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	 Post

Blijf creatief 
en innovatief!   
Nooit	had	ik	gedacht	dat	ik	mijn	laatste	column	in	zo’n	onwerkelijke	

situatie	zou	schrijven.	Een	periode	waarin	iedereen	zoveel	mogelijk	

thuis	werkt	en	onzeker	is	over	de	toekomst.	Op	scholen	kwam	ik	

wekenlang	geen	leerling	tegen.	Leerlingen	kregen	online	les,	moesten	

digitaal	hun	afrondende	toetsen	maken	en	kregen	een	diploma	zonder	

centraal	eindexamen.	

Het	sluiten	van	een	school	half	maart	was	ingewikkeld,	en	ook	het	

geven	van	online	lessen,	maar	de	heropening	van	scholen	is	veel	

ingewikkelder,	heb	ik	gezien.	Complimenten	voor	de	keuze	om	de	

scholen	te	heropenen,	want	er	zijn	scholen	in	ons	land	die	dit	níet	

doen,	die	online	blijven	lesgeven	tot	de	zomervakantie.	

 Het gaat om de relatie,  

niet om de achterstand

Ook	al	ging	het	om	een	periode	van	vier	weken	tot	de	zomervakantie,	

onze	scholen	zetten	de	deuren	weer	open.	Daarbij	is	onzeker	of	we	de	

scholen	niet	na	de	vakantie	weer	moeten	dichtdoen	vanwege	een	

nieuwe	uitbraak.	We	weten	nog	niet	wat	het	coronavirus	gaat	doen.	

Vlamt	het	in	het	najaar	weer	op?	Komt	er	snel	een	medicijn	of	een	

vaccin?	En	hoe	gaan	we	dan	met	elkaar	om?	

De	mensen	op	onze	scholen	wilden	de	leerlingen	weer	graag	

ontmoeten.	‘We	willen	hen	graag	weer	zien	en	live	horen	hoe	het	met	

hen	gaat’,	zeiden	de	directeuren	in	hun	overleg	(DO)	op	het	CVO-

bureau.		Natuurlijk	willen	de	scholen	ook	weten	hoe	het	zit	met	

achterstanden	bij	het	leren.	Maar	het	gaat	nu	vooral	om	de	relatie.	

Daarom	worden	er	niet	snel	summatieve	toetsen	gegeven	om	te	

constateren	hoe	het	met	de	prestaties	zit.

Ik	heb	veel	respect	voor	de	mensen	die	hebben	uitgezocht	hoe	het	

ontvangen	van	leerlingen	op	scholen	het	beste	kan.	Ze	hebben	niet	

alleen	nagedacht	over	looproutes	en	klassenindelingen,	maar	ook	over	

het	behouden	van	de	goede	online	lessen,	om	niet	automatisch	te	

vervallen	in	de	oude	situatie	met	klassikale	lessen.	Die	laatste	geven	

we	in	Nederland	toch	al	relatief	veel.	Het	is	de	kunst	om	nu	een	paar	

flinke	stappen	vooruit	te	zetten	en	creatief	en	innovatief	te	blijven!	

Henk	H.	Post
Voorzitter van de raad van bestuur van  

de Vereniging voor CVO te Rotterdam en omgeving

Meer vrijheid in  
taakbeleid 
Dankzij de algemene  

medezeggenschapsraad kreeg 

Accent Praktijkonderwijs 

nieuw taakbeleid.
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Van de redactie

De	productie	van	dit	CVOpen-nummer	heeft	een	poosje	

stilgelegen	in	verband	met	de	coronacrisis.	Een	deel	van	de	

artikelen	en	foto’s	was	op	16	maart	al	gerealiseerd,	een	ander	

deel	is	geschreven	toen	de	scholen	begin	juni	weer	gedeeltelijk	

opengingen.	De	aanleiding	om	het	nummer	te	publiceren	is	het	

vertrek	van	bestuursvoorzitter	Henk	Post.	Hij	was	een	fan	van	

CVOpen,	en	werkte	er	concreet	aan	mee	door	mensen	uit	zijn	

netwerk	te	interviewen.		

Henk,	bedankt	voor	je	enthousiasme!	

Bijna	tegelijk	met	het	bezorgen	van	dit	nummer	houden	we	een	

online	lezersonderzoek	over	CVOpen en CVO-Nieuws,	de	

digitale	nieuwsbrief,	onder	de	CVO-medewerkers.	Het	is	een	

korte	vragenlijst	die	je	per	mail	ontvangt.	Wil	je	ons	helpen	

door	mee	te	doen	aan	het	onderzoek?	Dan	kunnen	we	met	de	

uitkomsten	ons	werk	beter	laten	aansluiten	bij	je	wensen.	

Alvast	bedankt!

Veel	leesplezier	en	een	mooie	zomer	gewenst!
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   ‘De ontmoeting  

is belangrijk.  

De wereld leren  

kennen, buiten je  

eigen omgeving.’

Henk Post is zeven jaar voorzitter van de raad van bestuur  
van CVO geweest. Hij begint op 1 september bij  
Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem.
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Vrijdagochtend half negen zit hij klaar 

voor het afscheidsinterview met CVOpen. 

Via Microsoft Teams, in zijn werkkamer in 

Katwijk. Achter hem hangen twee saxo

foons aan de muur. Henk begon een paar 

jaar geleden met de lessen, en nu is 

saxofoon spelen een van zijn favoriete 

hobby’s. Ton Bestebreur, nieuw lid raad 

van bestuur (rvb) bij CVO, interviewt 

Henk. Henk was zeven jaar bestuurder 

van CVO, vandaar zeven vragen aan de 

vertrekkende voorzitter. 

Is besturen van scholen in Rotterdam anders 
dan elders?

Henk: ‘Jazeker. Rotterdam is met ruim 600.000 inwoners de op 

een na grootste stad van Nederland. En Rotterdam is dé multi

cultistad van ons land. Helaas zijn er veel achterstands

problemen, er is veel armoede. Rotterdam is een stad met rauwe 

randjes, en een mooie stad, een wereldstad met een prachtige 

skyline.’

CVO heeft scholen midden in de stad Rotterdam en in de plaatsen 

erom heen. Dat zorgt voor een gevarieerd aanbod aan scholen.

Hoe heb je hierop gestuurd?
‘Het begint bij het accepteren van de verschillen tussen de stad 

en de plaatsen eromheen. Barendrecht is echt anders dan 

Rotterdam. Dat maakt dat scholen ook verschillend mogen zijn. 

De school moet passen bij de leerlingenpopulatie en de regio 

waarin ze staat. De acceptatie van die verschillen zie je duidelijk 

terug in de visie van CVO en in de manier waarop de organisatie is 

opgebouwd. Iedereen is welkom. Op de CVOscholen zie je alle 

nationaliteiten uit de stad terug. Op school ontmoeten we elkaar. 

Dat is mooi om te zien.’

Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is een school als 

Melanchthon Kralingen, gelegen in Crooswijk. Een aantal jaren 

geleden ging het niet goed met deze school. De onderwijsresultaten 

waren onvoldoende en de school was gehuisvest in een oud gebouw 

aan de Oudedijk. De school heeft de leerlingenpopulatie geaccep

teerd: iedereen is welkom. En de schoolleiding heeft personeel 

aangenomen dat bij deze leerlingen past. Dat werkt, want de school 

heeft inmiddels het predicaat Excellente School gekregen. Daar is 

Henk trots op.

Waarvan heb je de afgelopen zeven jaar het 
meest genoten?

‘Ik heb het allermeest genoten van de feestelijke bijeenkomsten 

op al die scholen die het certificaat Excellente School uitgereikt 

kregen van de Onderwijsinspectie. De medewerkers van de 

scholen zijn trots op hun scholen en dat is mooi om te zien. CVO 

heeft inmiddels zeven excellente scholen, dat is toch geweldig?’ 

Hét afscheidsinterview met bestuursvoorzitter Henk Post

‘Net dat stapje  
extra zetten’  
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Wat vond je lastig in die jaren?
‘Lastig vind ik een moeilijk woord. Als ik het positief zeg dan merk 

ik dat we veel meer dan voorheen met elkaar delen in het 

directieoverleg (DO) en tussen de scholen. Er is meer openheid. 

Dat is niet vanzelf gegaan. Het is een langzame cultuur

verandering die nu duidelijk zichtbaar is. Zeker met de corona

crisis hebben we elkaar hard nodig om te leren van elkaar.  

Dat vindt ook volop plaats.’

Ondanks tegenslagen heeft Henk ook gezien dat er veel veerkracht 

is in de organisatie, op de scholen. Zo waren de leerlingen van het 

Vreewijk Lyceum van harte welkom op CBSplus (voorheen: Calvijn 

Business School). Ze zijn er goed opgevangen, vindt hij. Er is veel 

extra ondersteuning aan deze leerlingen gegeven. En met resultaat, 

want maar liefst negentig procent van de havoleerlingen is geslaagd. 

Een score waar Henk trots op is.

 ‘Werk samen met andere 
scholen en besturen, in het 
belang van de leerlingen.’

Wat kunnen anderen van CVO leren?
‘CVO werkt vanuit één visie, maar is ook heel divers. Iedereen is 

welkom bij CVO. De ontmoeting is belangrijk. De wereld leren 

kennen, buiten je eigen omgeving. Dat past bij de christelijke 

waarden van CVO, maar nietchristelijke scholen kunnen zich hier 

ook in vinden.’

Henk heeft de afgelopen jaren de samenwerking in de stad opge

zocht met de gemeente en de twee andere grote schoolbesturen: 

BOOR en LMCVO. ‘Steeds in het belang van de leerling’, zegt hij. 

Het convenant voortgezet onderwijs RotterdamZuid is daar een 

mooi voorbeeld van. Over vier jaar worden er op het Stadionpark 

twee mooie nieuwe scholen geopend: een vmboschool van LMCVO 

en een nieuwe school voor havo/vwo van CVO. Het gezamenlijke doel 

van de gemeente en de betrokken besturen is ervoor te zorgen dat 

de leerlingen die in RotterdamZuid wonen ook daar naar school 

gaan. Nu gaan te veel leerlingen van Zuid naar de omringende 

gemeenten, zoals Ridderkerk en Barendrecht.

Waar ben je persoonlijk het meest trots op?
‘Dat we zo’n mooi palet aan scholen hebben. En dat CVO een 

belangrijke speler is in de regio. Alle scholen zouden de samen

werking met andere scholen en besturen moeten opzoeken, in 

het belang van de leerlingen.’

Je hebt veel vrouwen benoemd op directie-
functies. Is dat bewust beleid geweest?’

‘Nee, hoewel ik diversiteit wel belangrijk vind, waren deze 

vrouwen gewoon de beste kandidaten. Ik ben wel anders gaan 

kijken de afgelopen jaren. CVO was best een mannen bolwerk.  

De diversiteit kon wel beter op het niveau van de algemene 

directies. Met de diversiteit op schoolleidersniveau zit het wel 

goed. Net als in de raad van toezicht.’

Wat zul je het meest missen en wat het minst?
‘Ik zal de mensen het meest missen. De rvbvergaderingen op 

maandagochtend. En het team om mij heen. De stad niet. 

Eigenlijk heb ik straks meer tijd om de stad te bekijken. Toen ik in 

Rotterdam kwam werken wilde ik vaak met de watertaxi, maar 

daar heb ik maar één keer in gezeten.’ 

Henk heeft zijn werk en privéleven altijd strikt gescheiden gehouden. 

Dat deed hij bewust. Hij wil bestuurder zijn buiten zijn eigen 

woonomgeving. Maar nu wil hij ook meer balans. Dat is een voordeel 

van werken bij de Dunamare Onderwijsgroep1: veel minder reistijd 

en meer tijd voor thuis. De soms drie uur reistijd per werkdag zal hij 

dus het minst missen. 

Na zeven jaar is het tijd om te vertrekken, vindt Henk. Hij heeft altijd 

vier tot zes jaar op een plek gewerkt, ‘een mooie periode’.

Wat wil je CVO toewensen?
‘Ik wens iedereen bij CVO vooral veel werkplezier. Dat staat ook 

mooi verwoord in de CVOvisie. En je doet het allemaal voor goed 

onderwijs voor de kinderen, daar begint het mee. We zetten net 

even dat stapje extra voor de leerlingen. Daar heb ik veel mooie 

voorbeelden van gezien. Een schooldirecteur bijvoorbeeld die een 

tienermoeder thuis ging ophalen voor haar examen en vervolgens 

op haar baby bleef passen. Zo kon het meisje toch examen doen. 

Geweldig vind ik dat.’

(Karin Flapper) 

1 Dunamare Onderwijsgroep is een organisatie van 23 scholen voor voortgezet  

 onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje  

 naar Harlingen). Het kantoor staat in Haarlem.

vervolg van pagina 3

Vóór het interview begint laat Henk nog  
even iets horen op zijn saxofoon. 



