling; haar masterscriptie over het werk van Roald Dahl.  

‘Het is interessant om te kijken welke waarden en normen die 

boeken meegeven. Daar besteed ik ook aandacht aan in vrijere 

literatuurprojecten. In de vierde klas doen we een ‘black Americans’-

project. We bestuderen dan aan de hand van boeken de zwarte 

Amerikaanse cultuur.’ De vijfdeklassers kiezen allemaal twee 

boeken uit die iets gemeen hebben en vergelijken deze. In de 

zesde klas behandelt Marike literatuur en poëzie uit de Eerste 

Wereldoorlog. 

Uitwisselen 
Binnen haar sectie bespreekt ze nieuwe werkvormen. En met de 

collega met wie ze parallelklassen draait, wisselt ze zelfvoorbereide 

lessen uit. ‘We willen nog veel meer maatschappelijk relevante 

teksten gebruiken, zoals we nu al doen in de vierde klassen.  

We willen een link leggen tussen Engels en wereldburgerschap.  

Ik hoop ook meer te gaan samenwerken met collega’s van andere 

vakken.’

 

Marike: ‘Ze zeggen dat je na vijf jaar echt comfortabel voor de klas 

staat. Voorlopig wil ik me nog focussen op goed lesgeven.  

Maar uiteindelijk zal ik lesgeven combineren met iets relevants, 

bijvoorbeeld het inbrengen van het echte leven in het onderwijs.’ 

Dit schooljaar doet ze een cursus over de begeleiding van 

hoogbegaafde leerlingen. ‘Leergierigheid is een goede eigenschap 

voor leraren. Ik zou graag ooit nog promoveren op kinderliteratuur, 

en dat meer inzetten in de lessen. Daar word ik denk ik een betere 

leraar van.’ En op de langere termijn? ‘Misschien schoolleider-

schap, of werken bij OCW. Maar daarnaast zal ik altijd blijven 

lesgeven.’ 

Piekbelasting
Marike werkt bewust vier dagen per week. ‘Dat kost me vijf dagen. 

Dat wordt vast wel minder als ik meer ervaring heb, maar feit blijft 

dat de werkdruk veel te hoog is. De piekbelasting kan heel zwaar 

zijn.’ Ze vindt het instapsalaris goed. ‘Maar het is jammer dat er na 

twaalf jaar zo’n duidelijk plafond is. Als je dat vergelijkt met wat 

andere academici verdienen …’ Als zij geld mocht investeren, ging 

dat naar kleinere klassen. ‘Dan kun je individuele leerlingen meer 

aandacht geven en worden het klassenmanagement en nakijkwerk 

behapbaarder.’ 

Marike: ‘Ik hoop dat leerlingen mij benaderbaar vinden, en dat ze 

door de taal ook wat wereldburgerschap meekrijgen. Dat ze gaan 

zien hoe de wereld in elkaar steekt en zich daar onderdeel van 

gaan voelen.’ 

(Marijke Nijboer)
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Docent Engels Marike Mulders (Marnix): 

‘Mijn leeftijd is
een voordeel’  
Marike Mulders is bezig aan haar vierde jaar  

als docent Engels. Ze voelt zich op het Marnix  

Gymnasium als een vis in het water. Haar missie:  

meer maatschappelijke relevantie in de lessen.
 
 

Pijler 5 Met plezier samen sterk Pijler 5 Met plezier samen sterk

Marike Mulders wil een link leggen 
tussen Engels en wereldburgerschap. 
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CVO-bestuurder	Henk Post brengt	in	zijn	speech	de	succesvolle	

ontwikkelingen	op	diverse	CVO-scholen	onder	de	aandacht.	Ook	roept	

hij	CVO-scholen	op	samenwerking	te	zoeken	in	krimpregio’s	als	

Voorne-Putten	en	Barendrecht/Ridderkerk.	‘We	moeten	over	de	

grenzen	van	scholen,	regio’s	en	schoolbesturen	heen	stappen	en	

samenwerken	voor	levensvatbare	scholen.’	En	al	is	het	niet	het	leukste	

onderwerp,	Henk	zegt	ook	iets	over	de	Programma’s	van	Toetsing	en	

Afsluiting	(PTA’s):	‘Die	moeten	gewoon	op	orde	zijn	op	onze	scholen.’

Algemeen	directeur	Jacqueline Bevaart licht	het	programma	

toe:	presentatie	van	de	nieuwe	strategische	visie	van	CVO,	

lekker	eten	en	drinken	bij	de	foodtrucks	en	als	klapper:		

de	speech	van	gastspreker	Maarten van der Weijden.	

‘Passie en plezier’ – die twee woorden kwamen een paar keer terug 

tijdens de CVO-Jaaropening op donderdagmiddag 19 september bij 

PENTA Scala Molenwatering in Spijkenisse. Ze zijn afkomstig uit de 

pijlers van de nieuwe visie van CVO: ‘Onderwijs voor het leven’.

Deze visie werd tijdens de Jaaropening gepresenteerd, in aanwezigheid 

van zwemkampioen Maarten van der Weijden.

Gastheer	Peter van Wijk,	directeur	van	PENTA	Scala	Molenwatering	(derde	

van	rechts),	en	gastvrouw	Jacqueline Bevaart,	algemeen	directeur	van	

PENTA	(rechts),	verwelkomen	de	bezoekers.	

Een kijkje op ...
de CVO-jaaropening

Peter van Wijk	opent	de	middag	met	het	gedicht	‘Kind’:	‘Ik	kan	je	

stenen	geven	om	te	bouwen	|	geen	blauwdruk	voor	een	heel	

gebouw.	|	Het	eigenlijke	werk	is	toch	aan	jou.	|	Dat	jij	dat	kunt,	

daar	moet	ik	op	vertrouwen.’	



Vervolgens	presenteert	het	bestuur	de	nieuwe	visie	van	CVO.	Die	visie	

bestaat	uit	vijf	pijlers:	Goed	onderwijs	voor	het	leven,	Vernieuwend	

onderwijs,	bij	de	tijd,	Inclusieve	identiteit:	ontmoeting,	Professioneel	en	

lerend,	en	Met	plezier	samen	sterk.	Voor	elke	school	is	er	een	blow-up		

van	de	cover	van	de	nieuwe	visie	beschikbaar.

Elke	medewerker	van	CVO	ontvangt	via	haar	of	zijn	school	een		

‘Inspiratieschrift’	om	eigen	ideeën	en	suggesties	te	noteren.		

Het	integrale	visiedocument	staat	op	cvo.nl	(PDF).	

