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Bestebreur

Wat is er positief  
aan corona?
Is er iets positiefs te zeggen over corona? Een gekke vraag, maar ooit 

leerde ik als student om bij alle negatieve belevenissen positieve 

kanten te zoeken. Ook als assessor leerde ik om gebeurtenissen en 

gedrag te ontrafelen en positieve kanten van een gebeurtenis te laten 

meewegen, zonder de ogen te sluiten voor negatieve kanten.

Corona ontregelt ons en maakt mensen ziek, soms zeer ernstig –  

ik heb het zelf ook doorstaan eind oktober. Maar zelfs van corona zijn 

positieve aspecten te benoemen. Leerlingen, onze leerkrachten, van 

Hellevoetsluis tot Nieuwerkerk, conciërges en IT-medewerkers –  

de veerkracht die de CVO-schoolorganisatie en SSO toont is geweldig.  

Er wordt geïmproviseerd, geëxperimenteerd, gebuffeld en soms tot het 

uiterste van ons kunnen gegaan; alles om ons onderwijs zo goed 

mogelijk te blijven realiseren voor al onze leerlingen. 

We werken aan ‘frisse en veilige’ scholen, een echte must, en 

installeerden deze maand 700 CO2-meters. Soms ontdekken we iets 

dat we ook buiten of na de tijd van corona kunnen blijven gebruiken, 

bijvangst zogezegd. Dat is verheugend. 

 Hoop houdt ons op de been

Maar er is veel onzeker. Gaan examens door? Hebben we alle 

leerlingen in het zicht? Beperken we leerachterstanden? En er zijn 

zorgen om coronapatiënten in onze familie en omgeving, er is angst 

om een bekende in het ziekenhuis. 

Het is soms gewoon ook een zware tijd. Maar geen uitzichtloze!  

Hoop houdt ons op de been. Een boog in de wolken als teken van 

trouw, staat boven ons leven! 

Ik kijk uit naar de dag dat we onze mondkapjes weer mogen opbergen, 

onze naasten schouderklopjes kunnen geven of de hand drukken en 

het contact tussen ons en leerlingen weer als vanouds is.  

Ik zie uit naar die dag, met jullie allen. 

Ton Bestebreur
Ton Bestebreur is lid raad van bestuur van CVO.
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Van de redactie

Het thema van dit nummer is: Onderwijs in tijden van corona. 

De inhoud geeft antwoorden op de vraag: wat is er als  

gevolg van de coronamaatregelen tot nu toe geleerd voor  

het  onderwijs, en wat houden de CVO-scholen ervan vast?  

Het levert een kleurrijk palet op.    

Ook wij als redactie kijken vooruit. Veel interne lezers gaven  

in ons laatste onderzoek aan dat ze CVOpen liever digitaal 

ontvangen. We oriënteren ons op de mogelijkheden hiervoor.  

Later meer hierover!  

Het volgende nummer – gepland in april 2021 – staat in het 

teken van vernieuwend onderwijs, een van de vijf pijlers in de 

CVO-visie. Tips zijn welkom op cvopen@cvo.nl  

Voor nu veel leesplezier en een mooie decembermaand met 

goede feestdagen gewenst!

 

Onderwijs  
in tijden van 

corona 
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Lees ook het interview met Ton op pagina 18-19. 
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   ‘Leerlingen die  

sociaal-emotioneel

 ontwikkeld zijn,  

 veroorzaken minder

 problemen in de groep’

Dr. Kees van Overveld is gedragsdeskundige en deed  
ruime ervaring op in de praktijk van het speciaal onderwijs.  
Hij schreef onder andere de boeken ‘SEL - sociaal-emotioneel leren 
als basis’ en ‘Groepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs’. 
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Hoe werk je in crisistijd aan een goede 

groepssfeer en hechte klassen?  

‘Door naast het stimuleren van sociale 

vaardigheden van leerlingen, ook oog te 

hebben voor hun emoties en hen hiermee 

(beter) te leren omgaan’, zegt gedrags

deskundige dr. Kees van Overveld.  

Hij pleit ervoor dat scholen sociaal 

emotioneel leren (SEL) een plek geven in 

hun lesprogramma’s. Ook buiten crisistijd. 

‘Veel mensen ervaren door de coronacrisis gevoelens van stress, 

angst en verdriet; bij middelbare scholieren is dat natuurlijk niet 

anders’, zegt gedragsdeskundige dr. Kees van Overveld. ‘Er is veel 

veranderd voor leerlingen de afgelopen maanden. Ze zaten lang 

thuis, kregen te maken met afstandsonderwijs en een flinke 

inperking van hun sociale contacten en activiteiten. Velen werden en 

worden bovendien geconfronteerd met ziekte, en sommigen zelfs 

met de dood. Al die veranderingen zorgen voor veel onzekerheid en 

onrust. Het is belangrijk dat scholen voldoende aandacht hebben 

voor de emoties van leerlingen die hiermee gepaard gaan. Het op 

een positieve manier kanaliseren en delen van emoties kan boven

dien bijdragen aan een goede groepssfeer.’ 

Hoe doen scholen het op dit terrein?
‘Op de meeste scholen is er veel aandacht voor sociale vaardig

heden als leren samenwerken en goed omgaan met elkaar, maar 

aan emotionele vaardigheden wordt vaak voorbijgegaan. Het is 

belangrijk om daar oog voor te hebben. Niet alleen nu in crisistijd, 

maar structureel.’