	 5	 C VOpen	 Juli 2020

Laptops voor docenten
Danny	Weeda,	afdelingsleider	bij	Penta	

Bahûrim:	‘Onze	docenten	ervaren	het	zeker	

in	deze	tijd	van	online	lesgeven	als	meer-

waarde	als	ze	thuis	hun	lessen	kunnen	

voorbereiden	op	een	eigen	laptop,	Dan	

kunnen	ze	hun	werk	makkelijk	in	hun	tas	

meenemen	naar	school,	inklikken	op	het	

digibord	en	beginnen	met	de	les.	Tot	nu	toe	

moeten	ze	hun	thuisvoorbereide	les	eerst	op	

de	schoolomgeving	zetten,	en	die	opstarten.	

Wisselen	ze	zes	keer	van	lokaal,	dan	moeten	

ze	telkens	weer	opstarten.	Het	scheelt	tijd	

en	frustratie	als	dat	niet	meer	nodig	is.	

We	kunnen	langere	tijd	–	vier	à	vijf	jaar	–	van	

de	werkdrukgelden	genieten	door	nieuwe	

laptops	aan	te	schaffen.	Het	is	mooi	als	

docenten	dan	ook	de	vrijheid	krijgen	er	zelf	

software	op	te	zetten.	Bij	de	aanschaf	kijken	

we	ook	die	vier	à	vijf	jaar	vooruit.	Wat	moet	

het	device	nu	en	in	de	nabije	toekomst	

kunnen?	Deze	wensen	geven	we	mee	aan	de	

Shared	Service	Organisatie	die	offertes	

opvraagt	en	de	inkoop	verzorgt.	

We	hopen	de	eigen	laptops	in	de	loop	van	het	

nieuwe	schooljaar	in	gebruik	te	nemen.’		

Dit	plan	geldt	voor	een	aantal	Pentascholen,	

waaronder	Bahûrim.	

Extra conciërge 
Dennis	Maharban,	adjunct-directeur	van	

Melanchthon	Kralingen:	‘Wij	willen	een	extra	

conciërge	aanstellen	die	als	een	gastheer	of	

gastvrouw	de	kinderen	op	school	ontvangt.		

Hij	of	zij	gaat	samen	met	andere	conciërges	

surveil	leren	in	de	aula	en	faciliteert	de	

leerlingen	bij	diverse	spelen	of	met	een	

gesprekje.	Dat	vermindert	de	werkdruk	voor	

collega’s	die	nu	voor	de	surveillance	zijn	

ingeroosterd;	zij	kunnen	dan	in	de	pauze	

even	rust	nemen	en	zich	voorbereiden	op	

een	volgende	les.	

Als	de	kinderen	op	een	positieve	manier	en	

met	respect	ontvangen	worden,	zullen	ze	dat	

ook	weer	uitstralen	in	de	lessen.	Daarmee	

dragen	we	bij	aan	de	rust,	reinheid	en	

regelmaat	in	school.		

We	willen	de	kinderen	op	een	voetstuk	

zetten.	In	de	toekomst	willen	we	ook	

kinderen	die	al	vroeg	op	school	komen,	

een	kopje	thee,	warme	chocomel	of	een	

kopje	soep	aanbieden.	Mochten	ze	niet	

ontbeten	hebben	thuis,	dan	passen	we	daar	

ook	meteen	een	mouw	aan.	Kinderen	

moeten	zich	welkom	voelen	en	graag	naar	

school	gaan.	We	werken	immers	vanuit	het	

principe	“Je	bent	iemand,	je	kunt	iets	en	je	

hoort	erbij”.’	

Meer werkgeluk 
Plannen  
voor minder  
werkdruk
 

Meer werkgeluk hangt ook samen met 

minder werkdruk. De regering heeft geld 

beschikbaar gesteld voor dat laatste:  

€ 154,96 per leerling. De teams op de 

CVO-scholen hebben interessante plannen 

ingediend om deze zogeheten 

werkdrukgelden nuttig te besteden.  

Veel scholen willen bijvoorbeeld 

onderwijsassistenten inzetten of 

vakdocenten inhuren voor ckv-lessen. 

Welke andere plannen zijn er zoal?

Actueel

Trainingen voor verbeterplan 
en schoolplan
Annemarie	Neeleman,	senior	beleidsadvi-

seur	onderwijs	en	kwaliteit	bij	de	CVO-	

beleidsstaf:	‘We	willen	de	werkdrukgelden	

zó	besteden	dat	de	werkdruk	tweeledig	

vermindert:	op	de	scholen	en	bij	de	beleids-

staf.	Daarom	zijn	we	van	plan	om	–	als	de	

coronasituatie	het	toelaat	–	met	ingang	van	

dit	najaar	een	aantal	trainingssessies	te	

beleggen	voor	wie	op	schoolniveau	verant-

woordelijk	is	voor	verbeterplannen	of	

schoolplannen.	We	willen	externe	trainers	

daarvoor	inhuren.	We	gaan	dus	niet	zelf	

professionaliseren	op	dit	gebied,	want	we	

willen	dat	deze	gelden	primair	ten	goede	

komen	aan	de	scholen.’	

(Anja	de	Zeeuw)	

Onderwijsconvenant 
Het	geld	is	overgemaakt	in	het	kader	

van	het	onderwijsconvenant	Extra	

middelen	PO	en	VO	dat	eind	vorig	jaar	

werd	gesloten.	Scholen	kunnen	het	

geld	uitgeven	aan	bijvoorbeeld	meer	

ontwikkeltijd	of	begeleiding	van	

startende	leraren	en	van	zij-	

instromers.
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Medewerkers Penta volgen een training in Werkdruk Werkgeluk

‘Wees kapitein op je eigen schip’ 

Penta Hoogvliet

name	lijk	extra	werkdruk.	Maar	na	de	eerste	

sessie	was	ik	overstag.	Ik	vond	vooral	de	

Secret	Friend-opdracht	heel	geslaagd.		

We	moesten	een	of	meer	collega’s	anoniem	

een	kaart	of	briefje	sturen	met	een	compli-

ment.	Er	ging	daarna	een	nóg	positiever	vibe	

door	de	school.’	

Kosine	van	der	Wulp,	decaan	en	docent	

Engels	op	Penta	Hoogvliet:	‘Je	geluksgevoel	

heb	je	voor	ongeveer	vijftig	procent	zelf	in	de	

hand,	leerde	ik	tijdens	de	training.		

Voor	velen	een	eye-opener.	Dat	betekent	dus	

ook	dat	je	jezelf	gelukkiger	kunt	maken	door	

bewust	geluksmomenten	in	te	lassen.			

Hoe,	daar	hebben	we	samen	over	nage-

dacht.	Op	school	tijdens	de	pauze	even	

genieten	van	een	goede	kop	koffie,	een	half	

uur	op	een	bankje	met	je	hoofd	in	de	zon.		

Zo	kun	je	in	korte	tijd	even	bijtanken.’		

Van	links	naar	rechts:	Jolanda	van	Oosterhout,	Reinier	Mourik	en	Kosine	van	der	Wulp

Uit het medewerkerstevredenheids onder-

zoek (MTO) dat vorig jaar binnen CVO is 

gehouden kwam naar voren dat werk  druk 

een van de issues was. Personeelsleden 

van de Penta scholengroep gaven aan een 

hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren. 

Om dit te onderzoeken schakelde de 

algemene directie psycholoog en 

bedrijfskundige Clara den Boer in voor de 

training Werkdruk Werkgeluk.  

Zij ging bij alle Pentascholen langs voor 

een training op maat.

Zo ook bij Penta Hoogvliet. De collega’s op 

deze school hadden juist in het MTO 

aangegeven tevreden te zijn over hun werk 

en de werksfeer. Hoe hebben zij de 

training ervaren?

Wie	ben	je?	Wat	drijft	jou?	Waar	word	jij	

gelukkig	van?	Dat	zijn	de	vragen	waar	

psycholoog	en	bedrijfskundige	Clara	den	

Boer	op	in	gaat	tijdens	haar	trainingen	

Werkdruk	Werkgeluk.	‘Er	is	een	nauw	

verband	tussen	“werkdruk”	en	“werk-

geluk”.	Mensen	die	gelukkig	zijn	in	hun	

werk	en	het	team	waarin	ze	werken,	

kunnen	veel	meer	aan’,	zegt	Clara.		

Penta	Hoogvliet	koos	voor	een	trainingsdag	

voor	alle	zeventig	medewerkers,	met	een	

plenair	deel	in	de	ochtend	en	werkgroepen	

in	de	middag.	Enkele	weken	later	volgde	

nog	een	terugkom-moment.	

De kracht van een compliment 
Jolanda	van	Oosterhout,	directie-assistente	

op	Penta	Hoogvliet:	‘Ik	zette	in	eerste	

instantie	mijn	hakken	in	het	zand.		

Het	organiseren	van	de	training	gaf	mij	

Maak kans op een boek! 
CVO	stelt	drie	exemplaren	van	het	boek	

‘Ondernemend	geluk	-	50	wetenschap-

pers,	politici,	ondernemers,	artiesten,	

topsporters	en	managementgoeroes	

over	geluk	en	ondernemen	in	leven	en	

werk’	van	Clara	den	Boer	beschikbaar	

voor	lezers.	Wil	je	kans	maken	op	dit	

boek?	Stuur	dan	een	mailtje	met	je	

naam	en	adresgegevens	naar		

cvopen@cvo.nl		De	redactie	verloot	de	

boeken	onder	de	inzenders.	
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‘Natuurlijk,	ook	op	onze	school	wordt	hard	

gewerkt.	Maar	enige	werkdruk	kan	geen	

kwaad’,	zegt	Reinier	Mourik,	directeur	van	

Penta	Hoogvliet.	‘Het	wordt	pas	een	

probleem	als	medewerkers	er	last	van	

krijgen.	Als	ze	structureel	overvraagd	

worden,	het	overzicht	kwijtraken,	geen	

werkplezier	meer	beleven	en	geen	afstand	

meer	kunnen	nemen	van	hun	werk.	Als	dat	

het	geval	is,	zie	je	dat	terug	in	hoge	

verzuim-	en	uitvalcijfers.	Op	onze	locatie	is	

daarvan	geen	sprake.	Wij	kwamen	juist	

goed	uit	het	MTO;	onze	medewerkers	zijn	

heel	tevreden	over	hun	werk	en	de	

werksfeer.	Daar	doen	we	ook	veel	aan.’	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Geven en nemen
‘We	vragen	veel	van	de	collega’s,	maar	

hebben	hun	ook	veel	te	bieden’,	zegt	de	

directeur.	‘We	leiden	jonge	docenten	zelf	

op;	medewerkers	krijgen	veel	autonomie;	

ze	mogen	vijftig	uur	extra	per	jaar	opnemen	

voor	persoonlijke	ontwikkeling	en	ontspan-

ning,	en	nog	veel	meer.	

Toch	hebben	de	gelukssessies	ons	nog	een	

stap	verder	gebracht.	We	zijn	ons	nu	vooral	

meer	bewust	van	wat	ons	gelukkig	maakt	

en	wat	we	daar	individueel	en	samen	aan	

kunnen	doen.’	

 ‘Je hoeft geen twintig  

toetsen te geven,  

vijftien kan genoeg zijn’.
	

Clara:	‘Geluk	zit	voor	een	groot	deel	in	

jezelf,	hoe	je	naar	dingen	kijkt	en	hoe	je	

deze	aanpakt.	Welke	bril	zet	je	’s	ochtends	

op,	je	roze	of	je	zwarte?	Ik	wil	de	zware	

takenpakketten	van	mensen	in	het	onder-

wijs	daarmee	niet	bagatelliseren.	Maar	die	

drukke	klassen,	onderwijsvernieuwingen,	

administratieve	rompslomp,	die	kun	je	niet	

even	een-twee-drie	van	je	bordje	schuiven.	

Kijk	daarom	naar	wat	je	op	korte	termijn	

zélf	kunt	doen	om	minder	stress	te	ervaren.	

Wees	kapitein	op	je	eigen	schip’.	

´Onderwijsmensen	staan	doorgaans	

graag	voor	anderen	klaar.	Ze	kunnen	

soms	moeilijk	“nee”	zeggen,	ze	hebben	een	

hoog	arbeidsethos.	Dat	zijn	allemaal	mooie	

eigenschappen,	maar	je	moet	er	niet	zelf	de	

dupe	van	worden.	Het	kan	soms	best	een	

tandje	minder.	Je	hoeft	je	klassen	geen	

twintig	toetsen	per	jaar	te	geven,	vijftien	

kan	ook	genoeg	zijn.’		

‘Puur teamgeluk’
Jolanda:	‘Ik	ben	ook	wel	een	pleaser.		