Er	wordt	nog	lang	nagepraat	en	heerlijk	genoten	van	

het	lekkers	dat	niet	alleen	vakmensen	maar	ook		

leerlingen	van	Scala	Molenwatering	serveren.		

(Oud-)	leerlingen	verzorgden	overigens	ook	de	muzikale	

omlijsting	van	de	middag.	
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Maarten van der Weijden, oud-wereldkampioen en oud-olympisch  

zwemkampioen, motiveert de CVO’ers om elke dag te bezien wat ze voor hun 

leerlingen kunnen doen. Maarten vertelt levendig over zijn zwemprestaties.  

Hij haalde met zijn Elfstedenzwemtochten in 2018 en 2019 bijna 12 miljoen 

euro op voor KWF Kankerbestrijding, dat hiermee 25 onderzoeken financiert. 

	(Anja	de	Zeeuw)	



	 16	 C VOpen	 November 2019

Chapeau

 
 

Als	oude	rot	in	het	vak	ga	ik	graag	met	mijn	tijd	mee	en	

maak	ik	gretig	gebruik	van	hippe	verworvenheden	als	

Kahoot!	om	mijn	onderwijs	uitdagend	en	prikkelend	te	

houden.	Kahoot!	is	een	quiz	waarbij	leerlingen	via	hun	

mobiel	vragen	beantwoorden	die	op	een	beeldscherm	met	

multiplechoice-opties	worden	gepresenteerd.	Kahoot!	

registreert	de	antwoorden	en	wijst	de	winnaar	aan.	

Enkele	weken	geleden	schotelde	ik	bij	een	les	ethiek	

leerlingen	uit	havo-4	de	volgende	Kahoot!-vraag	voor:	

Hoe	moeten	homoseksuelen	gedood	worden?		

☐	 a)	met	zweepslagen		

☐	 b)	met	stenigen		

☐	 c)	met	een	zwaard

Verbijstering	en	verontwaardiging	alom,	hoe	haalde	ik	het	

in	mijn	hoofd	om	zo’n	vraag	te	bedenken!	Totale	escalatie	

dreigde.	Totdat	ik	kon	laten	zien	dat	deze	vraag	niet	

afkomstig	is	uit	mijn	filosofenbrein,	maar	uit	een	lesboek	

dat	wordt	gebruikt	in	salafistische	moskeescholen1.	Dat	

bracht	de	boel	enigszins	tot	bedaren	en	zo	konden	we	het	

hebben	over	tolerantie,	het	eigenlijke	thema	van	de	les.	

Tolerantie:	een	begrip	dat	in	deze	troebele	tijden	in	onbruik	

is.	Het	is	verdrongen	door	modewoorden	als	diversiteit	en	

inclusiviteit.	Hoewel	ik	ben	opgeleid	aan	een	universiteit	en	

van	exclusief	eten	houd,	durf	ik	mezelf	zeker	een	fan	van	

diversiteit	en	inclusiviteit	te	noemen.	Een	filosoof	houdt	

er	immers	van	om	zaken	vanuit	diverse	perspectieven	te	

bekijken	en	alle	mogelijke	gezichtspunten	te	onderzoeken.	

De	bijbeltekst	‘Onderzoek	alle	dingen	en	behoud	het	goede’	

spreekt	mij	om	die	reden	aan.2	Dat	betekent	in	een	les	

filosofie:	niet	te	benauwd	zijn	om	samen	met	de	leerlingen	

in	vrijheid	en	openheid	gewaagde	vraagstukken	filosofisch	

te	analyseren	en	op	een	kritische	manier	van	allerlei	kanten	

te	bekijken.	Ook	is	er	veel	ruimte	voor	leerlingen,	ruimte	

die	recht	doet	aan	hun	verscheidenheid	in	opvattingen,	

overtuigingen,	gevoelens	of	geaardheid.

Geef	ik	die	ruimte	ook	aan	leerlingen	die	uit	rechts-

extremistische	of	salafistische	milieus	komen	en	in	de	

les	voor	de	dag	komen	met	racistische	of	homofobe	

1 Salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de islam.

2 1 Tessalonicensen 5:21

Regenboogtrap

Column

opvattingen?	Moeten	die	leerlingen	eigenlijk	wel	toegelaten	

worden	op	scholen	die	uitgaan	van	de	CVO-visie	zoals	die	

is	verwoord	in	‘Onderwijs	voor	het	leven’.	Daarin	staat	dat	

‘onze	waarden	wortels	hebben	in	de	christelijke	traditie’	en	

dat	‘bij	ons	iedereen	erbij	hoort	en	iedereen	meedoet’3.		

Mag	je	ruimte	bieden	aan	leerlingen	die	gepokt	en	

gemazeld	zijn	in	opvattingen	waarin	juist	niet	iedereen	

ertoe	doet	en	mag	meedoen?	Waarin	bijvoorbeeld	wordt	

gesteld	dat	de	Koran	verboden	moet	worden,	er	minder	

Marokkanen	moeten	komen,	ongelovigen	gedood	moeten	

worden	of	dat	het	beter	is	iemand	te	feliciteren	met	moord	

dan	een	christen	met	Kerst?	De	vraag	in	deze	Kahoot!	luidt:	

Getuigt	het	zonder	meer	toelaten	van	deze	leerlingen	van	

☐ a)	naïviteit	

☐	 b)	immoraliteit		

☐	 c)	incompetentie?	

Wat	mij	betreft	zijn	alle	antwoorden	–	tegelijkertijd	–	goed.	

Scholen	zijn	immers	pedagogische	instellingen	waar	jonge	

mensen	niet	alleen	een	diploma	halen,	maar	zich	ook	

ontplooien	tot	verantwoordelijke	burgers	die	zelfstandig	in	

staat	zijn	om	keuzes	te	maken	en	leren	om	in	harmonie	met	

anderen	samen	te	leven.	Christelijke	scholen	hebben	daar	

bij	uitstek	wat	over	te	melden	vanuit	hun	missie	waarin	het	

draait	om	verbondenheid:	van	mensen	met	elkaar,	met	de	

schepping	en	met	de	Schepper.	Om	dit	te	symboliseren	is	

er	het	prachtige	bijbelse	symbool	van	de	regenboog	als	

teken	van	verbondenheid	en	trouw,	door	God	aan	Noach	

gegeven	als	geschenk	en	belofte	na	de	zondvloed.	Het	lijkt	

mij	een	kernachtig	symbool	om	kleur	mee	te	bekennen	

in	tijden	van	zwart-wit	denken	en	polarisatie.	Plaats	goed	

zichtbaar	op	schoolpleinen	of	bij	entrees	van	CVO-scholen	

een	regenboogtrap	om	duidelijk	te	maken	dat	hier	serieus	

werk	wordt	gemaakt	van	de	CVO-visie	waarin	ruimte	is	voor	

diversiteit	en	inclusiviteit,	maar	tegelijkertijd	een	strenge	

grens	wordt	gesteld	aan	zwart-wit	denken	dat	op	uitsluiting	

is	gebaseerd.	Waarmee	CVO	de	eigen	identiteit	nadrukkelijk	

bevestigt	en	tegelijkertijd	positie	kiest.	