Wat versta jij onder emotionele vaardigheden?
‘Vaardigheden als je eigen gevoelens herkennen, begrijpen waar 

ze vandaan komen, er woorden aan kunnen geven, je emoties 

durven uiten en ze kunnen reguleren. Samen met sociale 

vaardigheden kunnen ze leerlingen veerkrachtiger en sterker 

maken. Ik pleit er daarom voor dat scholen sociaalemotioneel 

leren (SEL) een vaste plek geven in hun lesprogramma.’ 

Waarom is het zo belangrijk dat scholen die taak 
op zich nemen?

‘Het is voor leerlingen belangrijk dat ze sociaalemotionele 

vaardigheden onder de knie krijgen, omdat ze dan beter in hun 

vel zitten en beter tot leren komen. Maar het is ook belangrijk 

voor hun medeleerlingen en docenten. Leerlingen die sociaal

emotioneel ontwikkeld zijn, kunnen beter omgaan met zichzelf en 

met anderen. Ze veroorzaken minder gedragsproblemen in de 

groep, zo blijkt uit diverse studies. Sociaalemotioneel leren pakt 

met andere woorden positief uit voor het groepsklimaat.’  

Expert Kees van Overveld pleit voor positieve 

groepsvorming in coronatijd

‘Leer leerlingen 
omgaan met emoties’  
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Kees verdiepte zich de afgelopen decennia uitvoerig in probleem

gedrag bij leerlingen. In 2008 promoveerde hij aan de Universiteit 

Utrecht (vakgroep Ontwikkelingspsychologie) op een onderzoek 

naar agressie bij jongens. Daarnaast heeft hij ruime praktijk

ervaring. ‘De eerste veertien jaar van mijn loopbaan stond ik zelf 

voor de klas’, vertelt hij. ‘Vers van de pabo en nogal bleu belandde 

ik met mijn 21 jaar op een school voor speciaal onderwijs in 

Rotterdam. Een school voor leerlingen van 4 tot en met 15 jaar 

met hoor, spraak en taalproblemen. Daar gingen mijn ogen 

open. Een groot deel van deze leerlingen had grote moeite zich op 

een gezonde manier te uiten, zo ondervond ik. Dat leidde tot veel 

frustratie en dito gedragsproblematiek. Als leerlingen iets 

duidelijk wilden maken, werden ze vaak verbaal agressief of 

gingen ze op de vuist. Sommige anderen konden dan alleen maar 

huilen. Daar leerde ik hoe belangrijk het is om leerlingen te 

helpen bij hun sociaalemotionele ontwikkeling.’  

 ‘Start de dag bijvoorbeeld met  
 een emocheck’ 

 

Hoe pak je dat aan als school?
‘Elke school kan daarin haar eigen vormen zoeken. Belangrijk is 

om het er binnen je schoolteams over te hebben en er afspraken 

over te maken. Scholen die al actief zijn op dit gebied, kiezen er 

meestal voor SEL terug te laten komen tijdens de mentoruren.  

Op die momenten is er tijd en gelegenheid om sociaalemotionele 

kwesties te bespreken, bijvoorbeeld over vriendschap, verliefd

heid, pesten en emotionele spanningen. Er zijn natuurlijk talloze 

manieren en opdrachten om invulling te geven aan sociaal 

emotioneel leren. Start de dag bijvoorbeeld met een emo-check, 

laat leerlingen vertellen hoe ze zich voelen. Bijvoorbeeld met 

gebruik van kaartjes met emoticons. Of gebruik Mentimeter om 

een klassikale poll af te nemen. Laat leerlingen praten, schrijven 

of tekenen over wat er de afgelopen maanden en weken in hun 

leven is gebeurd. Hadden ze te maken met ziekte of overlijden? 

Waren er ook dingen die ze fijn, leuk of grappig vonden? 

Tijdens de trainingen die ik aan teams in het basis en voortgezet 

onderwijs geef, adviseer ik in ieder geval altijd om direct vanaf de 

eerste schooldag te investeren in het welzijn van leerlingen. 

Preventief dus! Het is veel makkelijker om zo al vanaf het begin te 

werken aan die positieve groepsvorming, dan dat je klassen 

gaandeweg het jaar moet bijsturen.’

Als scholen – onverhoopt – weer terug moeten 
naar afstands onderwijs, wat kunnen ze dan 
doen aan positieve groepsvorming? 

‘Bij thuisonderwijs is het van belang dat we elkaar kunnen blijven 

zien en ontmoeten. Dat we zo een vinger aan de pols houden.  

Ik kan mij voorstellen dat mentoren regelmatig groepsgesprek

ken voeren (online) waarbij vier tot vijf leerlingen zijn aangesloten. 

Dat aantal past prima in een beeldscherm tijdens een Zoom of 

Teamssessie. Laat die groepjes ook regelmatig van samenstel

ling wisselen, zodat leerlingen zoveel mogelijk personen kunnen 

zien en spreken. In dat soort gesprekken moet het vooral gaan 

over het welbevinden van leerlingen. Stel vragen als: hoe vind je 

het om niet op school te zijn, hoe voel je je daarbij, wat helpt jou 

om de moed erin te houden? Et cetera.’