Ik	zeg	al	snel:	“Kom	maar	op,	dat	doe	ik	

wel.”		

	
Meer	info:	www.gelukskoffer.nl 

Clara	den	Boer	ontwikkelt	en	geeft	al	

vele	jaren	leiderschapstrainingen	in	

het	bedrijfsleven.	Ook	is	ze	bedenker	

van	de	Gelukskoffer	voor	het	

basisonderwijs,	een	methode	

gebaseerd	op	de	positieve	

psychologie.	Al	op	meer	dan	

driehonderd	basisscholen	hebben	

kinderen	Lessen in geluk	gevolgd.	

Voor	het	voortgezet	onderwijs	

ontwikkelt	de	psycholoog	en	

bedrijfskundige	trainingen	op	maat.	

 

Ik	kan	veel	aan,	maar	dat	is	ook	een	valkuil.	

Dat	werd	me	tijdens	de	training	weer	duide	-	

lijk.	Ik	probeer	nu	wat	vaker	“nee”	te	zeggen	

als	een	collega	mij	vraagt	iets	te	doen.	Of	ik	

vraag	of	het	tot	morgen	kan	wachten.’		

Kosine:	‘Waarom	kies	je	voor	dit	vak,	wat	

drijft	je?	Dat	vond	ik	de	interessantste	vraag	

tijdens	de	training.	Door	alle	drukte	staan	

we	daar	vaak	niet	bij	stil.	Mij	geeft	het	veel	

voldoening	als	ik	zie	dat	leerlingen	met	een	

diploma	op	zak	onze	school	verlaten.		

Zeker	als	ze	binnenkwamen	met	een	(leer-)

achterstand	en	wij	er	als	team	hard	aan	

hebben	getrokken	om	die	kinderen	op	de	rit	

te	krijgen.	Het	mooie	is	dat	veel	collega’s	dit	

net	zo	blijken	te	ervaren.	Voor	mij	is	dat	puur	

teamgeluk.	En	zolang	mijn	werk	plezier	

opweegt	tegen	de	inzet	die	ik	moet	leveren,	

zit	het	wel	goed.’		

(De	Nieuwe	Lijn	/	Jeannine	Westenberg)	

Reinier Mourik 

Jolanda van Oosterhout

Clara den Boer

Kosine van der Wulp
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‘Je doet je bokshandschoenen aan en 

denkt niet meer aan je werk!’ Dat zegt 

directeur Jeroen Hoek van het Farel 

Lyceum, een van de scholen van het 

Farelcollege in Ridderkerk, over het 

initiatief ‘sporten voor collega’s door 

collega’s’. Een aantal gymdocenten wilde 

niet alleen jongeren aan het sporten 

krijgen, maar ook collega’s. Dat lukt!

Hans	Visser,	gymleraar	op	het	Farelcollege,	

vertelt:	‘Als	l.o.-collega’s	sporten	we	

samen.	Omdat	we	dat	zo	leuk	vinden	kwam	

het	idee	op	om	ook	aan	andere	collega’s	

structureel	sportactiviteiten	aanbieden.		

We	maakten	een	plan	en	kregen	hiervoor	de	

handen	op	elkaar	bij	de	algemene	directie.	

Nu	bieden	we	elke	week	vaste	lessen	aan,	

zoals	een	crossfit-training	en	yoga,	maar	

ook	kortdurende	workshops	volleybal	en	

voetbal.	Om	het	zo	aantrekkelijk	mogelijk		

te	maken	hebben	we	een	beloning	bedacht	

voor	de	deelnemers.	Wie	meedoet,	krijgt	

credits	die	gespaard	kunnen	worden	voor	

verlof.	Doe	je	elke	week	mee	aan	een	

activiteit,	dan	verdien	je	aan	het	eind	van	

het	schooljaar	een	halve	dag	verlof.’	

 ‘Creëer geluksmomenten’

Hans Visser

Collega’s	Farelcollege	sporten	samen	na	de	lessen	

Farelcollege

Ze	konden	in	die	sportweek	elke	dag	

meedoen	aan	een	activiteit:	badminton,	

voetbal,	wandklimmen	of	yoga.	

Op	het	Farelcollege	bestaat	al	een	traditie	

van	dart-	en	badmintoncompetities	voor	het	

hele	personeel	in	de	paastijd.	Inmiddels	

was	er	ook	onder	leraren	een	stijgende	

interesse	voor	de	boksles	op	woensdag-

middag,	eerder	in	het	leven	geroepen	voor	

leerlingen	om	‘fysiek	te	sparren’,	meldt	

Hans.	Zo	ontstond	er	een	grote	gemengde	

groep	die	met	elkaar	sportte.	‘Leerlingen	

van	vmbo-basis/kader	tot	vwo	én	leraren	

komen	elkaar	daar	tegen.	In	de	bokssport	is	

trouwens	sprake	van	veel	respect,	een	hoog	

niveau	en	grote	intensiteit.	Je	staat	naast	

elkaar,	niet	tegenover	elkaar.	Samen	

boksen	geeft	verbondenheid	en	dat	beleven	

is	de	moeite	waard.’	

Geen sociale druk
Directeur	Jeroen	Hoek	vindt	het	mooi	dat	

leraren	uit	de	drie	scholen	van	het	Farel-

college	–	naast	het	Farel	Lyceum	ook	de	

Farel	Mavo	en	het	Farel	Vmbo	–	elkaar	

treffen	bij	het	sporten.	‘Het	vergroot	de	

saamhorigheid.’	

Hans	vertelt:	‘Elke	activiteit	begint	met	zo’n	

vijftien	deelnemers.	In	de	praktijk	gaat	het	

merendeel	hiermee	door.	Mensen	zijn	vrij	

om	te	komen;	we	zijn	geen	vereniging.’	

Hoe	zit	het	met	de	sociale	druk	om	mee	te	

doen?	‘Daar	is	geen	sprake	van’,	verzekert	

Hans.	‘Als	je	meedoet,	is	dat	positief.		

Het	is	niet	erg	als	je	niet	meedoet;	je	wordt	

er	niet	op	aangekeken	en	het	is	ook	niet	zo	

dat	je	er	dan	niet	bij	hoort.’

De	lessen	zijn	gratis;	ze	worden	op	

schooldagen	na	16.00	uur	gegeven	door	

collega’s	in	de	gymzaal	van	de	school.	

Sportweek
De	kick-off	van	de	interne	sportactiviteiten	

vond	afgelopen	september	plaats	in	de	

Nationale	Sportweek.	Alle	collega’s	

woonden	toen	een	presentatie	bij	over	het	

plan,	en	maakten	hun	interesses	kenbaar.	



Sterk sociaal netwerk
Is	het	trouwens	wel	leuk	om	na	schooltijd	

–	de	sportlessen	beginnen	meestal	om	vier	

uur	–	je	collega’s	weer	te	zien	en	te	spreken	

bij	het	sporten?	‘Er	is	een	sterk	sociaal	

netwerk	binnen	de	school.	Veel	collega’s	zijn	

vrienden,	familie	of	buren	van	elkaar,		

of	oud-leerlingen.	Je	sport	dus	niet	met	een	

collega-op-afstand	samen,	maar	met	

iemand	bij	wie	je	ook	wel	eens	een	drankje	

doet	of	met	wie	je	op	vakantie	gaat.’

Gezonde School
Jeroen	voegt	nog	een	aspect	aan	het	verhaal	

toe,	namelijk	dat	van	de	gezondheid	en	

vitaliteit	van	de	medewerkers.	‘We	willen	

een	Gezonde	School	worden	en	we	zijn	op	

weg	naar	het	certificaat.	Daarvoor	hebben	

we	ook	het	assortiment	in	de	kantine	

aangepast.	Sinds	kort	worden	daar	salades	

verkocht.’	

En	wat	de	vitaliteit	betreft:	ook	op	het	

Farelcollege	wordt	werkdruk	ervaren,	vertelt	

Jeroen.	‘Dat	beaamt	iedereen	in	het	

onderwijs.	Maar	het	ziekteverzuim	hier	is	

laag.	De	lijnen	zijn	hier	kort	en	er	is	een	

sfeer	van	“thuiskomen”	bij	Farel.	Je	voelt	je	

hier	gezien.’	Hans	vult	aan:	‘Door	de	vriend-	

schappelijke	sfeer	kaart	iemand	al	in	een	

vroeg	stadium	bij	anderen	aan	dat	hij	of	zij	

niet	lekker	in	z’n	vel	zit.	Dan	wordt	er	al	iets	

aan	gedaan	vóór	het	tot	iets	groots	uitgroeit.’	

(Bijna) kosteloos
De	sportactiviteiten	voor	collega’s	kosten	de	

school	in	principe	niets.	‘Docenten	die	de	
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Tips van Hans 
-	 Het	begint	bij	enthousiaste		 	

	 docenten	die	met	elkaar	willen		

	 sporten	en	het	willen	delen.

-	 Vraag	aan	collega’s	welke	sport(en)		

	 ze	willen	doen.

-	 Zoek	docenten	die	de	sportlessen		

	 voor	een	langere	periode	willen		

	 verzorgen.

-	 Zorg	voor	het	commitment	van	de	

		 directie	(zonder	dat	deze	het		

	 initiatief	overneemt	of	voorwaarden	

		 eraan	verbindt).	

 
lessen	geven	krijgen	geen	vergoeding.	

Het	levert	hun	een	geluksgevoel	op.	

Bovendien	moeten	ze	zelf	toch	ook	sporten	

en	in	beweging	blijven.	Nu	doen	ze	dat	

samen	met	collega’s.	De	directie	heeft	

overigens	wel	geld	beschikbaar	gesteld	

voor	de	aanschaf	van	klein	fitnessmateriaal,	

zoals	matten’,	vertelt	Hans.			

Jeroen:	‘Dit	is	een	mooi	voorbeeld	van	een	

initiatief	dat	onder	collega’s	is	ontstaan.		

En	het	werkt	om	te	ontspannen!	Je	doet	je	

bokshandschoenen	aan	en	denkt	niet	meer	

aan	je	werk!’

‘De	kracht	ervan	is	ook	dat	er	geen	

beleidsplan	voor	geschreven	is.		

Al	had	dat	best	gekund,	op	het	gebied	van	

HRM	of	verzuimpreventie.	Het	was	een	idee	

van	de	l.o.’ers	zelf	die	hun	plezier	wilden	

delen.	We	hebben	hun	het	vertrouwen	

gegeven	om	het	uit	te	voeren;	onze	rol	was	

ondersteunend.’		

	

Hans’	advies	tot	slot:	‘Ga	werkgeluk		

niet	krampachtig	zoeken,	maar	creëer	

	momenten	waarop	dat	geluk	te	vinden	is.		

Dat	proberen	we	hiermee	te	doen.’

(Anja	de	Zeeuw)																		
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Nieuw taakbeleid voor Accent Praktijkonderwijs 

Meer vrijheid én meer  
verantwoordelijkheid 
Accent Praktijkonderwijs heeft aan het begin van dit schooljaar een nieuw taakbeleid 

ingevoerd. Dat kwam er op nadrukkelijk verzoek van de algemene medezeggenschaps-

raad (AMR). Het nieuwe taakbeleid geeft docenten meer invloed op het onderwijs-

programma. Medewerkers krijgen vooral meer ruimte om met elkaar, vanuit 

samenwerkende teams, mee te denken over onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. 

Accent Praktijkonderwijs

hebben	we	onder	begeleiding	van	een	

onafhankelijke	gespreksleider	alle	ideeën	en	

wensen	met	de	algemene	directie	besproken.	

Zo	zijn	we	samen	tot	een	raamwerk	gekomen	

met	nieuwe	uitgangspunten	voor	het	

taakbeleid.	Nieuw	is	bijvoorbeeld	dat	de	

teams	zelf	de	taken	onderling	verdelen,	

voorheen	deed	de	schooldirectie	dat.	Ook	

kunnen	teamleden	hun	taken	meer	naar	

eigen	inzicht	uitvoeren.	Als	ze	vinden	dat	iets	

beter	kan,	bespreken	ze	dat	in	het	team	en	

gaan	ze	ermee	aan	de	slag.’

‘We	waren	dringend	toe	aan	een	herziening	

van	ons	taakbeleid,	zo	stelden	we	ruim	drie	

jaar	geleden	al	vast’,	zegt	Tamara	

	Schoneveld,	mentor	en	stagedocent	op	

Accent	Capelle	en	lid	van	de	AMR.	‘De	oude	

afspraken	uit	2007	pasten	niet	meer	bij	de	

huidige	werksituatie.	Denk	aan	de	vaste	

werktijden,	van	8.15	tot	16.00	of	16.30	uur.	