We	sluiten	af	met	een	controlevraag,	opnieuw	met	Kahoot!	

Ik	ben	benieuwd	naar	je	antwoord.		

Mag	een	school	intolerant	zijn	ten	opzichte	van	intolerante	

denkbeelden	en	groeperingen?	

☐	 a)	ja		

☐  b)	ja		

☐	 c)	ja	

3 Hoofdstuk ‘Inclusieve identeit: ontmoeting’

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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Actueel

Scholen en besturen in Rotterdam, Rijnmond en Den Haag slaan handen ineen 

Samen zij-instromers werven

Business controller werd 
economiedocent 
Gert-Jan	Smit:	‘Ik	was	business	controller	

bij	een	internationaal	bedrijf,	maar	wilde	

graag	meer	met	mensen	bezig	zijn.		

Een	kennis	uit	het	onderwijs	nodigde	me	

uit	om	eens	achter	in	de	klas	te	komen	

zitten	en	sfeer	te	proeven	op	haar	school.	

Dat	deed	ik	twee	dagen,	en	het	was	leuk!	

In	2010	startte	ik	naast	mijn	baan	met	de	

lerarenopleiding	economie.	In	september	

2014	ben	ik	begonnen	als	economiedocent	

op	Melanchthon	Berkroden.	Ik	heb	er	

geen	moment	spijt	van	gehad,	deze	keuze	

heeft	mijn	leven	enorm	verrijkt.	

Ik	vind	dat	je	op	latere	leeftijd	heel	goed	in	

staat	bent	om	zo’n	carrièreswitch	te	

maken.	Ik	ging	er	qua	salaris	wel	wat	op	

achteruit,	maar	het	leverde	me	ook	

kortere	werkdagen	en	een	geregelder	

leven	op.	Bovendien	begreep	ik	mijn	drie	

puberkinderen	–	inmiddels	volwassen	–	

beter,	doordat	ik	me	verdiepte	in	pedago-

gische	zaken.	Ik	heb	me	in	de	breedte	

ontwikkeld,	en	dat	was	wat	ik	wilde!’	

In onze regio is een wervingscampagne 

gestart voor zij-instromers in het voort-

gezet onderwijs en mbo. Deze campagne, 

‘Leraar van Buiten’, wil mensen die nu 

buiten het onderwijs werken en een 

hbo- of universitaire opleiding hebben 

afgerond, interesseren voor een overstap 

naar het onderwijs in Rotterdam,  

Rijnmond en Den Haag. 

Wie	zich	aangesproken	voelt,	kan	op	een	

informatieavond	meer	te	weten	komen	over	

de	mogelijkheden	van	het	zij-instroom-

traject.		

Er	zijn	vijf	avonden	georganiseerd:		

in	Den	Haag	(18	november	–	vol),		

Hoogvliet	(20	november),		

Rotterdam	(25	november	–	vol),		

Dordrecht	(27	november)	en		

Schiedam	(28	november).		

De	avonden	hebben	een	vrijwel	identiek	

programma,	met	informatie	door	school-

leiders,	lerarenopleiders,	personeels-	

adviseurs	en	ervaringsdeskundigen.	

Follow-up
Na	de	informatieavond	is	het	mogelijk	een	

snuffelstage	te	doen	op	een	school	voor	

voortgezet	onderwijs	of	mbo-college.	

Serieuze	belangstellenden	kunnen	daarna	

nog	de	driedaagse	oriëntatiecursus	‘Zin	in	

Lesgeven’	volgen.	Wie	het	officiële	

zij-instroomtraject	wil	ingaan,	wordt	

begeleid	bij	het	zoeken	naar	een	vacature	

en	het	doen	van	het	assessment.	

Samenwerking 
Voor	deze	campagne	werken	de	gemeente	

Rotterdam,	RPO	Rijnmond	(opleidings-

school)	en	De	Rode	Loper	(besturen	en	

scholen	voor	voortgezet	onderwijs	in	de	

regio	Den	Haag)	samen.	

Meer	informatie	en	aanmelden:		

www.leraarvanbuiten.nl	
 

	(Anja	de	Zeeuw)
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‘Er kwam een kans voorbij waar ik informeel ingestapt ben, maar 

ik belandde al snel in de formele procedure. Ik vind het leuk om 

terug te gaan naar de gymnasiale wereld en daar mijn expertise 

in te zetten. Ik ken die wereld goed. Het type kinderen ligt me na 

aan het hart, en de manier waarop je met docenten het onderwijs 

vormgeeft en voor kwaliteit zorgt, bevalt me. Vandaar!

Mijn uitdaging daar wordt om het gymnasiaal onderwijs goed te 

positioneren in de regio. Ik zal het Stedelijk Gymnasium Schiedam 

als hoogbegaafdheidsprofielschool verder uitbouwen en de 

positie in de regio versterken. En verder verbinding brengen in het 

team en ervoor zorgen dat alles goed draait en dat de onderwijs-

kwaliteit op orde is.’ 

Sinds augustus 2017 is Stytia algemeen directeur van het 

Farelcollege in Ridderkerk. Ze heeft de afgelopen twee jaar vooral 

haar schouders gezet onder de onderwijskundige positionering 

van de drie verschillende scholen: Farel Lyceum, Farel Mavo en 

Farel Vmbo. ‘De scholen worden geleid door drie directeuren die 

onderwijskundig leider zijn. Dat is in lijn met de ontwikkeling van

 CVO om het onderwijskundig leiderschap dieper in de organisatie 

te beleggen. De drie vestigingen zijn drie eenheden die zelfstandig 

functioneren binnen in één geheel. Op die manier kunnen we 

meer maatwerk bieden en laten we het onderwijs meer aansluiten 

bij de leerbehoeften van de leerlingen.’

Gezonde school
Stytia vond en vindt het een hoogtepunt ‘om met een mooi team 

van directeuren met veel energie de goede dingen te doen’.  