Er kunnen, zeker in deze tijd, heftige emoties 
loskomen tijdens (groeps)gesprekken. Hoe leid 
je dit als docent of mentor in goede banen? 

‘Allereerst moet de situatie in de klas zo veilig zijn dat iedereen 

durft te vertellen wat hem of haar bezighoudt. Daarnaast dient 

een docent of mentor zelf over goede communicatieve vaardig

heden te beschikken. Je kunt dan ook zelf gevoelsreflecties geven 

(“Dit doet wat met je, merk ik”). Bescherm de leerling zo nodig 

tegen zichzelf, niet alles hoeft klassikaal gedeeld te worden.  

Bied leerlingen ook aan om samen verder te praten. Als je 

vermoedt dat een leerling kampt met emotionele problemen, 

verwijs hem of haar dan door naar de zorgcoördinator. Als je een 

goede relatie opbouwt met je leerlingen ontwikkel je vanzelf een 

antenne voor die situaties die om meer expertise vragen.’

Wat als leerlingen met gedragsproblemen zich 
helemaal niet willen openstellen om zich 
sociaal-emotioneel te ontwikkelen?

‘Leerlingen met gedragsproblemen zijn vaak teleurgesteld in 

volwassenen en gaan er dikwijls van uit dat er toch niet naar hen 

wordt geluisterd. Blijf daarom altijd geïnteresseerd in het verhaal 

van de leerling. Laat voortdurend merken dat je er voor die 

persoon bent. Je waardeert de persoon, maar niet altijd het 

gedrag. Verder moet de leerling ervaren dat het fijner is om 

positieve aandacht te krijgen voor het delen van gevoelens,  

dan negatieve aandacht voor het gedrag dat eventueel uit die 

gevoelens voortkomt.’ 
 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg) 

vervolg van pagina 3

Meer informatie: www.keesvanoverveld.nl 

Check ook de lezersaanbieding op pagina 23.  
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De collega’s van het vmbo-team van het 

Farel college volgen samen een scholings-

traject over positieve groepsaanpak, onder 

leiding van gedragsdeskundige Kees van 

Overveld1. De vijf fasen van groepsvorming 

vormen de rode draad binnen het traject. 

Deze geven het team ook in coronatijd 

houvast.

‘De eerste weken van het nieuwe schooljaar 

zijn we begonnen met een intensief intro-

ductieprogramma voor alle leerlingen’,  

zegt Debora van Noordwijk, conrector vmbo. 

‘Meer nog dan in andere jaren wilden we 

aandacht schenken aan de forming-fase. 

Tijdens de schoolsluiting in het voorjaar 

deden de mentoren en vakdocenten er alles 

aan om zicht te houden op de leerlingen en 

hun individuele welzijn. Maar aan groeps-

vorming kom je met een gesloten school 

nauwelijks toe. De focus lag op de voort-

zetting van de lessen en het welzijn van de 

leerlingen. Sinds de school weer open is 

richten we ons allemaal weer volop op de 

groepsvorming.’ 

Stevige basis
Tijdens de introductie organiseerden de 

mentoren van de verschillende schoolteams 

uiteenlopende activiteiten waarbij leerlingen 

elkaar beter leerden kennen. Ook bespraken 

ze de leerdoelen van het schooljaar en de 

nieuwe leefregels met de leerlingen. ‘Tijdens 

ons scholingstraject hebben we die leef-

regels eerst uitvoerig besproken, en daarna 

in samenspraak met de interne team-

begeleiders van ons vmbo opgesteld’, zegt 

Debora. ‘Zo konden we direct een stevige 

basis leggen voor de rest van het schooljaar.’ 

Het introductieprogramma van het Farel-

college sluit aan op de vijf fasen van 

groepsvorming (zie kader). Die zijn het 

uitgangspunt van de training Positieve 

groepsvorming van Kees van Overveld.  

Met alle activiteiten uit de vijf fasen werkt 

het team toe naar een doel: het realiseren 

van een veilig groepsklimaat voor alle 

leerlingen. Dat vormt de basis om tot leren 

te komen. 

Op zoek naar antwoorden 
‘We merken dat de omgang met onze leer- 

lingen steeds uitdagender wordt. Dat was 

voor ons de aanleiding om in januari met het 

scholingstraject te starten’, zegt Arthur 

Ruinard, teamleider vmbo bovenbouw2. 

Leerlingen van nu hebben andere behoeften 

dan die van tien, vijftien jaar geleden.  

Ze krijgen veel meer prikkels door onder 

andere sociale media. Ze communiceren 

anders, gedragen zich assertiever. En dan 

zijn er nog de grotestadsproblemen zoals 

armoede en taalachterstanden, die geregeld 

leiden tot complexe situaties in de groepen. 

Arthur: ‘Belangrijke vraag binnen ons 

scholingstraject is dan ook: wat is anno 2020 

zowel didactisch als pedagogisch een goede 

vmbo-les?  

Tijdens dit traject zoeken we met elkaar 

naar antwoorden op die vraag.  

Zo ontwikkelen we gaandeweg onze eigen 

bouwstenen voor een goede vmbo-les.’ 