Of	aan	het	feit	dat	de	directie	belangrijke	

beslissingen	over	de	inhoud	en	organisatie	

van	het	onderwijs	voornamelijk	alleen	nam.	

Als	onderwijsprofessionals	wilden	we	meer	

worden	betrokken	bij	de	totstandkoming	

van	het	onderwijsprogramma	en	bij	de	

manier	van	werken.’	

‘Stap	één	was	een	sterke	AMR	neerzetten’,	

zegt	Havva	Celebi,	mentor	en	stage-

docent	op	Accent	Hoogvliet	en	eveneens	

lid	van	de	AMR.	‘In	het	schoolreglement	

kwam	de	AMR	helemaal	niet	voor,	dat	

hebben	we	aangepast.	Vervolgens	hebben	

we	met	de	algemene	directeur	gepraat	over	

de	herziening	van	het	taakbeleid.	Zij	stond	

daar	gelukkig	positief	tegenover	en	vond	

ook	dat	het	tijd	was	voor	een	vernieuwing.’

Veranderproces
‘Om	het	veranderproces	in	gang	te	zetten,	

organiseerden	we	een	aantal	werksessies’,	

vervolgt	Havva.	Tijdens	die	bijeenkomsten	

De	vier	locaties	van	Accent	

Praktijkonderwijs	(Rotterdam-Centrum,	

Delfshaven,	Hoogvliet	en	Capelle	aan	

den	IJssel)	en	de	twee	vestigingen	voor	

Voortgezet	Speciaal	Onderwijs	van	

Accent	hebben	elk	een	eigen	

medezeggenschapsraad	(MR).	

Daarnaast	is	er	de	overkoepelende	

algemene	medezeggenschapsraad	

(AMR)	met	een	vertegenwoordiging	

vanuit	elke	locatie.	

 

‘Het is veel meer snel schakelen en zelf de regie pakken.’
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organiseren.	Tamara:	‘Met	elkaar	hebben	we	

goede	afspraken	gemaakt	over	hoe	we	dat	

samen	wilden	oppakken.	Online	hebben	we	

twee	keer	per	week	via	Microsoft	Teams	

contact	gehad	met	elkaar.	Tijdens	deze	

meetings	bespraken	we	de	leerlingen	en	de	

ontwikkelingen	rondom	het	online	lesgeven.	

Collega’s	die	meer	ervaring	hadden	met	

online	lesgeven,	deelden	hun	expertise	met	

de	rest	van	het	team.	Ik	verwacht	dat	online	

lesgeven	en	vergaderen	via	Microsoft	Teams	

onderdeel	blijft	van	ons	onderwijs.		

De	coronacrisis	heeft	ons	bovendien	

geïnspireerd	om	creatief	te	denken	en	weer	

op	een	andere	manier	om	te	gaan	met	de	

invulling	van	het	onderwijs.’	

(De	Nieuwe	Lijn	/	Jeannine	Westenberg)	

Accent Praktijkonderwijs

Tamara:	‘Het	genoemde	raamwerk	biedt	de	

vier	vestigingen	van	Accent	Praktijkonder-

wijs	een	zekere	ruimte	voor	eigen	invulling	

van	het	taakbeleid.	Op	Accent	Capelle	zijn	

we	bijvoorbeeld	als	eerste	vestiging	gestart	

met	de	invoering	van	flexibele	werktijden.	

Collega’s	hoeven	na	hun	lessen	niet	meer	

tot	16.00	of	16.30	uur	op	school	door	te	

werken.	Zo	lang	ze	maar	de	gewenste	

doelen	halen,	kunnen	ze	thuis	verder	

werken	op	momenten	die	hun	het	beste	

uitkomen.	Het	resultaat?	Geen	gezeur	meer	

over	uren,	urenstaatjes	bijhouden	en	deze	

vergelijken	met	collega’s.	De	taak	staat	

centraal,	niet	langer	het	aantal	uren	dat	een	

taak	kost.	Soms	moet	je	dan	wat	langer	

doorwerken	om	een	taak	af	te	krijgen.	

Andere	keren	kun	je	juist	wat	eerder	

stoppen.	Dat	werkt	veel	efficiënter	en	door	

het	wegvallen	van	die	verplichte	uren	op	

school	ervaar	je	minder	werkdruk.’

 ‘Vertrouwen in eigen 

professionaliteit, dat is het 

uitgangspunt’

Havva:	‘Voor	OOP’ers	met	lesgebonden	

taken	gelden	overigens	bijna	altijd	dezelfde	

regels	als	voor	de	docenten.	Zij	hadden	

hiervoor	bijvoorbeeld	recht	op	40	uur	

deskundigheidsbevordering,	terwijl	dat	nu	

166	uur	is	geworden.	Ook	kunnen	OOP’ers	

met	lesgevende	taken	gebruikmaken	van	de	

flexibele	werktijden.	Ook	hier	staat	de	taak	

centraal	en	niet	het	aantal	uren	dat	de	taak	

kost.’	Meer	vrijheid	én	meer	verantwoorde-

lijkheid,	dat	is	in	een	notendop	wat	het	

nieuwe	taakbeleid	betekent	voor	de	

medewerkers	van	Accent	Praktijkonderwijs.	

En	dat	levert	een	aantal	belangrijke	

voordelen	op,	vinden	Tamara	en	Havva.	

Tamara:	‘Collega’s	nemen	meer	dan	

voorheen	initiatief	om	taken	op	te	pakken.	

“Oké,	die	schoolreis	moeten	nog	geregeld	

worden,	dan	doen	we	dat	en	verdelen	we	de	

taken	onderling.”	Het	is	veel	meer	snel	

schakelen	en	zelf	de	regie	pakken.’

Aanspreekcultuur 
Havva:	‘Doordat	we	nu	als	teamleden	

samen	die	verantwoordelijkheid	dragen,	

ontstaat	er	een	directe	aanspreekcultuur.	

Als	het	eerder	onderling	niet	lekker	liep	of	

collega’s	lieten	taken	liggen,	dan	stapte	je	

naar	de	teamleider	of	directie	om	dat	

bespreken.	Nu	moet	je	het	echt	zelf	en	

samen	oplossen.	Overigens	bieden	we	

collega’s	die	iets	niet	gedaan	hebben	of	

krijgen	begeleiding	aan.	Hoe	zorgen	we	er	

samen	voor	dat	het	wel	lukt?	Dat	is	de	

insteek.’	

Tamara:	‘Met	dit	nieuwe	taakbeleid	doet	de	

directie	een	stapje	terug	en	zegt	zo	in	feite	

“we	vertrouwen	op	jullie	professionaliteit”.	

Dat	is	een	mooi	uitgangspunt.	Het	levert	

een	boost	aan	nieuwe	ideeën	op,	omdat	je	

meer	het	gevoel	hebt	dat	je	het	onderwijs	

samen	kunt	vormgeven,	dat	geeft	energie.	

Ons	team	onderzoekt	nu	bijvoorbeeld	of	we	

onze	leerlingen	ook	op	een	meer	coachende	

manier	kunnen	begeleiden,	de	werkgroep	

zelfsturing	en	regie	werkt	daar	hard	aan.		

Er	worden	diverse	scholen	bezocht	die	op	

die	manier	werken.	Binnenkort	presenteert	

de	werkgroep	haar	plan	aan	het	hele	team.	

Met	elkaar	besluiten	we	dan	of	we	er	

daadwerkelijk	mee	aan	de	slag	gaan.’	

Havva:	‘Op	Accent	Hoogvliet	zijn	we	

gepersonaliseerd	leren	aan	het	verkennen.	

Dat	heb	je	natuurlijk	niet	een-twee-drie	

geregeld	met	je	team.	Het	is	een	zoektocht	

die	je	onderneemt.	Hoe	gaan	we	dat	doen,	

hoe	snijden	we	dit	toe	op	onze	doelgroep,	

wie	doet	wat?	Het	is	vallen	en	opstaan.	

Maar	het	is	vooral	ook	spannend	en	

inspirerend!’	

Coronacrisis
Tijdens	de	sluiting	van	de	scholen	kreeg	het	

personeel	van	Accent	Praktijkonderwijs	de	

ruimte	om	het	onderwijs	op	afstand	zelf	te	

Tamara Schoneveld

Vier soorten taken
Het	nieuwe	taakbeleid	van	Accent	

onderscheidt	vier	soorten	taken:	

1.	 Binnen	de	opslagfactor,	oftewel		

	 taken	die	een	directe	relatie	hebben	

	 met	de	lesgevende	taak	(opzet		

	 lessen,	corrigeren	toetsen,		

	 onderwijsvernieuwing	etc.)	

2.	 Deskundigheidsbevordering		

	 (cursussen,	trainingen	etc.)

3.	 Algemene	schooltaken	(team-,		

	 sectie-,	personeelsoverleg,	open		

	 dagen,	excursies	etc.)

4.	 Overige	taken	(mentoraat,		

	 stagebegeleiding,	commissies	etc.)

 

Naam persoon

Havva	Celebi
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CVO heeft sinds 1 januari 2019 een heuse 

werkgeluk deskundige in huis. Naast haar HR

werk voor het Comenius College adviseert Lydia 

Lozano Correa collega’s met veel enthousiasme 

over het vergroten van het werkgeluk.  

‘Hiermee kunnen we de grote uitdagingen in het 

voortgezet onderwijs aan.’ 

Tijdens haar opleiding tot werkgelukdeskundige1 bezocht Lydia 

diverse bedrijven en organisaties die het vergroten van het 

werkgeluk van werknemers tot bedrijfsfilosofie hebben verheven. 

‘Bij onder meer uitvaartorganisatie DELA2 zag ik tot welke 

verrassende resultaten dat leidt’, vertelt Lydia. Ze somt op: minder 

ziekteverzuim, minder personeelsverloop, minder werkdruk, een 

hogere kwaliteit van dienstverlening, een betere samenwerking en 

meer gelukkige mensen. ‘In het onderwijs kunnen we daarvan nog 

veel leren’, zegt de HRadviseur.  

Wat doen organisaties als DELA anders?
‘Ze stellen hun werknemers centraal, in plaats van de klant  

(de leerling). Ze luisteren goed naar wat medewerkers gelukkig 

maakt in het werk, naar wat ze nodig hebben om het werk goed te 

kunnen doen en wat ze kunnen bijdragen aan de organisatie.  

Zo worden kwaliteiten volledig benut. Dit betaalt zich vervolgens 

uit in de dienstverlening aan de klant. Happy teachers make happy 

students, dat is de achterliggende gedachte.’ 

 

Wat kunnen scholen doen om die stap te zetten?
‘Het vergroten van werkgeluk kent een aantal uitgangspunten van 

goed werkgeverschap. Neem alleen mensen aan die goed bij je 

organisatie passen. Betrek medewerkers meer bij beslissingen. 

Zorg bovendien dat het thuis goed gaat, en help daarbij als dit niet 

zo is. Investeer in een goede balans tussen werk en privé. Bied alle 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Sta daarnaast zo nu en dan 

samen stil bij “waar je het samen voor doet”. Organiseer fun op je 

werk. Vier je successen en spreek je waardering uit voor elkaar ...’ 

Samen, zeg je. Wat kunnen medewerkers doen?
‘Zelf verantwoordelijkheid nemen, dat is cruciaal’, benadrukt Lydia. 

‘Het is belangrijk dat medewerkers tijdens gesprekken met hun 

leidinggevende aangeven wat zij nodig hebben om het beste van 

zichzelf te kunnen geven. Pas dan kan het management de juiste 

voorwaarden creëren. Zoek samen naar goede oplossingen en 

mogelijkheden, daar gaat het om. Het zit ’m vaak in kleine dingen 

... Willen docenten in een tussenuur graag rustig werken, zorg dan 

voor een stilteruimte in de school. Wil je minder druk in je avonden, 

spreek dan af dat je elkaar geen apps meer stuurt na 19.00 uur.’ 

Hoe krijgen scholen dit georganiseerd?
‘Teamleiders kunnen de spilfunctie vervullen. Het is belangrijk dat 

zij tijd en ruimte krijgen om hiermee aan de slag te gaan binnen 

de organisatie met hulp van de afdeling HR. Daarnaast kunnen 

scholen en CVO op werkgeluk gericht beleid ontwikkelen.  

Met Antonella Carletti, directeur van Comenius Beroepsonderwijs 

Capelle, ontwikkel ik een plan om het werkgeluk en de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. In deze coronatijd, 

maar ook daarna, vinden wij het belangrijk om medewerkers 

aandacht te geven en te waarderen voor al hun inzet.  

Onze wens is om het plan CVObreed aan te bieden.’