Ze geniet van het proces om samen op te trekken, zaken goed 

met elkaar af te stemmen en dingen te benoemen die gezamen-

lijk zijn, zoals sport en cultuur. Ook het streven naar het certifi-

caat Gezonde School is zo’n gezamenlijke beweging.  

‘Het Farelcollege is een sprankelende school, waar veel mooie 

energie in zit.’ 

Bij het Marnix Gymnasium, de school waaraan Stytia eerder 

verbonden was als rector, legde ze met het team het traject af om 

Excellente school te worden. ‘Dat moet passen bij de school-

ontwikkeling, en dat was daar het geval. Er waren al veel 

ingrediënten aanwezig, want het uitgangspunt is dat de  

onderwijskwaliteit goed is. Het predicaat is een erkenning voor 

wat docenten en onderwijsondersteuners leveren in het onder-

wijsproces. Want er wordt keihard gewerkt door iedereen! Dat we 

het bij het Marnix voor elkaar kregen, was een hoogtepunt.’ 

Concurreren met Amsterdam
Stytia wenst dat er met veel elan verder gebouwd wordt aan het 

vernieuwde Farelcollege, ‘en dat het karakter als warme, 

familiaire school behouden blijft’. Ze hoopt dat de ambitieuze 

afdelingsplannen, waar mooie doelen mee worden nagestreefd, 

een succes worden. 

En voor CVO? ‘Voor de CVO-scholen hoop ik dat alle onderwijs-

kundige initiatieven slagen, zodat er meerwaarde ontstaat voor 

Rotterdam en omgeving. Rotterdam werkt hard aan leraren met 

lef, er worden veel initiatieven ondersteund. Goed onderwijs 

bereidt de opgroeiende generatie voor op hun toekomst.  

Zo kan Rotterdam ook goed concurreren met Amsterdam!’ 

(Anja de Zeeuw)  

Scheidend algemeen directeur Farelcollege Stytia de Leeuw:

‘Mooie energie in de school’
In het nieuwe jaar fietst Stytia de Leeuw niet meer op werkdagen van haar huis in 

Rotterdam naar Ridderkerk, maar naar Schiedam. De ‘fietsende rector’ begint dan 

aan haar nieuwe baan als rector van het Stedelijk Gymnasium Schiedam.  

Ze sluit een periode van tweeënhalf jaar af als directeur van het Farelcollege  

en bijna vijftien jaar dienstverband bij CVO.

Stytia de Leeuw
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Yolande was 12,5 jaar in dienst bij CVO, eerst als directeur 

Onderwijs op het Marnix Gymnasium, en daarna als rector. ‘Ik ging 

een kopje koffie drinken om te kijken waar ik ”nee” tegen ging 

zeggen, maar toen bleek de opdracht en de klik toch zo aantrek-

kelijk dat ik besloot de kans te grijpen. Ik heb een goede en 

bijzondere tijd gehad op het Marnix, maar nu wil ik me weer graag 

inzetten voor het hele spectrum, van vmbo tot en met gymnasium.’ 

Spel 
Op het Marnix leerde Yolande dat een categoraal gymnasium echt 

iets bijzonders is. ‘Leerlingen zijn vrijzinniger, eigenwijzer en 

kritischer dan op een scholengemeenschap. Ze gedijen in een 

cultuur met grotere vrijheid en verantwoordelijkheid en eigenlijk 

geldt hetzelfde voor de docenten. Ze stellen hoge eisen, aan de 

leerlingen, aan zichzelf en aan de schoolleiding. Maar als ze iets 

willen, is het ook zo gepiept. Als rector moet je het spel kunnen 

spelen tussen veel vrijheid en autonomie geven aan de ene kant en 

richting en zekerheid bieden aan de andere kant.’ 

‘Meest gemengde gymnasium’ 
Yolande ziet als haar grootste bijdragen ‘het vergroten van de 

toegankelijkheid tot de school voor alle kinderen uit alle lagen van 

de bevolking en het verbeteren van de kwaliteit’. Voorbeelden van 

het eerste zijn de talentenklassen1, waardoor de diversiteit op 

school enorm is toegenomen, en het Transformatieve-school-

programma dat is opgezet met onderwijssocioloog Iliass El 

Hadioui. ‘Het Marnix Gymnasium bewijst dat diversiteit en een 

hoge kwaliteit prima kunnen samengaan, of elkaar misschien wel 

juist versterken. Ons slagingspercentage is bijvoorbeeld de laatste 

jaren alleen maar gestegen, tot zelfs 98% afgelopen jaar.’ 

Ook heeft Yolande meegeholpen aan het brengen van structuur in 

de school: wie is waarvoor verantwoordelijk?  

Vorig jaar zijn er daarnaast vakken ingevoerd die het onderwijs-

aanbod eigentijdser maken, zoals Research & Development,  

Art & Culture en Internationalisering en is er een nieuw mentoraat 

ingevoerd met zogenaamde colloquiagesprekken.  

 

Last but not least heeft ze zich ingezet voor een nieuwe vorm van 

onderwijsontwikkeling: beleid wordt ontwikkeld vanuit werk- 

groepen die werken met projectopdrachten. Op deze manier is de 

gesprekscyclus aangepast, is het Professioneel Statuut geschreven 

en zijn de curricula voor nieuwe vakken ontwikkeld. Beleid wordt 

daardoor breed gedragen. Onlangs is ook het nieuwe schoolplan 

gereedgekomen: ‘Samenwerken aan persoonlijke ontwikkeling’. 

‘Maar’, benadrukt Yolande, ‘dat er zoveel in korte tijd bereikt is,  

is vooral te danken aan het hard-werkende en bevlogen team.’

Humor
Ze laat de school in een prima situatie achter: de onderwijskwali-

teit, de sfeer en de financiën zijn op orde. ‘Het Marnix staat als een 

huis’, zegt Yolande. ‘Gemoedelijkheid, humor en een hoog niveau 

gaan hier allemaal samen.’  

De rectorstaken worden vooralsnog overgenomen door Cees Kom, 

lid van de algemene directie van de school. 

[Anja de Zeeuw]

1 Voor leerlingen uit groep 8 die een havo- of vwo-opleiding zouden kunnen volgen,  

 maar nog een achterstand hebben in taal- en algemene ontwikkeling. Zij krijgen 

één middag per week extra lessen in Nederlandse taal en andere vakken. Ook hun 

ouders worden in twaalf bijeenkomsten getraind in hoe zij hun kinderen kunnen 

ondersteunen en begeleiden tijdens hun middelbare schooltijd. Dit programma loopt 

sinds 2013 op vier Rotterdamse scholen.