‘Het is heel waardevol dat we dit traject met 

het hele team doen’, vindt Annet de Kluyver, 

teamleider vmbo onderbouw. ‘Zo kunnen we 

optimaal onze kennis en ervaring delen, 

elkaar bijstaan én werken aan een eendui-

dige aanpak. Het heeft ongetwijfeld ook een 

Teamscholing met 

gedragsdeskundige  

Kees van Overveld 

Groepsvorming 

op Farel in  

coronatijd
 

Farelcollege   1

positief effect op het groepsklimaat als we 

ons meer aan dezelfde werkwijze houden.’ 

Contact maken is cruciaal 
‘Voor mij maakt dit traject vooral duidelijk dat 

we in het voorgezet onderwijs meer oog 

  moeten hebben voor sociaal-emotionele 

zaken’, zegt Bonita van der Stelt, docent 

Nederlands. ‘In het basisonderwijs is het 

heel gewoon dat je in de gaten houdt of 

leerlingen lekker in hun vel zitten. Dat zou 

het hier ook moeten zijn, en niet alleen in 

coronatijd.’ 

‘Contact maken met leerlingen is cruciaal 

voor een goede les’, vindt Abigail Ampomah, 

docent wiskunde. ‘Tegelijkertijd moet je 

leerlingen aanspreken op hun verantwoorde-

lijkheden. Als leerlingen als jongvolwassenen 

willen worden behandeld, verwachten we ook 

dito gedrag.’  

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg) 

1  Lees het interview met Kees van Overveld op p. 24.

2 Vanaf half maart stond het traject tijdelijk op een  

 laag pitje, maar na de zomervakantie heeft het 

  team het traject weer opgepakt.

De vijf fasen van groepsvorming:

• Forming: kennismaken met elkaar

• Norming: het bespreken van regels

• Storming: werken aan groepscohesie 

 en wederzijdse verantwoordelijkheid 

• Performing: vanuit veiligheid werken  

 aan ieders talent 

• Adjourning: afscheid nemen van  

 elkaar. 

 

V.l.n.r. Annet de Kluyver, Arthur Ruinard,  
Abigail Ampomah en Debora van Noordwijk



 6 C VOpen	 December 2020

Het Zuider Gymnasium geeft vanaf 2 juni 

weer elke schooldag fysiek les aan alle 

leerlingen. Conrector bovenbouw Chris van 

den Berg vertelt hoe het Zuider Gymnasium 

daarin slaagde.

 

‘Net als alle andere scholen gingen wij op 15 

maart, na de bekendmaking van de verplichte 

schoolsluiting, als een speer aan de slag om 

het onderwijs op afstand op te starten’, zegt 

Chris. ‘Binnen een dag hadden we dat voor 

elkaar; op dinsdag konden alle leerlingen via 

Somtoday thuis online-lessen volgen en aan 

het werk.’ 

40-minuten-roosters
Aanvankelijk hielden we vast aan ons 

80-minuten-rooster, zoals we dat hanteer-

den voor de fysieke lessen. Al snel merkten 

we dat dit met online lessen niet goed 

werkte. Leerlingen hadden moeite om hun 

aandacht zo lang bij de les te houden. 

Daarom schakelden we na enkele weken 

over op lessen van 40 minuten. De andere 

helft van de tijd konden leerlingen zelf met 

opdrachten aan de slag.’ Na een wekenlange 

verlenging van de schoolsluiting mochten de 

middelbare scholen en mbo op 2 juni weer 

open. Maar leerlingen en personeel dienden 

zich wel aan de 1,5 meter-regel te houden. 

Dus konden leerlingen nog niet allemaal 

tegelijk naar school. In de praktijk beteken-

de het dat de meeste middelbare scholieren 

in de periode voor de zomervakantie maar 

een keer of enkele malen per week naar 

school gingen, en daarnaast deels onderwijs 

op afstand bleven volgen. Zo niet op het 

Zuider Gymnasium.

Lessen twee keer geven 
‘Wij hebben het vanaf 2 juni direct anders 

aangepakt’, vertelt Chris. Hoe? We besloten 

die 40-minuten-roosters te handhaven, daar 

waren leerlingen en docenten intussen toch 

al aan gewend. Vervolgens splitsten we alle 

groepen in tweeën. Een deel van de gehal-

veerde groepen had lessen in de ochtend. 

Het andere deel in de middag. Zo konden we 

al onze leerlingen toch elke schooldag 

volledig fysiek onderwijs bieden.  

Zuider Gymnasium past rooster aan 

‘Elke schooldag fysiek les aan 

alle leerlingen’ 
 

Zuider Gymnasium  2

Het betekende inderdaad wel dat docenten 

hun lessen steeds twee keer moesten geven.  

Dat was pittig, maar we wilden er in de 

laatste zes weken tot de zomervakantie 

gewoon voor gaan. Met fysieke lessen blijven 

leerlingen veel beter aangehaakt, komen ze 

beter tot leren, en verlies je ze minder snel 

uit het oog. Dat heeft deze crisis wel 

duidelijk gemaakt. Om leerlingenstromen in 

de school te beperken, zorgden we er verder 

voor dat elk leerjaar een eigen ‘zone’ in de 

school had. Leerlingen zaten zoveel 

mogelijk in hetzelfde lokaal. De docenten 

zochten bij het wisselen van de les steeds 

hun volgende groep op.’ 