(De Nieuwe Lijn / Jeannine Westenberg)

 

Werkgelukdeskundige  

Lydia Lozano Correa:

‘Happy 
teachers  
make happy 
students’

Shared Service Organisatie (SSO)

1  De opleiding werkgelukdeskundige is een trainingstraject van de  
 Fontys Hogeschool Tilburg en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
2 De uitvaartorganisatie was in 2018 en 2019 de beste werkgever van 
  Nederland. Onderzoek van Great Place to Work (GPtW)

Lydia Lozano Correa



Lianne de Koning is zelf in 2013 afgestudeerd als tweedegraads 

docent aardrijkskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Ze ging aan 

het werk op de Calvijnscholen Zuidermavo en Groene Hart. Tijdens 

haar baan op Groene Hart in Barendrecht volgde ze de master

opleiding (in deeltijd) voor de eerstegraadsbevoegdheid aan Fontys 

Hogescholen. Meteen daarna startte ze als werkplekbegeleider 

voor studenten op haar school. Ze is inmiddels schoolopleider van 

Groene Hart, én coördinator Samen Opleiden van de hele scholen

groep Calvijn. Ze geeft nog zes uren aardrijkskunde per week aan 

bovenbouwklassen havo en vwo. 

Werken aan stabiele teams
‘Mijn taak is breed door de combinatie van schoolcoördinator en 

schoolopleider. Als schoolcoördinator zorg ik ervoor dat op vijf 

scholen van Calvijn de stageplaatsen gevuld zijn en de begeleiding 

klaarstaat voor de studenten. Ik werk daarvoor samen met de 

schoolopleiders van andere Calvijnscholen, en ben zelf school

opleider van Groene Hart. Als schoolopleider ga ik op lesbezoek en 

ik voer voortgangs en exitgesprekken. Als coördinator vraag ik 

studenten of ze in hun laatste studiejaren eigen uren willen 

invullen, als daar ruimte voor is. Uiteraard moeten ze daar wel 

voor solliciteren. Want ik wil graag de goede studenten voor Calvijn 

behouden, dat is een van mijn doelen. Een ander doel is: werken 

aan stabiele teams. Ik werk graag voor dit traject, want je kunt 

mensen op de juiste plek krijgen.’ Op Calvijn begeleiden schoolop

leiders ook nieuwe leraren, zowel starters als mensen met 

ervaring. ‘Iedereen die hier begint krijgt een coach om te integre

ren in het team. Ze kunnen bij hem of haar hun verhaal kwijt.’ 

Veel minder langstudeerders
‘Waarom dit bijdraagt aan werkgeluk? Studenten ervaren minder 

werkdruk doordat we ons houden aan de grenzen die gelden 

binnen de opleidingsschool, van een aanstelling voor 0,3 fte in 

studiejaar 3 (8 lesuren) en 0,4 fte (10 lesuren) in studiejaar 4.  

Dat zorgt voor werkdrukvermindering, want ze hebben het  

sowieso druk met hun studie en stage. Bij hun coaching is 

inbegrepen dat ze een vast moment in de week hebben voor 

evalueren, daar kunnen ze hun ei kwijt. Door deze aanpak hebben 

we veel minder langstudeerders dan een aantal jaren geleden, het 

komt niet meer voor dat mensen acht of tien jaar over de leraren

opleiding doen. Bij nieuwe leraren vermindert de werkdruk omdat 

het duidelijk is aan wie ze alles kunnen vragen. De werkdruk bij 

andere collega’s daalt daardoor. We organiseren voor studenten en 

nieuwe leraren trouwens ook workshops over klassenmanagement 

en ouder gesprekken. Dat laatste onderwerp komt weinig aan bod 

in de opleiding. Verder houden we intervisiegesprekken met 

nieuwe collega’s. Die hebben daar behoefte aan, dan kunnen ze 

ervaringen uitwisselen.’

Coaching via Teams
‘De coaching van studenten ging door tijdens de schoolsluiting in 

coronatijd, via Microsoft Teams. Studenten hielpen en helpen bij 

het geven van online lessen en ze maakten bijvoorbeeld toetsen 

voor de leerlingen. De werkplekbegeleiders hielden zich aan het 

vaste moment in het rooster voor coaching. En een docent van de 

Hogeschool deed via Microsoft Teams aan lesbezoek van een 

student. Het duurde even voor het er stond, maar iedereen is 

proactief geweest, vind ik. Het leidt volgens mij niet tot studie

vertraging.’     

      (Anja de Zeeuw)
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 Door Samen Opleiden en begeleiding nieuwe leraren 

Stabiele teams 
opbouwen 
Achter de schermen zorgen schoolopleiders voor meer werkgeluk en minder 

werkdruk voor collega’s. Ze plaatsen studenten op een goede plek en regelen 

de begeleiding van nieuwe leraren bij het integreren in het team, vertelt Lianne 

de Koning, coördinator Samen Opleiden van CSG Calvijn. 
 
  

Shared Service Organisatie (SSO) Calvijn Groene Hart

Wat is de OSR? 
Calvijn is aangesloten bij de Opleidingsschool Rotterdam (OSR), 

een samenwerkingsverband van drie lerarenopleidingen en 

negen scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, die zo’n 

driehonderd leraren per jaar opleidt. Calvijn plaatst gemiddeld 

vijftig studenten per jaar, verspreid over de vijf scholen.

 

Meer	info:	www.osr.nu 

Lianne de Koning 
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Dankzij de personeelsvereniging van Melanchthon Wilgenplaslaan:

‘Samen kunnen we  
 de hele wereld aan’
Melanchthon Wilgenplaslaan hecht veel waarde aan een goede teamspirit.  

De personeelsvereniging van de school speelt daarbij een actieve rol.  

Ze organiseert door het jaar heen uitdagende uitjes en andere initiatieven.  

Zo leren collega’s elkaar beter kennen en groeit de onderlinge betrokkenheid.  

‘Wij kunnen op elkaar bouwen.’  

Razia Thakoer (midden):
‘Het geeft me het gevoel dat ik er niet alleen voor sta.’ 

Melanchthon Wilgenplaslaan



	 15	 C VOpen	 Juli 2020

‘Op onze school vinden we het  

belangrijk om geregeld met collega’s  

samen te komen en iets met elkaar  

te ondernemen’, zegt Arthur Arnoldy, 

docent rekenen en organiserend lid  

van de personeelsvereniging.  

‘Zo leer je elkaar beter kennen, dat  

zorgt voor betrokkenheid en een vertrouwde sfeer. We kennen 

elkaar, hebben aandacht voor elkaar en helpen elkaar als dat 

nodig is. Zeker in drukke periodes of op minder leuke momenten 

is dat erg prettig. Als de dag eens niet loopt zoals je had gehoopt, 

dan kun je hier na afloop van je lessen samen wat grappen maken 

in de lerarenkamer en daarna “opgeruimd” weer naar huis.  

Noem het “klein geluk”, maar ik vind dat heel waardevol.’

  Vincent (lachend): ‘Ik daag collega’s  
 graag uit, dat heb je goed gezien.’

Kanoën in Vlietland 
Naast feestjes, etentjes en maandborrels organiseert de 

 personeelsvereniging geregeld een uitdagende activiteit buiten de 

school. Begin dit schooljaar gingen de collega’s een dag kanoën in 

Vlietland. Vincent Wolsheimer, adjunctdirecteur van  Melanchthon 

Wilgenplaslaan: ‘Dat is natuurlijk gezellig, maar er gebeurt nog 

veel meer op zo’n dag. Als je samen in een kano zit, komt het aan 

op een goede communicatie en samenwerking.    Je hebt dan  

heel snel door wat je aan elkaar hebt en wie waar goed in is.  

Die kennis helpt je in het dagelijkse werk met elkaar op school. 

Ook dat draagt bij aan het werkgeluk.’

Razia Thakoer, wiskundedocent en organiserend lid van de 

personeelsvereniging: ‘Je leert collega’s tijdens een activiteit 

buiten de school vaak ook op een andere manier kennen.   

Je ziet soms eigenschappen die je op de werkvloer niet altijd ziet. 

Vincent blijkt bijvoorbeeld duidelijk iemand die graag voor de winst 

gaat, bloedfanatiek.’

Stoom afblazen
Vincent: ‘Door het jaar heen vragen we best veel van mede

werkers. De weken voor Kerst en voor de zomervakantie zijn 

bijvoorbeeld erg druk. En dan zijn er nog de open dagen, ouder

avonden enzovoort. Het is belangrijk dat je in alle hectiek af en toe 

samen wat afstand neemt en stoom afblaast. Daar moet je tijd 

voor maken. De directie van Melanchthon Wilgenplaslaan 

ondersteunt de activiteiten die de personeelsvereniging 

 organiseert dan ook van harte, ook financieel.’

De collega’s betalen zelf tien euro per maand aan de personeels

pot, de directie legt daar elke maand hetzelfde bedrag per 

medewerker bij. Razia: ‘Daar doen we veel leuke dingen van.  

Dat kunnen activiteiten zijn zoals etentjes en uitstapjes, maar ook 

een kaart of een bloemetje voor een zieke collega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We spreiden de activiteiten zo goed mogelijk over het hele 

schooljaar. We staan bovendien altijd open voor suggesties van 

collega’s, en we vragen zelf om feedback. Het kanoën aan het 

begin van het schooljaar was bijvoorbeeld een succes, we hebben 

veel positieve reacties van collega’s gehad. Daarom willen we 

komend schooljaar een paar keer per jaar zo’n sportieve activiteit 

organiseren.’ 

Positieve support 
Vincent: ‘Ik ben nu ruim een jaar adjunctdirecteur van 

 Melanchthon Wilgenplaslaan en trots op de goede onderlinge 

verstandhouding tussen collega’s. Daarnaast ben ik ervan 

overtuigd dat een goede teamspirit afstraalt op de leerlingen.  

Ze zien dat medewerkers elkaar helpen, respectvol met elkaar 

omgaan, elkaar positieve support bieden en hoe ze dat doen.  

Daar leren ze veel van. Bovendien dagen wij ze met behulp van het 

programma MySkills uit het beste van zichzelf te laten zien.  

Onze leerlingen werken via MySkills aan gerichte vaardigheden, 

onder meer op het gebied van communicatie en sociale vaardig

heden. We proberen hun het goede voorbeeld te geven.’

Razia: ‘Wij kunnen op elkaar bouwen. Ik volg nu bijvoorbeeld  

naast het werk een eerstegraads lerarenopleiding, dat is best 

pittig. Op de maandagen en vrijdagen geef ik voor mijn opleiding 

ook les op Melanchthon Schiebroek, mijn collega’s steunen me.  

Ze vragen hoe het gaat, geven zinvolle tips en nemen eens een les 

van me over als dat zo uitkomt. Het geeft me het gevoel dat ik er 

niet alleen voor sta.’ 

  Arthur: ‘We helpen elkaar, 
  ook op minder leuke momenten’

Digitale pubquiz
Ook tijdens de coronacrisis en het verzorgen van het thuis

onderwijs in de afgelopen maanden hebben de collega’s van 

 Melanchthon Wilgenplaslaan veel contact met elkaar gehouden. 

De personeelsvereniging hield onder meer een digitale borrel en 

een digitale pubquiz. Medewerkers ontvingen een bloemetje van 

school als dank voor alle inzet. En er werden uitnodigingen 

verstuurd om op afstand in de aula te werken.  

Zo konden collega’s elkaar toch nog zien.

Arthur: ‘Als de teamspirit goed is, kun je samen de hele wereld 

aan.’

    (De Nieuwe Lijn / Jeannine Westenberg) 

Razia Thakoer Vincent Wolsheimer Arthur Arnoldy

Melanchthon Wilgenplaslaan
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In	de	docentenkamer	staat	op	het	whiteboard	geschreven:		

‘Deze	week	krijgen	alle	groepen	tijdens	hun	eerste	lesmoment	iets	

lekkers	te	eten	en	te	drinken.	De	conciërges	zullen	dit	langs-

brengen.	Zo	kan	er	een	rustige	start	worden	gemaakt	en	kunnen	

we	samen	bezinnen.	WELKOM!’	

Zodra	leerlingen	de	klas	binnenkomen	reinigen	ze	eerst		

hun	handen	en	tafeltje	met	desinfecterend	middel.

Meneer Horstink,	docent	economie,	onderweg	naar	

basisberoepsgerichte	klas	VD3A.	‘Met	veel	leerlingen	in	

deze	klas	heb	ik	een	goede	band	opgebouwd.	Ik	zie	ze	

vandaag	na	bijna	drie	maanden	weer	in	het	echt.’

Lieke	(r)	heeft	in	de	coronaperiode	meer	tijd	met	haar	manege-

paard	doorgebracht.	Sem	(l)	is	een	lokale	miniondernemer	die	

eieren	huis	aan	huis	brengt.	Door	de	coronaperiode	was	het	voor	

hem	lastiger	om	langs	te	deuren	gaan	en	zijn	zakcentje	te	

verdienen.