Afscheidsinterview met Yolande de 

Beer, rector van het Marnix Gymnasium

‘Marnix staat 
als een huis’
Yolande de Beer, rector van het Marnix Gymna-

sium, vertrok op 1 november bij CVO. Ze stapte 

over naar LMC Voortgezet Onderwijs, waar ze 

directeur is geworden van een scholengroep met 

drie scholen, waaronder het Lyceum Rotterdam 

voor Kunst, Wetenschap en Ondernemen. 

Yolande de Beer
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Algemeen directeur Nico van den Eijkel neemt afscheid van Melanchthon

 
‘Sturen op glimmende oogjes’ 

Tijdens een goedbezochte bijeenkomst op Melanchthon Bergschenhoek heeft algemeen directeur  

Nico van den Eijkel afscheid genomen van christelijke scholengemeenschap Melanchthon. 

Nico van den Eijkel werkte sinds oktober 2010 als directeur van 

deze scholengroep in Rotterdam en Lansingerland, en daarvoor  

32 jaar bij het Comenius College. Een van de sprekers tijdens de 

afscheidsreceptie op 11 juli was de voormalige rector van deze 

laatste school, Roel Vijn, die Nico tien jaar meemaakte in de 

schoolleiding.

Informele contacten
Roel Vijn blikte terug op deze jaren en karakteriseerde Nico als 

een ondernemende en initiatiefrijke schoolleider, trouw aan zijn 

school en aan zijn mensen. ‘Nico gaf niet alleen sturing en leiding 

door middel van het schrijven van beleidsstukken en formele 

notities, maar vooral in en door informele contacten met 

medewerkers.’

Schouderklop
Nico van den Eijkel deelde mooie herinneringen, bijvoorbeeld hoe 

hij samen met zijn toenmalige verloofde – en huidige echtgenote – 

naar de kennismaking ging met het bestuur van zijn eerste school 

in Capelle aan den IJssel, de Da Costaschool voor mavo. 

‘Kennismaken met je verloofde als onderdeel van een sollicitatie-

procedure.’

Nico begon op deze school als geschiedenisleraar, met wekelijks 

34 lesuren van 50 minuten. ‘Beginnen betekende toen dat je een 

lokaal, krijtjes en een agenda kreeg. Begeleiding van startende 

docenten bestond toen uit een welgemeende klop op de schouder 

en het wensen van succes. Maar ook toen, zonder dat het 

georganiseerd was, waren er altijd collega’s waar je even terecht 

kon. Voor advies, om even stoom af te blazen of gewoon voor een 

collegiaal ouwehoerpraatje.’ 

Nico haalde herinneringen op aan de fusie met het Comenius 

College, en aan zijn tijd als directeur van de vestiging met 

techniekonderwijs aan de P.C. Boutenssingel, en daarna als 

directeur bedrijfsvoering en tevens lid van de algemene directie. 

‘Wat ik het meest in die tijd heb geleerd, is dat voor mij “relatie en 

ruimte” in combinatie met “wezenlijke aandacht en betrokken-

heid” de basis vormen voor het leidinggeven aan een school. 

Simpelweg gezegd: “Sturen op energie en glimmende oogjes”. 

Trots
Nico wijdde tot slot dankbare woorden aan het laatste hoofdstuk 

uit het boek van zijn geheugen, de periode als algemeen directeur 

van scholengemeenschap Melanchthon. ‘Ik ben trots op de 

kwaliteit van het onderwijs, trots op de gebouwen die gerealiseerd 

zijn en trots op het feit dat de school financieel gezond is. Maar ik 

ben vooral trots op het DNA van Melanchthon, waarbij de relatie 

en wezenlijke aandacht kernbegrippen zijn vanwaaruit we elke 

dag werken aan de ontwikkeling van jonge mensen. Bijzonder dat 

ik de afgelopen negen jaar aan deze prachtige school leiding 

mocht geven, samen met een mooie club van mensen met veel 

kwaliteit. Het heeft van mij niet alleen het nodige gevraagd in de 

vorm van tijd en energie, maar het heeft me ook veel terug- 

gegeven als mens en schoolleider.’

Toekomst
De komende tijd geeft Nico leiding aan de Stuurgroep Realisatie 

Stadionparkschool van CVO. Die moet ervoor zorgen dat er in 

augustus 2023 een nieuwe CVO-school voor mavo/havo/vwo start 

onder de rook van Feijenoordstadion De Kuip. Deze school moet 

‘een topschool worden met cachet, die de leerlingen op Zuid een 

springplank biedt om met een gegroeid gevoel van eigenwaarde 

een succesvolle stap te zetten naar het vervolgonderwijs’.  

Een taak waar Nico zich graag voor inzet.  

(Anja de Zeeuw) 

Douniya Bouroukba (rechts), een oud-leerling van 
Melanchthon Kralingen, kwam expliciet afscheid 
nemen van Nico van den Eijkel. Eerder had deze op 
zijn beurt afscheid van Douniya genomen, op haar 
diploma-uitreiking. Douniya had namelijk aangegeven 
haar ‘diploma wel te willen ontvangen van de 
directeur van Melanchthon’. En zo gebeurde! 
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De middelbareschooltijd van Helga van Leur is al zo’n 35 jaar verleden tijd. Haar status als BN’er 

dankt Helga aan haar jarenlange optreden als weervrouw in de RTL Nieuwsbulletins. Helga is 

getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Utrecht. 

‘Een	dag	niet	
	geleerd	is	een	dag	
	niet	geleefd’

‘Toen ik naar het Comenius College ging in 

1982 was er alleen een havo/vwo-school aan 

de Lijstersingel in Capelle. We zaten in 

barakken. Het nieuwe gebouw moest nog 

opgeleverd worden. 

Op m’n zestiende was ik klaar met de havo. 

Toen ik besloot naar het vwo te gaan, zei de 

mentor: “Houd er rekening mee dat je er drie 

jaar over gaat doen.” Dat vond ik niet echt 

stimulerend. Het voedde mijn onzekerheid of 

ik het allemaal wel kon: als vroege leerling 

liep ik altijd al op mijn tenen. Uiteindelijk vond 

ik het vwo best makkelijk; door de havo had ik 

al overzicht van de stof, waardoor ik goed de 

diepte in kon duiken. 

Een paar docenten zijn mij bijgebleven. 