Terugvallen 
Na de zomervakantie mochten alle scholen 

in het primair en voortgezet onderwijs weer 

volledig open. ‘Toen zijn wij ook weer met 

het 80-minuten-rooster gaan werken’, zegt 

Chris. ‘Maar natuurlijk vragen wij ons nu 

(eind oktober, red.) ook af hoe lang we dit 

volhouden. Het aantal besmettingen loopt 

intussen hard op; ook wij houden onze adem 

in. Het is een rustgevende gedachte dat we 

een systeem hebben waar we op terug 

kunnen vallen. Maar ik hoop van harte dat 

dat niet nodig is.’ 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg]

Chris van den Berg, conrector bovenbouw 
van het Zuider Gymnasium
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Zo houdt Melanchthon Schiebroek leerlingen betrokken 

De leukste lessen voor tv

Melanchthon 3

vormgeving. Het was wat je noemt een 

sprong in het diepe. We hadden op dat 

moment natuurlijk wel enige weken ervaring 

met het verzorgen van digitale lessen, maar 

verder geen flauw idee hoe we tv moesten 

maken. Maar met behulp van de goede film- 

en presentatie-tips, met name van Davidson 

Rodrigues van OPEN Rotterdam TV, raakten 

we steeds meer bedreven. Het was voor 

leerlingen en docenten die mee  deden dus 

ook een mooie manier om meer te leren over 

film maken en presenteren.’ 

Schaalmodel van strandbeest
Leerlingen en docenten leveren gaandeweg 

vele ‘pareltjes’ af. Zo bouwt docent 

 Natuurkunde Gerben Bakker samen met zijn 

dochter een schaalmodel van een bewegend 

strandbeest van kunstenaar Theo Janssen. 

Docente Hanneke Kolenbrander brengt de 

leerlingen in beweging met een thuis-work-

out. Vwo-leerling Mounir Nhari vertelt een 

Arabisch verhaal over hoe liefde en ver-

trouwen de basis vormen om de uitdagingen 

in het leven aan te kunnen. Ook is er een 

rubriek waarin leerlingen langsgaan bij hun 

oude basisschool. 

In de spotlights 
Geert: ‘In de laatste aflevering van 10 juni  

(de school is dan inmiddels weer deels open) 

zetten we onze eindexamenleerlingen in de 

spotlights. Vwo-leerling George Ammerlaan 

toont een trailer van het video-jaarboek dat 

hij maakte, waarin examenleerlingen 

terugblikken op hun schooltijd. En docenten 

zingen samen – op gepaste afstand – een lied 

voor de geslaagde leerlingen: “School is 

klaar”.’

‘We kijken met veel plezier terug op dit 

project’, zegt Robert. ‘Maar met die laatste 

aflevering stopt het niet. We werken momen-

teel aan Melanchthon in Beeld: een “film-

nieuwsbrief” voor ouders die de wat zakelij-

kere digitale nieuwsbrief aanvult. In deze 

uitgave laten we ook filmpjes zien met het 

beste wat onze school te bieden heeft.’ 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg) 

De serie De Leukste Lessen is nog te zien via de

website van de school en de site van OPEN Rotterdam 

TV: openrotterdam.nl

Links Robert van Atten en rechts Geert van der Niet, docenten van Melanchthon 
Schiebroek die op het idee kwamen van de serie De Leukste Lessen. 

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk 

dat ik het wel kan.’ Onder dat motto (met 

dank aan Pippi Langkous) maakten 

docenten en leerlingen van Melanchthon 

Schiebroek dit voorjaar de wekelijkse 

serie De Leukste Lessen, samen met 

medewerkers van OPEN Rotterdam TV.  

De thuiszittende Rotterdamse leerlingen 

inspireren was het voornaamste doel. 

‘Hoe houden we leerlingen actief en 

betrokken? Dat was natuurlijk een vraag 

waarmee alle scholen worstelden toen ze 

moesten overschakelen van fysiek naar 

fulltime online onderwijs’, zegt Geert van 

der Niet, docent levensbeschouwing van 

Melanchthon Schiebroek. ‘Je wilt contact 

houden met leerlingen en hen blijven 

prikkelen en inspireren. Op afstand is dat 

natuurlijk een stuk ingewikkelder. Ik denk 

dat we er met het maken van De Leukste 

Lessen een mooie bijdrage aan hebben 

geleverd.’

‘Via een van onze directieleden kwamen we 

in contact met medewerkers van OPEN 

Rotterdam TV’, vertelt docent Nederlands 

Robert van Atten. ‘OPEN Rotterdam wilde 

graag laten zien hoe scholen deze roerige 

tijden doorkomen en vroeg of wij daaraan 

wilden meewerken. Dat leek ons een mooie 

kans. We kwamen al snel samen op het 

idee om een serie te maken over de leukste 

lessen. Collega’s die we erover vertelden 

reageerden meteen enthousiast. Dat trok 

ons over de streep.’

In het diepe
Geert: ‘Met OPEN Rotterdam TV spraken 

we af dat wij de filmpjes maakten en 

aanleverden, en daarbij ook zelf de inhoud 

bepaalden. Zij verzorgden de techniek en 
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Darragh van der Stel, leraar geschiedenis Comenius Lyceum:

‘Hoe werkt het voor  leerlingen?’