Vandaag, woensdag 3 juni, zijn de lessen op Comenius 

Beroepsonderwijs Capelle weer opgestart na de periode van 

schoolsluiting als gevolg van Covid-19. Er zijn verschillende 

maatregelen getroffen voor de anderhalvemeterschool.

Leerlingen	van	het	derde	leerjaar	techniek	aan	de	start	van	het	VCA-

examen.	VCA	staat	voor	Veiligheid,	gezondheid	en	milieu	Checklist	

Aannemers.	Schooldirecteur	mevrouw Carletti	spreekt	de	examenkandi-

daten	toe:	‘Welkom	allemaal,	hopelijk	zijn	jullie	allemaal	geslaagd,	maar	

dat	horen	jullie	morgen	pas	officieel.	Heel	veel	succes	met	het	examen	

VCA!	Doe	je	best.’

Meneer Manuhutu,	conciërge,	wijst	binnenkomende	leerlingen	op	

de	bewegwijzering	en	vertelt	dat	ze	rechtstreeks	naar	hun	lokaal	

moeten	gaan.

‘Dames,	anderhalve	meter	alsjeblieft!’

Een kijkje op ...
Comenius Beroepsonderwijs 

 



Schoolmaatschappelijk	werkster	mevrouw Kamaansing	(r)	en	haar		

stagiaire	in	overleg	over	de	dossier-analyse	van	een	nieuw	aangemelde	

leerling:	‘Welke	hulpverleningsgeschiedenis	heeft	deze	leerling?’

Op	de	kamer	van	schooldirecteur	mevrouw Carletti	staan	meubels	die	door	

leerlingen	Techniek	zijn	gemaakt;	haar	bureau	en	een	hoge	vergadertafel	

met	draaistoelen.	‘Ik	had	er	alleen	geen	rekening	mee	gehouden	dat	ik	nogal	

lang	ben,	voor	sommige	collega’s	is	het	klimmen	op	die	stoelen,	hahaha!’

Meneer Eijer:	‘Jongens,	niet	op	het	plein	blijven	

hangen!’	Leerling:	‘Waarom	zwaait	u	met	die	

stok	rond?’	Meneer	Eijer:	‘Ik	wil	dat	leerlingen	

zich	ervan	bewust	worden	hoe	groot	de	afstand	

van	1,5	meter	eigenlijk	is.’

De	tafels	zijn	zo	opgesteld	dat	leerlingen	op	anderhalve	

meter	afstand	van	elkaar	zitten.

Leerling	houdt	een	pitch	voor	mevrouw Zarabi (links):		

‘Welke	praktijkvakken	denk	je	volgend	jaar	te	volgen?’

Meneer Manuhutu	houdt	in	de	gaten	of	leerlingen	de	juiste	

looproute	aanhouden.	
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Docenten	techniek	in	werkoverleg:	‘Hoe	krijgen	we	

basisschoolleerlingen	geïnteresseerd	voor	techniek?’

Meneer Zondervan	–	‘Ik	ben	conciërge,	

zeg	maar	manusje-van-alles	–	en	had	

bedacht	om	langs	te	gaan	met	de	koffie	

en	thee.	Er	mag	namelijk	geen	pauze	

worden	gehouden	in	de		

docentenkamer.’

	(Janetta	Ninkeula]



	 18	 C VOpen	 Juli 2020

Kennismaken ging daarna vooral telefonisch en via videocalls, 

onder andere met de Senaat, de leerlingvertegenwoordiging. Ook 

maakte Leezan een ‘Tour de Marnix’, langs leerlingen op hun 

huisadres. Begin juni waren er weer individuele live gesprekken 

mogelijk met collega’s, en kwamen de leerlingen weer mondjes

maat op school. Een heel andere introductie dan gepland.

Een reis
Leezan van Wijk gebruikt graag de metafoor van een reis voor 

haar start op het Marnix Gymnasium. ‘Ik wil onderdeel zijn van 

het reisgezelschap op het Marnix Gymnasium. Ik breng mijn eigen 

kleur mee, met mijn achtergrond, maar ik ben ook benieuwd naar 

de kleur die hier al is.’ 

 

Om die reden heeft Leezan alle medewerkers uitgenodigd om 

haar te vertellen over de reisbagage die er al is, wat zij als 

belangrijke aspecten van de school zien of met welke verbeter

punten ze aan de slag willen nu zij begonnen is. ‘Zo zoek ik 

verbinding. Verder heb ik elke vaksectie uitgenodigd om mij op 

reis te nemen door de school, met de vraag: “Laat mij het Marnix 

zien door jullie ogen.”’ 

Ze hoopt antwoord te krijgen op de vraag: Waar kijk je na het 

weekend op zondagavond naar uit: de leerlingen, de sfeer, de 

lekkere koffie op school? Ik vind de menselijke kant van ons werk 

in het onderwijs heel belangrijk. Dat kan als soft gezien worden, 

maar daarin zit juist de kracht van de verbinding, het cement, de 

synergie die voelbaar moet zijn. Dat is een mooie onderlegger 

voor alle beleid.’ Leezan vindt het prettig dat de lijntjes op het 

Marnix Gymnasium kort zijn. 

Interview met Leezan van Wijk, de nieuwe rector van het Marnix Gymnasium

‘Op weg naar een nieuw jasje’ 

CVOpen spreekt Leezan van Wijk als ze nog in de ‘wittebroodsweken’ zit. Op 1 maart is ze begonnen  

als nieuwe rector van het Marnix Gymnasium. Ze had zich al aan het team en de ouders voorgesteld  

en stond op het punt een praatje te houden in alle klassen en leerlingen uit te nodigen voor lunch

gesprekken. Toen kwam de coronacrisis ertussen, en moest de school dicht. 

Leezan van Wijk
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Wat trok je aan in deze functie? 
‘Verschillende facetten. Dat de school in Rotterdam staat, een stad 

waar veel in beweging is, en waar veel kinderen met een migratie

achtergrond zijn. Ook sprak het merk “Marnix Gymnasium” me 

aan, als school die in een jarenlange traditie staat. De dubbel

functie algemeen directeur – op managementniveau binnen CVO 

– en rector – voor de leerlingen en ouders – vond ik ook aantrekke

lijk. Ik heb al op bovenschools niveau gewerkt, en waardeer dat die 

bredere scoop ook in deze functie zit. Samen met andere di rec teu 

ren geef ik CVO gestalte. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zitten.’

Wat zie je als uitdagingen? 
‘Het laten renoveren van het gebouw, het nog beter profileren van 

het Marnix als “hét Rotterdamse gymnasium” en een kwaliteits

slag maken op het gebied van de interne organisatie. We staan 

goed bekend, we hebben heel goede resultaten, maar ik heb een 

verleden als topsporter en ben gewend de lat hoog te leggen.  

Ik wil graag ontdekken waar winst te behalen valt. Dat vind ik een 

interessante puzzel om met de collega’s te leggen.’

Wat wil je op het Marnix Gymnasium realiseren?  
’Ik hoop dat ik iets kan verrijken bij leerlingen en collega’s.  

Niet om het heel anders te doen, maar het extra stukje te brengen, 

of iets te laten zien dat nog niet werd gezien of ergens een deur te 

openen. In het schoolplan ‘Kom, groei en overwin’ wordt 

 beschreven wat er al goed gaat. Het is gemaakt vanuit waarderend 

perspectief; in mijn vorige functie heb ik veel verandertrajecten 

aangepakt vanuit diezelfde benadering. Maar in de metafoor van 

een reis: morgen is een andere dag dan vandaag. Verandering is 

de constante. In het plan is ook gekeken naar de terreinen waarop 

winst te behalen is. Zoals: Hoe gaan we het gesprek aan met 

elkaar? Wat doen we met functioneringsgesprekken? Wat doen we 

met het toetsbeleid? Ook het antipestprotocol – uit 1999 – is aan 

vernieuwing toe. Omdat het goed gaat met de school hebben we 

de ruimte en de tijd om met elkaar de verbeterslag te maken. 

Vergelijk het met de verbouwing die het Marnix in een nieuw jasje 

stopt.’  

Wat houdt de verbouwing in? 
‘Die staat nog in de kinderschoenen. Wel is duidelijk dat het jasje 

knelt: we zitten te krap, er staan noodlokalen op het plein en we 

hebben lokalen op het Henegouwerplein. We willen alles in één 

gebouw hebben. Het gebouw is oud en heeft allerlei mankemen

ten. Het is hier gehorig, de isolatie is niet goed, de klimaatbeheer

sing kan beter. Opknapbeurten helpen niet meer. 

Het gebouw mag ook meer uitstralen wat het schoolplan al 

aangeeft: “Hier staat je persoonlijke ontwikkeling centraal”. 

Leerlingen mogen het ervaren en ouders moeten voelen dat het 

talent van hun kind hier alle ruimte krijgt om te ontwikkelen.’ 

Je publiceerde online columns, bijvoorbeeld over krachtig 
leiderschap. Wat is dat volgens jou? 

‘Het schoolleiderschap is in de loop der jaren veranderd. Vroeger 

had een rector een bepaalde positie in de hiërarchie en was hij 

vooral met bedrijfsvoering bezig en regelde en organiseerde hij 

alles. Ik geloof meer in de kracht van de verbinding.  

Je bent meer onderdeel van de gemeenschap. Misschien ga ik hier 

bijvoorbeeld wel lesgeven of het grote toneelstuk regisseren op de 

grote avond. In ieder geval wil ik iets met leerlingen doen. Ik geloof 

in dat type leiderschap. Ik vind het belangrijk het menselijke niet 

uit het oog te verliezen, naast dat je een bedrijf te runnen hebt. 

Want de cijfers moeten op orde zijn, zowel qua onderwijsresultaten 

als qua boekhouding. Je bent vooral een gemeenschap voor de 

kinderen en met elkaar als team.’ 

En toegepast op jezelf? 
‘Ik ben steeds meer mezelf geworden in een leidinggevende 

functie. Ik durf mezelf te laten zien. Ik inspireer graag mensen en 

ben nieuwsgierig naar de mens achter de leerling en de docent. 

Dat kan alleen maar als ik de mens achter de rector laat zien, ook 

in de richting van de ouders. Dan kunnen we het echte gesprek 

hebben met elkaar. Ik zal als rector ook kwetsbaarheid laten zien, 

niet vanuit onzekerheid of twijfel, maar omdat het een onderdeel is 

van alles wat we hier doen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je schreef ook een column over ‘betekenisvol onderwijs’? Hoe 
zie jij dat? 

‘Als docent kunst en drama zag ik het als mijn rol om leerlingen 

niet alleen kennis aan te reiken, maar ook ervoor te zorgen dat ze 

het vasthielden. Dat lukte alleen als ik aansloot bij de belevings

wereld van deze leerlingen en vormen koos die bij hen pasten. 

Andy Warhol zei hun niet zoveel, tot ik vertelde wat voor man hij is 

geweest en hoe hij in zijn kunstenaarschap stond. Je les is pas 

betekenisvol geworden als een leerling aan een andere leerling 

uitlegt waar het over ging.’

Welke rol speelt de christelijke identiteit van CVO hierbij voor 
jou? 

‘De waarden die je aan de christelijke identiteit kunt hangen zijn 

voor mij universeel: saamhorigheid, elkaar echt zien, en het 

vertrouwen behouden, juist wanneer het kritisch wordt of wanneer 

er twijfels zijn. Dat blijven uitstralen is onze kracht als mens en 

ook als school.’

[Anja de Zeeuw]
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Chapeau

 
    

Een	leraar	natuurkunde	werd	onlangs	benaderd	door	

een	headhunter.	Headhunters	zijn	gespecialiseerd	in	het	

koppelen	van	werknemers	aan	werkgevers	en	verdienen	

daar	veel	geld	mee.		

De	eerste	vraag	die	de	headhunter	stelde	was	hoeveel	tijd	

de	leraar	besteedt	aan	het	voorbereiden	en	geven	van	zijn	

lessen.	De	docent	antwoordde:	‘Ik	geef	les	tot	half	twaalf	

in	de	ochtend,	drie	lessen	per	dag,	vijf	dagen	per	week.	

Als	ik	thuis	kom	kijk	ik	na	en	bereid	ik	mijn	lessen	voor	

de	volgende	dag	voor.	Om	een	uur	of	twee	ben	ik	klaar	en	

ga	ik	muziek	maken	of	sporten.	Om	drie	uur	haal	ik	mijn	

kinderen	van	school.’		

	

Op	de	vraag	van	de	headhunter	wat	hij	daarna	deed,	

vertelde	de	docent:	‘Dat	kan	van	alles	zijn:	samen	met	mijn	

vrouw	de	kinderen	helpen	bij	hun	huiswerk,	spelletjes	doen	

en	dan	samen	eten.’		