Natuurkundedocent meneer Stoute, die het 

lastig vond in de belevingswereld van pubers 

te stappen. Wiskundedocent meneer Fokker 

die dat juist wel doorhad. Hij zei: “Als jullie 

gewoon je huiswerk doen, mogen jullie zelf 

bepalen hoe we de les invullen. Dat heeft hij 

geweten: een assertieve tweeling zette de klas 

letterlijk op zijn kop om zo op een andere 

manier met kansberekening aan de slag te 

gaan. Geweldig!  

Mijn aardrijkskundedocente maakte juist weer 

indruk doordat ze ons aan het denken zette 

met prikkelende vragen over bijvoorbeeld de 

ongelijke verdeling van rijkdom in de wereld. 

En dat onze westerse manier van denken niet 

altijd de juiste oplossing hoeft te zijn.

In het vwo-examenjaar hoorde ik dat er op de 

Wageningen Universiteit een nieuwe studie-

richting zou starten: Bodem, Water en 

Atmosfeer. Ik wist niet of ik het aankon, maar 

mijn studiecoördinator daar zei: “Als je ervoor 

gaat, dan zal het je gewoon lukken.”  

Dat motiveerde enorm. Er was wel een 

hobbel: ik had na de havo scheikunde laten 

vallen en dat was verplicht in Wageningen. 

Ik moest daardoor in de zomervakantie alsnog 

scheikunde inhalen. Maar het lukte. De studie 

heb ik, ondanks een tijdelijke uitval door de 

ziekte van Pfeiffer, binnen de gestelde tijd 

afgerond. Daarbij volgde ik ook nog extra 

vakken als didactiek, psychologie en bedrijfs-

kunde.

Na een stage bij weerbedrijf MeteoConsult 

kreeg ik een baan aangeboden. Zo ging het 

balletje rollen. Een verzoek voor een screen-

test bij RTL wilde ik eerst naast me neerleggen 

vanwege mijn onzekerheid. Maar dankzij het 

vertrouwen van de toenmalige baas en 

collega’s heb ik toch doorgezet en werd ik 

collega van weerman Peter Timoffeeff.

Geleidelijk kwamen de lezingen erbij over 

klimaat. Daarna over duurzaamheid en de 

laatste jaren ook het gedrag. Daarbij blijft het 

motiveren van mensen mijn rode draad.  

Het maakt niet uit wat je bent of doet, 

iedereen kan zijn steentje bijdragen. 

Als voltijds ambassadeur van klimaat, 

duurzaamheid en gedrag spreek ik veel op 

congressen en zoek ik interactie met mensen. 

Daar krijg ik energie van. Ik leer van toehoor-

ders en andere sprekers. Als ik een dag niet 

heb geleerd, heb ik een dag niet geleefd!

Terugkijkend heb ik het meest geleerd van 

docenten die je het vertrouwen gaven, die 

meezochten naar hoe je het beste uit jezelf 

kon halen. Mede doordat ook zij out-of-the-box 

durfden te gaan. 

	 	 	 	 (Anja	de	Zeeuw)

De	(CVO)pen	aan	een	oud-leerling

Helga van Leur: 

Helga als tiener. 

‘Ik heb het meest geleerd van docenten die  

meezochten naar hoe je het beste uit jezelf kon halen.’
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‘Ik	moest	vertellen	dat	
hun	havo	verhuisde’

In februari 2018 maakten de gezamenlijke schoolbesturen hun 

plannen bekend voor een grote schuifoperatie in Rotterdam-Zuid,  

die in 2023 z’n beslag moet krijgen. De scholen voor voortgezet 

onderwijs leken te veel op elkaar en waren te zeer gericht op het 

wegpoetsen van achterstanden, redeneerden ze. 

 

Nu er op Zuid duizenden nieuwe huizen werden gebouwd, was het 

zaak om kinderen uit kansrijke gezinnen, die nu vaak naar Noord 

fietsten, aan te trekken met een gevarieerd en goed scholenbestand. 

De plannen waren ingrijpend voor het Vreewijk Lyceum: deze school 

zou samen met de Calvijn Business School en de Zuidermavo 

verhuizen naar een nieuw gebouw op het Stadionpark.  

De	dag	die	ik	nooit	meer	vergeet	…

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

De dinsdag na de afgelopen voorjaarsvakantie zal Femke Wansink 

niet gauw vergeten. Op 5 maart moest zij als brugklascoördinator 

samen met collega’s alle havoklassen van haar Vreewijk Lyceum 

vertellen dat de leerlingen van de havo na de zomervakantie op 

een andere school verder zouden gaan. Veel leerlingen reageerden 

emotioneel. 

De overplaatsing was gepland, maar werd vervroegd. En de hele 

school was al maanden in rep en roer. Om dat te kunnen snappen,  

is een stukje voorgeschiedenis nodig.  



Het vwo zou opgaan in het Zuider Gymnasium, in een vlakbij 

gelegen pand. Omdat het Vreewijk Lyceum er echter slecht voor 

stond, werd besloten om de school al met ingang van het school-

jaar 2019-2020 op te splitsen. De vwo’ers bleven in afwachting van 

de oplevering van het andere gebouw in het huidige pand, maar de 

havisten vertrokken per 1 september.

Alle betrokkenen wisten wel dat het niet goed ging met het 

Vreewijk Lyceum. Maar toen AD Rotterdams Dagblad en RTV 

Rijnmond in juli 2018 voor de poort stonden en leerlingen inter-

viewden over de slechte examenresultaten, ontstond een cocktail 

van emoties. ‘De hele school was verslagen’, vertelt Femke, die 

inmiddels docent Engels en leerjaarcoördinator bovenbouw op het 

Zuider Gymnasium is. ‘En dat werd alleen maar erger door de 

berichtgeving. De media citeerden leerlingen en lang niet alles 

klopte. Zo werden bepaalde docenten met naam en toenaam 

genoemd als oorzaak van het lage slagingspercentage en lieten ze 

leerlingen zeggen dat grote aantallen zouden blijven zitten.’

Voorjaar 2019 was de sfeer nog steeds negatief. ‘Ouders, perso-

neel en leerlingen hadden geen vertrouwen meer in de school.  

De onvrede zat vooral in de bovenbouw. Die leerlingen hadden te 

kampen gehad met veel wisselende docenten en directieleden en 

onduidelijk beleid. Er werd weinig voor hen georganiseerd.  

Zij zagen dat het Zuider Gymnasium wél op Griekenlandreis ging. 

De bovenbouw had niet veel moeite met de verandering; veel   

slechter kon het niet worden.’