Comenius 4

de slag kunnen, en dat toch de eisen en de 

validiteit van de toetsing worden bewaakt. 

Want fysieke toetsen op school houden zit er 

even niet in, en hoe controleer je of er wordt 

gespiekt tijdens online toetsen? Darragh: 

‘Op deze manier worden ook leerlingen 

beter bediend die niet goed scoren op 

kennis- of inzichttoetsen. Zij kunnen hun 

creativiteit gebruiken. Bovendien verlaagt de 

school meteen de te hoge toetsdruk.’ 

Lastig
Toch is lesgeven in corona-tijden niet alleen 

maar positief. Zo miste Darragh vóór de 

zomervakantie de contactmomenten met 

leerlingen. Na de zomer zijn sommige 

leerlingen erg ziek geworden en andere 

verdwenen onder de radar. ‘Op Comenius 

hebben we te maken met zo’n tien procent 

thuiszittende leerlingen. Leerlingen die 

thuis zijn, moeten zelf inloggen. Ook is een 

factor dat sommige leerlingen niet zo snel 

voor zichzelf opkomen; zij ondervinden daar 

nadeel van.’

(Anja de Zeeuw)

Darragh van der Stel geeft hybride les, voor leerlingen in zijn lokaal én thuis. 

‘Door corona moesten we ons onderwijs 

opnieuw uitvinden. Wij, leraren, geven  

normaal gesproken les volgens een 

methode die voor óns werkt. Nu werden we 

gedwongen na te denken over wat voor 

leerlingen werkt. Dat leverde veel werk op, 

maar ik ervaar het nu als een verrijking.’ 

Dat zegt Darragh van der Stel, leraar 

geschiedenis en coördinator tto-havo op het 

Comenius Lyceum in Capelle. Darragh geeft 

hybride les: hij geeft live les voor de 

leerlingen in zijn lokaal én zijn les wordt 

tegelijkertijd via Microsoft Teams gestreamd 

voor leerlingen die thuis zitten. 

Hij is er inmiddels aan gewend. ‘Weet je, in 

dit soort situaties word je inventief over wat 

er wél kan. Ik zit er zó in: het probleem is er 

nu eenmaal, daar kun je niets aan doen, 

maar wat zijn de mogelijkheden?’

Meer interactie
Darragh herinnert zich nog goed hoe de 

verandering begon tijdens de eerste 

lockdown, en hij volledig thuis werkte.  

‘Ik dacht: nu moet ik het onderwijs levendig 

zien te houden voor de leerlingen. In de klas 

verslapt hun aandacht na twintig minuten. 

Dat gebeurt nog sneller als ze alleen maar 

naar het scherm kijken. Ik heb mezelf ook 

eens met de webcam gefilmd terwijl ik voor 

het beeldscherm lesgaf, en schrok ervan 

hoe monotoon ik praatte. 

Ik onderzocht hoe ik leerlingen zelf meer 

aan de slag kon laten gaan. Daarvoor 

maakte ik het mogelijk dat leerlingen zelf 

thuis de uitleg doornamen via mijn digitale 

lessen op de website LessonUp.nl. Ik heb al 

mijn lessen op deze site gezet, leerlingen 

kunnen daar vrij bij. Als ze daarna in mijn 

online les kwamen, konden we meer 

interactie hebben met elkaar en kon ik 

verdiepende stof bieden. Die verbetering 

heb ik meegenomen in het hybride onder-

wijs. Het lukt me om leerlingen die thuis 

zijn te laten meedoen in de les, want zij 

kunnen ook vragen stellen en meepraten in 

de chat. Natuurlijk vraag ik vooraf aan de 

leerlingen of ik de chat mag delen met de 

klas.’ Darragh checkt via de chat ook of 

leerlingen thuis aan het werk zijn. Hij vraagt 

ze dan bijvoorbeeld om een screenshot van 

hun antwoorden te uploaden. 

Toetsen 
Voor het toetsen van de stof heeft de 

geschiedenissectie besloten om leerlingen 

meer opdrachten te geven. Bijvoorbeeld: 

essays schrijven of storyboards bedenken, 

vergelijkbaar met een filmscript.  

Deze opdrachten zorgen ervoor dat 

leerlingen buiten school met de leerstof aan 

Leerling Luuk over online lessen
Luuk Dieleman, leerling tto/havo klas 1: 

‘Na de zomervakantie heb ik een week 

lang thuis de lessen gevolgd. Je mist 

thuis wel een deel van de les, want je 

krijgt niet de 

interactiviteit mee 

– bijvoorbeeld wie 

er een vinger 

opsteekt –  

en je kunt vaak 

niets anders zien 

dan het bord. Maar 

de lessen waren 

zeker goed te 

volgen. De camera voor meneer Van der 

Stel was altijd aan – die zag ik dus ook 

altijd. Soms draaide hij de camera 

waardoor ik de klas kon zien, of 

bijvoorbeeld als er iets gebeurde. 

Een nadeel was dat als de klas veel 

 herrie maakte, ik de leraar bijna niet 

kon horen.  

Een pluspunt vond ik dat ik comfortabel 

thuis kon zitten en bijvoorbeeld drinken 

kon pakken als dat zo uitkwam.’
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Over de uitdagingen van Accent VSO Op Noord 

‘Geen enkele leerling uit beeld’ 

Accent 5

Afstand houden
Toen de schooldeuren in juni weer open-

gingen, moesten leerlingen en docenten zich 

aan de anderhalvemeter-regel houden. 