Op	de	vraag	hoe	zijn	avond	er	uitzag	gaf	de	docent	als	

antwoord:	‘De	kinderen	voorlezen,	ze	naar	de	sportclub	

brengen,	daar	blijven	kijken	hoe	ze	het	doen,	bij	vrienden	

op	bezoek	gaan,	een	filmpje	kijken	of	tijd	besteden	aan	mijn	

hobby’s,	vooral	tekenen	en	muziek.’	

	

De	headhunter	–	nauwelijks	van	zijn	verbazing	bekomen	

–	vroeg	toen	aan	de	docent:	‘Waarom	heb	je	niet	meer	

ambitie?’	Ik	kan	ervoor	zorgen	dat	je	meer	lessen	gaat	

geven,	sectieleider	of	afdelingshoofd	wordt,	ja,	misschien	

zelfs	nog	meer.	Met	jouw	vak	lig	je	zo	goed	in	de	markt,	je	

gaat	meer	verdienen,	kunt	een	groter	huis	kopen	en	kunt	

eerder	met	pensioen	gaan!’	De	docent	keek	bedenkelijk	en	

reageerde:	‘Mijn	huis	is	groot	genoeg	en	wat	moet	ik	doen	

als	ik	met	pensioen	ben?’	De	headhunter:	‘Nou,	je	kunt	dan	

alle	tijd	met	je	gezin	doorbrengen,	muziek	maken	met	je	

vrienden,	sporten	en	films	kijken.’

Dit	verhaal1	draait	om	de	vraag	wat	het	leven	zinvol	en	

gelukkig	maakt	en	welke	rol	werk	daarin	zou	moeten	

spelen.	De	leraar	heeft	daar	geen	problemen	mee	en	doet	

niets	wat	niet	bijdraagt	aan	zijn	geluk.	Op	geen	enkele	

manier	is	hij	vatbaar	voor	de	praatjes	van	de	headhunter	

De leraar en de headhunter

Column

en	hij	is	immuun	voor	de	prikkels	die	continu	vanuit	de	

samenleving	–	vooral	via	de	media	–	op	ons	afgevuurd	

worden	om	onze	drang	tot	consumeren	en	concurreren	aan	

te	wakkeren.	De	leraar	staat	in	directe	verbinding	met	zijn	

omgeving,	raakt	niet	in	de	war	van	opdringerige	digitale	

structuren	en	is	zich	bewust	van	waar	het	leven	om	draait.

Ik	denk	niet	dat	deze	houding	representatief	is	voor	het	

gilde	van	leraren.	Ook	is	het	de	vraag	of	deze	houding	als	

voorbeeldig	beschouwd	moet	worden.	Wat	is	er	verkeerd	

aan	om	ambitieus	te	zijn	en	jezelf	via	je	werk	te	ontplooien?	

Is	het	niet	eentonig	om	in	je	professionele	leven	tientallen	

jaren	hetzelfde	riedeltje	af	te	draaien?	Gelukkig	biedt	

het	voortgezet	onderwijs	mogelijkheden	om	de	sleur	te	

doorbreken.	Weliswaar	met	de	kans	dat	bij	iedere	nieuwe	

stap	niet	alleen	werkplezier	toeneemt,	maar	ook	werkdruk	

en	werkstress.

	

Uiteindelijk	gaat	het	om	een	balans	tussen	die	twee.		

Maar	hoe	vind	je	die?	Onderzoek	wijst	uit	dat	er	meer	

factoren	zijn	die	een	rol	spelen	bij	een	gelukkig	leven		

dan	alleen	werk	en	geld.	Vanaf	een	bepaalde	hoogte	van	

salaris	neemt	geluk	niet	toe.	Dit	betekent	ook	dat	een	te	

laag	salaris	de	ervaring	van	geluk	beperkt2.		

Behalve	ontplooiing	via	je	werk	spelen	gezondheid	en	

relaties	(gezin,	vrienden)	een	grote	rol3.	Wat	betreft	de	

laatste	twee	factoren	zit	het	goed	bij	de	leraar.	Werkdruk	of	

stress	zullen	hem	nauwelijks	parten	spelen.	Maar	als	het	

gaat	om	zelfontplooiing	via	je	werk	mag	hij	zich	meer	laten	

opjutten	door	de	headhunter.	Zeker	als	we	‘geluk’	opvatten	

in	de	zin	waarin	Aristoteles	dat	deed:	als	slagen	of	‘gelukt’	

zijn	in	je	zelfontplooiing.		

	

Welk	beroep	is	daar	beter	geschikt	voor	dan	het					

leraars	beroep	met	de	prachtige	dubbele	bodem:		

jezelf	ontplooien	door	het	ontplooien	van	je	leerlingen.	

1  Vrij naar: Heinrich Böll, ‘Anekdote zur Senkung der Arbeits 

 moral’, in Gesammelte Erzählungen, Vol. 2 (Köln: Verlag  

 Kiepenheuer & Witsch, 1981), http://bocs.hu/heinbol

2  https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2016/11/gezondheidrelatiesen 

 werkbelangrijkervoorgelukdangeld

3  https://worlddatabaseofhappiness.eur.nl

Dirk	Oosthoek
Voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

van CVO, docent filosofie op Melanchthon Schiebroek en  

vakdidacticus filosofie aan het ICLON (Universiteit Leiden)



Yootha Wong-Loi-Sing is oud-leerling van het Marnix Gymnasium. Ze zat er op school tussen 1999 en 2005. 

Intussen is ze een gevierd actrice, die onder meer een hoofdrol speelde in de film ‘Hoe duur was de suiker?’. 

In Hollywood acteerde ze in een serie die op het Amerikaanse netwerk van Oprah Winfrey te zien is.

‘Kennismaken	
	met	een	andere	
	wereld’	

Yootha groeide op aan het Virulyplein, op vijf 

minuten loopafstand van het Marnix Gymna

sium, in een wijk met veel sociologische 

dynamiek, diversiteit en klasseverschillen. 

Haar ouders – beiden kunstenaar – namen 

haar mee naar muziekevents, bijvoorbeeld het 

North Sea Jazz Festival. Als leerling op het 

Marnix leerde ze een andere wereld kennen. 

‘Het Marnix stond in mijn tijd bekend als de 

Harry Potterschool van de buurt. Toen ik 

ernaar toe ging was ik de enige Surinaamse in 

mijn jaar. Het eerste jaar vond ik best pittig, 

door de groepjes en het vak Latijn. Ik herinner 

me de eerste les Latijn van Kitty Vermeulen, 

een lieve blonde jonge vrouw. Ik was best 

zenuwachtig, ik kende niemand. Ik wilde 

ergens gaan zitten, toen iemand zei: “Je kunt 

hier niet zitten, daar zit al iemand.” Zo kwam 

ik erachter dat er al groepjes waren in de 

klas: veel kinderen uit Berkel, Poortugaal of 

Rhoon kwamen met elkaar naar school. 

Ik ging met een onvoldoende voor Latijn over 

naar de tweede. Voor het eerst had ik ergens 

moeite mee. Ik wilde eroverheen komen.  

Want Latijn was precies het vak dat van het 

Marnix een gymnasium maakte, en ik wilde 

daarin – als Surinaams meisje – ook goed 

worden. Mijn vader was vastberaden om me in 

de zomervakantie te helpen. We oefenden de 

hele zomer naamvallen en leerden woorden 

uit het hoofd. Ik kwam terug als een soort 

Latijnexpert on steroids, met veel zelf

vertrouwen. Zo kon ik in het tweede jaar 

alsnog echt beginnen. 

De vakken die me het meest aanspraken 

waren levensbeschouwing, aardrijkskunde en 

geschiedenis. Van de leraren herinner ik me 

vooral meneer Peper, die levensbeschouwing 

gaf. Hij was een van de bijzonderste mensen 

die ik ooit ontmoet heb. Voor veel leerlingen 

was hij een toonbeeld van menselijkheid. Hij 

was niet autoritair, kon connecten met de 

leerlingen, begreep wat hij vertelde, en had 

respect voor medemensen, ook al waren ze 

anders en geloofden ze anders. Hij was ook 

onze vriend. Je kon eerlijk tegen hem zeggen 

waarom je nu weer te laat kwam. Hij werd dan 

niet boos en gaf geen strafwerk, maar gaf je 

een koekje uit een la in zijn kantoor.  

We spraken over de Rolling Stones en hij 

bracht je tot inzicht. We praatten over het 

leven. Aan het eind dacht ik: ik wil het beter 

doen, voor mij én voor hem. 

Ik herinner me ook aardrijkskundedocente 

mevrouw Hohé, een fantastische vrouw, die 

gepassioneerd kon vertellen over andere 

volken. 

Naast school was ik veel bezig met muziek en 

theater. Er waren grote avonden op school;  

ik heb eens op een muziekavond opgetreden 

met klasgenoot Joost in De Doelen. 

De school faciliteerde wat ik in de toekomst 

wilde doen: performen. Omdat we optraden in 

het Zuidpleintheater en in De Doelen, werden 

dat ervaringen die je klaarstomen voor het 

grotere werk. Het feit dat je het podium krijgt, 

zorgt ervoor dat het gaat rollen. 

Na school studeerde ik sociologie aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. In mijn 

studietijd speelde ik in een serie van BNN. 

Twee dagen na mijn afstuderen deed ik auditie 

voor ‘Hoe duur was de suiker?’.’ 

Gevraagd naar haar mening over de anti

racismedemonstraties zegt Yootha: ‘Wat er 

speelt met de Black Lives Matter- movement is 

voor ons niet nieuw. Maar nu zijn er mensen 

met camera’s, en mensen spreken zich meer 

uit dan voorheen. In deze movement gaat het 

erom dat witte mensen empathisch vermogen 

krijgen, en begrijpen en voelen wat er gebeurt 

met nietwitte mensen. Ze moeten uit hun 

bubble stappen.’	 	

	 	 	 	 (Anja	de	Zeeuw)

De	(CVO)pen	aan	een	oud-leerling

Yootha Wong-Loi-Sing : 

Yootha Wong-Loi-Sing als 

tiener

‘Dat je het podium krijgt, zorg ervoor dat het gaat rollen.’
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‘Deze	jongen	kan	mij	
	werkelijk	neersteken’

rug naar mij toe ging zitten en een aantal kinderen opvallend 

geïnteresseerd op hem reageerde, was dat voor mij wel een teken. 

Er was iets aan de hand.

 

Ik wist dat er iets mis was toen de ogen van een andere leerling 

opeens heel groot werden. Terwijl ik een stap in de richting van de 

jongen deed, stond hij op en trok een mes tevoorschijn en riep:  

“Ik vermoord jullie allemaal!” Op zo’n moment reageer je instinctief. 

Ik ben erop afgegaan en heb zijn pols gegrepen in de hoop het mes 

omlaag te drukken. Dat lukte niet helemaal, want hij is een kop 

groter dan ik en had zichzelf helemaal opgefokt.  

De	dag	die	ik	nooit	meer	vergeet	…

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

Aynur Kirilmaz-Ersoy is docent op Accent Praktijkonderwijs 

Hoogvliet. Zo’n anderhalf jaar geleden werd ze geconfronteerd met 

een leerling die in haar lokaal een mes trok terwijl hij riep:  

‘Ik vermoord jullie allemaal!’

‘Ik zou die dag eigenlijk met een collega meegaan op excursie. Toen 

ik ’s ochtends vroeg toch even op school was, was mijn comentor 

ziek en opende ik dus de dag met mijn leerlingen. Een aantal 

leerlingen zat al op hun plek toen een jongen binnenkwam en met 

zijn jas aan ging zitten. Ik was niet direct gealarmeerd, ook al 

hangen leerlingen hun jas altijd aan de kapstok. Toen hij met zijn 



Er is toen echt een gevecht ontstaan. Ik gilde het uit, heb andere 

leerlingen opzij geduwd. Ik móest wel, om ze te beschermen.  

Zeker mijn leerlingen met autisme konden geen kant op.  

Ze stonden verstijfd te kijken wat er gebeurde.

 

Een aantal kinderen is hulp gaan halen. Ik bleef maar proberen 

om contact met de jongen te krijgen, maar hij reageerde nergens 

op. Toen ik met al mijn kracht zijn pols verdraaide, deed ik hem 

zichtbaar pijn en keek hij mij met heel enge ogen aan. Er flitste 

van alles door mijn hoofd: deze jongen kan mij werkelijk neer

steken, thuis heb ik een man en kinderen … Op dat moment 

kwam de teamleider binnen en zij kon het mes afpakken. 

Beneden werd ik opgevangen door collega’s. Ik kon geen woord 

uitbrengen, ik heb alleen maar zitten huilen.