Maar in de havo-onderbouwklassen kreeg Femke heel andere 

reacties. Deze leerlingen hadden veel minder wisselingen 

meegemaakt dan de bovenbouw. ‘De onderbouw scoorde nog 

steeds goed op veiligheid en tevredenheid.’ Femke pauzeert even.  

Met natte ogen: ‘Als ik aan havo-3 denk, word ik wéér emotioneel.  

De klaagcultuur sloeg ineens om. Kinderen zeiden: “Het is toch 

onze school? Zo erg is het allemaal toch niet?” Sommigen huilden. 

Je kunt nog zo ontevreden zijn, het is toch je schooltje.’ Ze praatte 

die dag veel met leerlingen. ‘Als ik me in de kantine vertoonde, 

had ik meteen allerlei kinderen om me heen.’ 

Ze legde uit dat door het vervolg op de Calvijn Business School 

leerlingen keus kregen uit meer profielen en er meer voor hen kon 

worden georganiseerd.  

‘We beloofden dat zij op de nieuwe school zoveel mogelijk samen 

zouden zitten. Maar ze bleven het lastig vinden. De andere school 

ligt drie kilometer verderop. Dat vonden veel kinderen heftig.’

Eind maart was er speciaal voor hen een open dag op de Calvijn 

Business School. De havoleerlingen werden rondgeleid door 

zittende leerlingen. Uiteindelijk kozen ongeveer veertig leerlingen, 

minder dan verwacht, voor een school buiten Calvijn. De rest ging 

naar de Calvijn Business School of het Zuider Gymnasium. 

‘Toen ik op 5 maart thuis kwam, was ik kapot. Maar terugkijkend 

denk ik dat dit de juiste beslissing was voor de leerlingen.  

De havisten komen soms nog even buurten. Ze zeggen: “Het gaat 

goed, alles is beter georganiseerd. Maar we missen jullie wel.”’ 

(Marijke Nijboer)

Personalia

Els	Nagtegaal	is	benoemd	tot	directeur	Accent	VSO	

Op	Zuid.	Els	begon	als	groepsleerkracht	in	het	

basisonderwijs,	en	stapte	in	2003	over	naar	de	A.J.	

Schreuderschool	(nu:	Accent	VSO	Op	Zuid).	Daar	werd	ze	

adjunct-directeur	en	nu	dus	directeur.	

Yasmina	Berkane	is	groepsleerkracht	bij	Accent	

Capelle	en	vervult	tot	1	januari	de	functie	van	interim	

vestigingsleider	van	de	Accent	Avondschool	Capelle.	

Francis	‘t	Zand	is	sinds	1	april	interim	vestigings-

leider	van	Accent	Praktijkonderwijs	Hoogvliet.

Op	1	oktober	is	Richard	Troost	gestart	als	algemeen	

directeur	Calvijn	a.i.	Richard	is	verantwoordelijk	voor	

Focus	Beroepsacademie,	Calvijn	Meerpaal,	Calvijn	

Groene	Hart	en	Juliana.	Richard	is	psycholoog	en	heeft	

ervaring	als	interim	manager/directeur/bestuurder	in	

het	mbo,	hbo	en	voortgezet	onderwijs.	

Op	1	augustus	is	Harald	van	Vugt	gestart	als	rector	

van	de	Zuidermavo	en	Calvijn	Business	School	en	

kwartiermaker	onderwijs	Stadionpark.	Harald	was	de	

afgelopen	vier	jaar	clusterdirecteur	van	Melanchthon	

Schiebroek	en	Melanchthon	Mavo	Schiebroek.	

Ria	Rövekamp	is	na	de	zomervakantie	gestart	als	

teamleider	a.i.	op	de	Calvijn	Business	School.	Ria	werkt	

28	jaar	in	leidinggevende	functies	binnen	het	onderwijs.	

Recent	heeft	zij	een	opdracht	afgerond	aan	het	Groene	

Hart	Lyceum	in	Alphen	aan	den	Rijn.

Eric	Dekker	is	sinds	1	juli	algemeen	directeur	van	het	

Comenius	College.	Hij	volgde	Joany	Krijt	op.	Eric	is	in	

1998	begonnen	als	docent	op	de	P.C.	Boutenssingel,	

waar	hij	in	2008	directeur	geworden	is.	Sinds	2016	

maakte	hij	deel	uit	van	de	algemene	directie	van	

Comenius	als	directeur	Bedrijfsvoering.	

Op	het	Comenius	Beroepsonderwijs	is	Antonella	
Carletti	benoemd	als	directeur.	Antonella	heeft	eerst	

in	het	basisonderwijs	gewerkt	en	vervolgens	als	

wiskundedocent	in	het	vmbo.	Ze	werd	daarna	afdelings-

leider	vmbo	in	Rotterdam,	Utrecht	en	Gouda.	Sinds	2015	

was	ze	directeur	op	het	Scala	College	in	Alphen	aan	den	

Rijn.	Antonella	volgt	Veronica	Pors	op.	

Peter	de	Weerd	is	per	1	augustus	benoemd	als	

conrector	vwo/tto	op	het	Comenius	College	in	Capelle	

aan	den	IJssel.	Voorheen	is	hij	werkzaam	geweest	als	

onderwijsmanager	bij	het	STC	vmbo	college	en	als	

afdelingsdirecteur	audiovisuele	media	mbo	bij	het	

Grafisch	Lyceum	Rotterdam.

	 23	 C VOpen	 November 2019



Personalia

Mark	van	Burgel	is	per	1	augustus	benoemd	als	

directeur	van	de	vestiging	Krimpen	van	het	Comenius	

College.	Mark	was	afdelingshoofd	bovenbouw	bij	

Melanchthon	Mathenesse.	Eerder	was	hij	bij	het	

Comenius	College	decaan	en	docent	Duits.	Ook	is	hij	vijf	

jaar	verbonden	geweest	aan	het	Albeda	College	(MBO	

Theaterschool).	Hij	volgt	Mark	Tange	op.

Marlijn	van	der	Sluis	MCC	is	benoemd	als	teamlei-

der	Veelzijdig	Vakkundig	op	het	Comenius	Beroeps-

onderwijs.	Marlijn	werkt	vijftien	jaar	in	het	onderwijs	en	

was	hiervoor	drie	jaar	teamleider	van	de	havo	op	Lyceum	

Oudehoven	in	Gorinchem.

Esther	van	Esch	is	benoemd	tot	(interim)	teamleider	

op	Comenius	College	Nieuwerkerk.	Esther	is	12,5	jaar	

werkzaam	voor	het	Comenius	College	en	geeft		

Nederlands.	Voorheen	was	ze	leerjaarcoördinator		

van	de	bovenbouw.	