‘Spannend natuurlijk. We hebben toen de 

klassen opgedeeld in groepjes van zes en 

zeven leerlingen’, zegt Jeroen. ‘Een deel van 

de groepjes kreeg op maandag en donder-

dag op school les. Het andere deel op 

dinsdag en vrijdag. Op woensdag gingen we 

door met het afstandsonderwijs. Ook 

voerden we één richting-looproutes in.  

En rond de bureaus van de docenten en de 

werktafels van leerlingen hebben we op de 

vloer lijnen aangebracht.’  

‘Leerlingen houden opmerkelijk goed 

afstand’, vindt Jeroen. ‘Ook nu ze weer 

tegelijk naar school mogen en mondkapjes 

op moeten, gaat dat vaak goed. Natuurlijk 

moet je leerlingen er soms op wijzen, net als 

in het reguliere voortgezet onderwijs.’  

Minder bang
Bregje: ‘We hebben sowieso veel met 

leerlingen over het virus en de maatregelen 

gepraat. We wilden hen steeds de juiste 

feitelijke informatie geven, zodat ze niet aan 

de haal gingen met alle wilde verhalen. 

Sommige leerlingen waren angstig. Jullie 

angsten mogen er zijn, was onze boodschap. 

Maar ook: wat helpt je om minder bang te 

zijn? Dat heeft hen wel geholpen, veruit de 

meesten kunnen er nu goed mee omgaan.’

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Jeroen de Slegte en Bregje Schravesande: ‘Goed contact houden met leerlingen 
vonden we het belangrijkste.’ 

Hoe loodsen de collega’s van Accent VSO 

Op Noord hun leerlingen zo goed mogelijk 

door deze lastige tijden? Jeroen de Slegte 

en Bregje Schravesande vertellen over de 

uitdagingen die zij zoal tegenkwamen 

sinds half maart.

‘Van onze 87 leerlingen bleken er 15 geen 

device te hebben voor toegang tot internet. 

Dat was de eerste hindernis waarop we bij 

de organisatie van het afstandsonderwijs 

stuitten’, vertelt Jeroen de Slegte, branche-

coördinator en coördinator TOP Academie  

(zie www.topacademies.nl).‘ 

In sommige gezinnen is daar geen geld 

voor. Via CVO hebben we toen snel leen-

laptops kunnen regelen.’ 

‘Een groot deel van ons onderwijs bestaat 

uit praktijklessen, ook dat vroeg om de 

nodige improvisatie’, zegt Bregje 

  Schravesande, leerkracht in de onderbouw. 

‘Zo gingen onze kookdocenten bijvoorbeeld 

live kooklessen verzorgen vanuit hun eigen 

keuken. Leerlingen deden mee vanuit hun 

eigen huis.’

Papieren lespakketten
Het begeleiden van leerlingen bij het online 

onderwijs vergde ook extra inspanning.  

‘Om de instructies van onze mentoren te 

ondersteunen maakten onze branche-

docenten bijvoorbeeld nog een “stap-voor 

stap filmpje”’, vertelt Jeroen. ‘Voor enkele 

leerlingen bleek het volgen van afstands-

onderwijs desondanks te complex.  

Voor hen hebben we toen papieren les - 

pakketten gemaakt en deze bij hen thuis 

langs gebracht.’ 

‘Goed contact houden met leerlingen, 

vonden we in die eerste maanden het 

allerbelangrijkste’, zegt Bregje. ‘Minstens 

een keer per week belden onze mentoren 

daarom met leerlingen en hun ouders, 

soms vaker. En ja, bij een enkeling hebben 

we weleens voor de deur gestaan, omdat 

we maar niks hoorden. Dan was het 13.00 

uur en kwamen ze net uit hun bed rollen. 

Wat volgde? Een goed gesprek over het 

belang van dagritme, samen met hun 

ouders. We wilden bovenal geen enkele 

leerling uit het oog verliezen en dat is ons 

gelukt. Daar zijn we trots op.’ 

Jeroen: ‘De externe stages moesten we in 

de periode van maart tot aan de zomerva-

kantie ook stilleggen. Gelukkig zijn deze in 

september weer opgestart, met uitzonde-

ring van de horeca.’
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Directielid Cees Kom vertelt: ‘Het op afstand 

lesgeven kwam in maart betrekkelijk snel 

voor elkaar. Binnen twee dagen volgden de 

leerlingen de lessen online. We lieten de 

docenten vrij in hoe ze dit wilden doen, via 

Microsoft Teams, of door alleen opdrachten 

en huiswerk online te zetten of filmpjes te 

delen. Toen leerlingen weer naar school 

mochten, bedachten we de variant: lessen 

indikken, ’s morgens alle leerlingen op 

school ontvangen en ’s middags ondersteu-

ningslessen bieden aan leerlingen die dat 

nodig hebben, en de variant waarbij de helft 

van de klas de les op school volgde en de 

helft thuis. We zijn als team echt gegroeid in 

die tijd en hebben veel van elkaar geleerd.

Tijdens de derde fase – na de zomervakan-

tie tot nu – komen alle leerlingen weer op 

school en wordt er hybride les gegeven. 