De politie was snel op school, net als mijn oudere zus die ook bij 

de politie werkt. Toen ik iets rustiger was geworden, heb ik 

aangegeven dat ik de jongen nog wilde zien. Hoewel iedereen het 

afraadde, wilde ik per se zijn normale ogen weer zien. Anders zou 

ik dit nooit meer vergeten. Ik heb hem gezegd dat er een dag 

komt waarop ik hem zal vergeven voor wat hij heeft gedaan, maar 

toen nog niet. Nog dezelfde dag belde bestuursvoorzitter Henk 

Post mij op. Hij heeft mijn verhaal aangehoord en is ook nog naar 

school gekomen om het team te ondersteunen. Zijn betrokken

heid heb ik enorm gewaardeerd.

Aan mijn herstel heb ik op mijn eigen manier gewerkt. Zowel mijn 

toenmalige directeur als Henk Post zei direct: “Neem je tijd en 

doe het op de manier die bij jou past.” Alle collega’s gaven mij het 

gevoel dat ik de ruimte mocht nemen die ik nodig had. Doorgaan 

paste het beste bij mij. Ik wilde zo snel mogelijk weer doen wat ik 

normaal ook doe. Elke dag ben ik naar school gegaan, al was het 

maar voor een uurtje. 

Ik heb mezelf de ruimte gegeven om te accepteren dat dit mij is 

overkomen. Ik heb veel gepraat. Niet alleen met mijn teamleider 

en andere collega’s maar zeker ook met mijn man en zussen, van 

wie de jongste maatschappelijk werker is. Het belangrijkste is dat 

ik de verwerking op mijn manier heb gedaan. Dat wil ik anderen 

ook meegeven: pak een traumatische gebeurtenis op je eigen 

manier aan en blijf altijd praten. Hoe moeilijk dat ook is.

De leerlingen kregen professionele hulp van het zorgteam en  

Youz (specialistische jeugdzorg  red.). Dat die hulp er was, gaf 

mij als mentor een enorme rust. Daarnaast hebben de leerlingen 

en ik elkaar geholpen om dit te verwerken door veel met elkaar 

na te bespreken. Voor hen is het heftig geweest, ik hoop dat ze 

het allemaal een plekje hebben kunnen geven.

Dit incident heeft mij emotioneel erg geraakt. Inmiddels is het 

anderhalf jaar geleden en lukt het me om weer ontspannen les te 

geven. Het onderwijs aan deze leerlingen blijft echt mijn passie. 

Er zijn momenten waarop ik terugdenk aan dit incident, bijvoor

beeld bij de recente berichtgeving over wapenbezit. Dat komt heel 

erg binnen.’

(Karin van Breugel)

Personalia

Yvonne	Laging	is	sinds	1	april	werkzaam	als	

(bovenschools)	directeur	innovatie	voor	Accent	

Praktijkonderwijs	en	Accent	VSO.	Yvonne	is	op	1	februari	

2007	bij	Accent	begonnen	en	heeft	als	vestigings-

directeur	Accent	Praktijkonderwijs	Hoogvliet	opgestart.	

Francis	’t	Zand	is	op	1	maart	gestart	als	vestigings-

directeur	van	Accent	Praktijkonderwijs	Hoogvliet.		

In	december	2009	is	Francis	begonnen	bij	Accent.		

De	laatste	drie	jaar	was	zij	al	teamleider	onderbouw	op	

Accent	Hoogvliet.

Joop	de	Hoog	is	met	ingang	van	1	maart	benoemd	tot	

adjunct-directeur	bedrijfsvoering	van	Calvijn	Meerpaal.	

Hij	volgde	Wicher	Norder	op	die	per	1	augustus	met	

prepensioen	gaat.	Joop	werkt	sinds	april	2008	op	de	

Meerpaal	als	docent	nask.

Neria	Vermeer-Krijgsman	is	met	ingang	van		

1	januari	benoemd	tot	adjunct-directeur	onderwijs	van	

Calvijn	Meerpaal.	Zij	volgde	Wytze	Alers	op	die	met	

prepensioen	is	gegaan.	Neria	werkt	sinds	2011	op	de	

Meerpaal	als	docent	en	sectievertegenwoordiger	

Nederlands.	Ze	was	ook	interim-studiecoördinator.

Angeliek	van	Kampen	is	sinds	1	juli	benoemd	tot	

conrector	vwo	op	het	Comenius	Lyceum	in	Capelle.	

Angeliek	vervult	deze	rol	al	sinds	eind	januari	2020	op	

interimbasis;	ze	heeft	daarvoor	als	zelfstandig	

ondernemer	in	het	voortgezet	onderwijs	gewerkt.	

Henriëtte	Steuten	is	sinds	augustus	2019	conrector	

havo	op	het	Comenius	Lyceum	in	Capelle.	Henriëtte	was	

hiervoor	teamleider	basis/kader	en	mavo,	en	docent	

Engels	op	deze	school.

Op	6	maart	is	Piet	Post	gestart	als	rector	ad	interim	

op	het	Farelcollege.	Piet	heeft	meer	dan	tien	jaar	

interim-ervaring	(onder	andere	op	het	Esdal	College,	Dr.	

Nassau	College	en	het	Stanislascollege.	Daarvoor	was	

hij	rector	van	het	Montaigne	Lyceum	in	Den	Haag.

Leezan	van	Wijk	is	sinds	1	maart	rector/algemeen	

directeur	van	het	Marnix	Gymnasium.	Leezan	studeerde	

journalistiek	en	communicatiewetenschappen	en	is	

afgestudeerd	theaterdocent.	Ze	behaalde	een	master	

Educational	Leadership	en	NLP.	Leezan	werkte	als	

docent	en	leidinggevende	in	het	hbo	en	voortgezet	

onderwijs.	Van	2016	tot	begin	2020	was	ze	directeur	van	

het	Schoolleidersregister	VO.	Zie	pagina	18-19.

Michiel	Tange	is	per	1	augustus	benoemd	tot	

directeur	van	Penta	Rozenburg	(voorheen:	PENTA	

Godfried	Richter).	Michiel	is	afdelingsleider	van	de	

Business	School	Mavo	en	de	havo-TOP	op	Penta	

Hoogvliet.	Michiel	volgt	Joop	Grimm	op	die	met	

pensioen	gaat.
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Restaurant ‘Eten op Zuid’ is na een uitgebreide verbouwing op 

donderdag 9 januari 2020 door CVOvoorzitter Henk Post 

geopend. Dit restaurant is het leerlingrestaurant van Accent VSO 

op Zuid waar leerlingen worden voorbereid op toekomstig werk in 

een restaurant of keuken buiten de school.

Al snel na de opening ging de redactie er lunchen. Onder de 

bezielende leiding van docent Erik Jan Monseurs is een groepje 

leerlingen in staat om gasten op een zeer prettige wijze te 

verwelkomen én een heerlijke lunch voor te zetten. Tegelijk met 

ons lunchte er een groep leerlingen in het restaurant, wat zorgde 

voor een gezellige en vrolijke sfeer. 

Door de rustige en klantvriendelijke manier van bedienen zorgden 

Denise, Luke en Yasmine ervoor dat we ons welkom voelden.  

Ze reageerden alert en wisten al bijna zonder dat het gevraagd 

werd wat wij nodig hadden. Regelmatig vroegen ze of alles naar 

wens was en ze konden al onze vragen beantwoorden. Er werd 

zelfs rekening gehouden met allergieën. 

In de keuken maakten Hamza, Nohaila, Melissa en Wesley de 

lunch klaar. Deze begon met een heldere, goed gevulde groente

soep. Na de soep werden verschillende etagères op tafel  

geplaatst die rijkelijk gevuld waren met wraps met zalm, 

carpacciosandwiches, sandwiches met rauwe ham én clubsand

wiches. Tot slot kregen we een overheerlijke smoothie van 

mango, framboos en yoghurt.

De ambiance straalt rust uit; dat is waarschijnlijk de reden dat de 

bewoners van het naastgelegen seniorencomplex Zonnetrap al 

regelmatig komen eten in dit restaurant. Ook andere wijk

bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom om te 

komen lunchen. De wens van directeur Els Nagtegaal is om in de 

toekomst ook regelmatig in de avond open te gaan. 

Wil je komen eten bij restaurant ‘Eten op Zuid’? Dat kan waar

schijnlijk weer na de zomervakantie. Neem vooraf contact op via 

telefoonnummer 010293 08 08.      

                               (Lydia Pfahl)

www.accentvso.nl 

Op proef  

Restaurant ‘Eten op Zuid’ 
Weet je dat je op een aantal CVO-scholen heerlijk kunt lunchen of 

dineren? De redactie gaat voor de komende nummers proef-eten in 

een aantal restaurants op CVO-scholen. Vooraf kondigen we onze 

komst aan; we zijn geen mystery guests. De eerste impressie. 

Personalia

Per	1	augustus	is	Rianne	’t	Mannetje	op	Penta	Scala	

Molenwatering	benoemd	tot	afdelingsleider	van	leerjaar	

1	en	2.	Rianne	is	zorgcoördinator	op	deze	school.		

Eveneens	per	1	augustus	is	James	Scharink	op	Scala	

Molenwatering	benoemd	tot	afdelingsleider	van	leerjaar	

3.	James	blijft	daarnaast	lessen	geschiedenis	en	

maatschappijleer	geven	en	het	decanaat	havo/vwo	

verzorgen.

Per	1	augustus	is	Reinier	Mourik	benoemd	tot	lid	van	

de	algemene	directie	met	de	portefeuille	bedrijfsvoering	

binnen	de	Scholengroep	Penta.	Reinier	begon	17	jaar	

geleden	bij	Penta	als	docent	economie	en	werd	in	de	

jaren	daarna	directeur	van	de	locatie	aan	de	Endehout	in	

Hoogvliet.	Sinds	2014	werkte	Reinier	bij	Penta	Hoogvliet	

op	de	Campus	als	adjunct-directeur	bedrijfsvoering.	

Sinds	2017	is	hij	de	directeur	van	Penta	Hoogvliet	en	

maakt	hij	deel	uit	van	de	directieraad	van	Penta.	

Sebastiaan	van	Hofwegen	is	benoemd	tot	directeur	

van	Penta	Hoogvliet	met	ingang	van	1	augustus.	

Sebastiaan	begon	17	jaar	geleden	bij	Penta	in	Hoogvliet	

als	docent	nask	en	heeft	in	de	jaren	daarna	op	de	school	

gewerkt	als	zorgcoördinator	en	teamleider.	De	laatste	

acht	jaren	was	hij	adjunct-directeur	van	Penta	Hoogvliet.	

Dennis	Hoitink	is	met	ingang	van	17	augustus	

benoemd	tot	manager	Financiën	van	de	Shared	Service	

Organisatie	(SSO)	en	lid	van	het	SSO-managementteam.	

Hiervoor	was	Dennis	werkzaam	als	directeur	bedrijfs-

voering	en	lid	van	het	faculteitsbestuur	van	de	Faculteit	

der	Rechtsgeleerdheid	bij	de	Universiteit	Leiden.

Karin	Flapper	werkt	sinds	1	januari	2019	op	

detacheringsbasis	bij	CVO	als	hoofd	van	de	CVO-beleids-

staf.	Op	1	juni	is	ze	in	dienst	getreden	bij	CVO.	Hiervoor	

werkte	ze	bij	het	ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	

Wetenschap	als	hoofd	van	de	OCW-projectenpool.		

Ook	was	ze	werkzaam	bij	CFI	(nu	DUO)	en	bij	de	provincie	

Noord-Holland.	Ze	studeerde	rechten	in	Rotterdam.

Per	1	juli	is	mr.drs.	Ton	Bestebreur	MPA	benoemd	tot	

lid	raad	van	bestuur	van	CVO.	Ton	was	als	adviseur	en	

interim-manager	werkzaam	voor	de	Galan	Groep.		

Hij	voltooide	de	studies	bestuurskunde	en	rechten	aan	de	

EUR	en	behaalde	zijn	Master	of	Public	Administration	

(MPA)	aan	de	NSOB.	Hij	is	adviseur	en	toezichthouder	in	

het	onderwijs	en	parttime	docent	aan	de	Christelijke	

Hogeschool	Ede	en	de	EUR.	

Henk	Gerla	is	benoemd	tot	nieuw	lid	van	de	raad	van	

toezicht	en	de	auditcommissie	van	CVO.	Henk	heeft	veel	

ervaring	als	bestuurder	in	de	zorg.	Hij	is	lid	van	de	raad	

van	bestuur	van	de	OWM	Zorg	en	Zekerheid.	
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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

Henegouwerplein 16 (2e etage)

Postbus 2535

3000 CM  Rotterdam

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.

‘Maak jezelf gelukkiger door bewust  
geluksmomenten in te lassen.  
Geniet tijdens de pauze bijvoorbeeld even 
van een goede kop koffie.’
 
Kosine van der Wulp, decaan en docent Engels op Penta Hoogvliet op pagina 7