Miranda	Buitelaar	is	sinds	1	juni	directeur	Bedrijfs-

voering	van	het	Farelcollege.	Miranda	heeft	als	financieel	

directeur	gewerkt	bij	NIMD	(Netherlands	Institute	for	

Multiparty	Democracy),	een	middelgrote	ngo	in		

Den	Haag.

Per	1	oktober	is	April	van	Loenen	benoemd	in	de	

functie	van	algemeen	directeur	van	Melanchthon	

Scholengroep,	als	opvolger	van	Nico	van	den	Eijkel.	

Per 1 augustus zijn benoemd: 

•	Franck	Blok	als	afdelingshoofd	bovenbouw	van	de	

vestiging	Melanchthon	Mathenesse.

•	Mark	Ammerlaan	als	afdelingshoofd	leerjaar	2	van	

Melanchthon	Bergschenhoek.	ln	2007	begon	Mark	op	

deze	school	als	docent	lichamelijke	opvoeding.	Hij	werd	

in	2010	coördinator	van	leerjaar	1	en	2.	Sinds	november	

2018	was	hij	al	tijdelijk	afdelingshoofd	van	leerjaar	2.

	

•	Joyce	Heijlaerts	als	afdelingshoofd	eerste	leerjaar	

van	Melanchthon	Berkroden.	Joyce	was	voorheen	als	

zorgcoördinator	en	plaatsvervangend	teamleider	

verbonden	aan	Het	Veenlanden	College	in	Mijdrecht.	

Daarvoor	heeft	ze	als	docent	gewerkt	op	de	Palmentuin,	

een	vmbo-school	op	Zuid.

Per	1	augustus	is	Peter	van	Wijk	benoemd	als	rector	

van	PENTA	college	CSG	Scala	Molenwatering.	Peter	is	al	

sinds	1990	verbonden	aan	het	PENTA	college	CSG.	

Onderwijskundige	Marieke	van	den	Vlekkert-
Maatje	MSc	is	dit	voorjaar	bij	de	CVO-concernstaf	

gestart	als	senior	beleidsadviseur	onderwijs	en	kwaliteit.	

Ze	was	senior	beleidsmedewerker	onderwijs	bij	
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Word jij spin in het web
bij een collegiale  
visitatie? 
Wil je leren van en met collega’s? Neem je graag een kijkje in de 

keuken bij andere scholen? Help je met plezier collega’s verder 

met hun ontwikkelvragen? Meld je dan aan als secretaris van een 

visitatiecommissie binnen CVO en collega-bestuur Lucas Onderwijs. 

De visitatietrajecten zijn populair, daarom wordt uitbreiding van 

het huidige team secretarissen gezocht. 

Jouw rol 
Als secretaris speel je een gewaardeerde rol in het succesvolle 

verloop van een collegiale visitatie1. 

Je bent de spin in het web. In samenspel met de voorzitter van de 

commissie en de schoolleider van de te visiteren school plan je de 

visitatiedag en bereid je de visitatie inhoudelijk voor. Je draagt zorg 

voor het programma en de communicatie tussen de school en de 

leden van de visitatiecommissie. In aanloop naar de visitatie 

verzamel en verspreid je alle relevante documentatie. Tijdens de 

visitatie noteer je de bevindingen en conclusies van de visitatie-

commissie. Deze werk je uit in een conceptrapportage.  

In afstemming met de voorzitter, de overige commissieleden  

en de schoolleiding maak je van het concept vervolgens een 

definitief rapport. 

Enige tijd na de visitatie evalueer je de visitatie samen met de 

voorzitter en de schoolleiding in een nagesprek. Op de jaarlijkse 

bijeenkomst voor secretarissen kun je ervaringen uitwisselen met 

collega-secretarissen.

Compensatie
Over meer weken verspreid besteed je bij benadering zes werk-

dagen aan een visitatie. In overleg met de projectleider kunnen 

deze uren door CVO gecompenseerd worden aan de eigen school 

of scholengroep. 

Interesse? 
Bij interesse kun je tijdens een visitatiedag meelopen met een 

ervaren secretaris. 

Neem voor vragen, toelichting of aanmelding contact op met 

projectleider Annemarie Neeleman via a.neeleman@cvo.nl 

of 06 24 600 172.

Lees	ook	het	artikel	op	pagina	11.

1 Met een collegiale visitatie krijgt de schoolleiding feedback op de kwaliteit van 

de schoolontwikkeling op een voor de school relevant thema. De collegiale visitatie 

levert een kwaliteitsrapport voor de school op met een overzicht van sterke punten 

en aandachtspunten binnen de schoolontwikkeling. Ook ontvangt de school  

aanbevelingen voor de vervolgaanpak.

Oproep



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

Deze scholengroepen hebben vestigingen op zo’n 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.

De scholen van CVO doen er alles aan om onze leerlingen succesvol 

te laten worden. Vanuit een open christelijke inspiratie bieden we 

jonge mensen stimulerend voortgezet onderwijs én een brede 

vorming, waarbij we rekening houden met ieders individuele 

mogelijkheden en kwaliteiten.

Meer informatie: www.cvo.nl

Concernstaf en Shared Service 
Organisatie (SSO)
CVO heeft een eigen ondersteuningsorganisatie waar ongeveer 

honderd mensen werken. Deze ondersteuningsorganisatie bestaat 

uit de concernstaf (directe medewerkers raad van bestuur) en de 

shared service Organisatie (ssO). De medewerkers ondersteunen  

de scholen van CVO op het gebied van ICT, human resources,  

huisvesting & facilitair, financiën, inkoop, subsidiecoördinatie  

en juridische zaken.

Missie
De CVO-visie 2019-2024 ‘Onderwijs voor het leven’ bestaat uit  

vijf pijlers:

1. Goed onderwijs voor het leven

2. Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

3. Inclusieve identiteit: ontmoeting

4. Professioneel en lerend

5. Met plezier samen sterk

De visie inspireert en geeft de ambities aan van CVO. scholen 

vertalen de visie naar eigen doelen en resultaten die passen bij de 

school. Zo blijft er ruimte voor de diversiteit aan scholen binnen CVO.

De integrale tekst van de CVO-visie is te vinden op www.cvo.nl

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. 

‘Plaats goed zichtbaar een regenboogtrap 
op de pleinen van CVO-scholen om duidelijk 
te maken dat er ruimte is voor diversiteit.’ 
 
Dirk Oosthoek, voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van CVO,  
op pagina 16 