Elk lokaal is uitgerust met een goede 

luidspreker en een digibord. Iedere docent  

heeft inmiddels een eigen laptop. Leer ling-

en thuis – 15 à 20 procent van het totaal –  

kunnen de les op afstand volgen; want de 

docent die voor de klas staat, zet de micro- 

foon aan en deelt het scherm met hen.’ 

‘Extra handjes’ 
Cees Kom heeft binnen de algemene 

directie bedrijfsvoering in portefeuille.  

Hij weet als geen ander wat de school al 

heeft geïnvesteerd in het onderwijs-op-

afstand. ‘Er is een extra onderwijsonder-

steuner aangesteld die in de klas aanwezig 

is wanneer een docent van huis uit lesgeeft. 

Ook huren we “flexlessers” in, studenten 

die worden ingezet voor lesvervanging.  

Voor “extra handjes” is gezorgd door de 

benoeming van een extra conciërge die 

onder andere surveilleert in de pauzes.  

Cees Kom, lid algemene directie Marnix Gymnasium:  

‘Een Marnixvest tegen de kou’ 
Het hybride lokaal met draaibare camera en plafondmicrofoon aan het Henegouwerplein 

gebruiken is nog even toekomstmuziek – de privacyregeling moet nog verder uitgewerkt 

worden –, maar ook op het Marnix Gymnasium is het onderwijs aangepast door ‘corona’.

Marnix Gymnasium  6

Er wordt vaker schoongemaakt en we 

hebben de pauzefaciliteiten binnen en buiten 

uitgebreid.’ 

‘Het is koud!’
‘Om genoeg in ons oude gebouw te ventile-

ren, zetten we overal de ramen en deuren 

open. Dat merk je wel, want het is daardoor

koud! Aan alle collega’s hebben we een vest 

met het Marnixlogo gegeven. Dat werd 

gewaardeerd, maar dat is natuurlijk geen  

structurele oplossing. De CO2-meters die we  

besteld hebben, helpen straks bij het moni -  

toren of er voldoende wordt geventileerd.’

Corona levert ook wat op
Leerlingen die door thuisquarantaine een 

toets missen, moeten die inhalen. Maar hoe 

lang houden docenten het vol om meer 

versies van een toets te maken voor deze 

leerlingen? Daarom heeft de school licenties 

voor digitale toetsprogramma’s verlengd. 

Wat dat betreft ziet Cees dat ‘corona’ ook 

wat heeft opgeleverd. Ontwikkelingen die al 

in de pijplijn zaten, zijn erdoor versneld.’ 

 (Anja de Zeeuw)

Cees Kom

Ramen en deuren staan open

Beau-Jane Adam, leerling klas 5:
‘Het is fijner om op school te zijn, maar 

als je thuis moet zitten, gaat het 

hartstikke goed. De afgelopen tijd ben ik 

een week ziek 

geweest. Thuis 

lessen volgen ging 

heel soepel:  

de docent opende 

de vergadering in 

Teams, en ik kon de 

les volgen en het 

bord zien.  

Ook kon ik vragen 

stellen. Al geeft de docent nu les voor 

leerlingen in de klas en thuis, het voelt 

als een gewone les. Het enige is dat de 

docent voorin de klas blijft staan.  

Een nadeel is dat het moeilijker is om 

vanuit huis opdrachten te bespreken, 

maar tegenwoordig belt de docent na de 

uitlog nog apart naar de leerlingen 

thuis. Een voordeel is dat er meer 

oefenopdrachten worden vrij gegeven. 

Alles staat nu op één plek in de 

elektronische leeromgeving.’



Naam persoon

‘Structuur en regelmaat vanaf het begin’ 

Lemonia Pagonakis, moeder van een dochter uit vmbo-2  
van De Meerpaal: 

‘“Dit betekent géén vakantie, jongens”, heb ik direct tegen mijn 

dochter van 14 en zoon van 9 jaar gezegd toen de scholen 

moesten sluiten. Mijn man en ik hebben een bouwbedrijf met 

kantoor aan huis, daarnaast heb ik een paboachtergrond. 

Daardoor kon ik mijn kinderen waar nodig direct bijstaan en ook 

de pet van leerkracht opzetten. 

Vanaf het begin hebben we elke schooldag gezorgd voor structuur 

en regelmaat. Op tijd naar bed en opstaan, douchen, aankleden, 

ontbijten, een bijbelverhaal, samen bidden en aan de slag. Mijn 

dochter volgde zelfstandig haar online lessen, mijn zoon moest ik 

intensiever begeleiden. Natuurlijk lieten we de teugels af en toe 

ook wat vieren, want ook leren vanuit huis moet leuk blijven. 

Bij ons zijn de online lessen goed verlopen. Maar mijn kinderen 

hebben hun vrienden wel erg gemist. Ik hoop daarom van harte 

dat de scholen de komende tijd (gedeeltelijk) open kunnen blijven. 

Dan denk ik ook aan kinderen in onveilige thuissituaties. En aan 

gezinnen die niet beschikken over de juiste middelen en voldoen

de tijd om hun kinderen goed te ondersteunen. Kinderen hebben 

hun school nodig! Als scholen toch weer moeten sluiten, dan is 

het belangrijk dat leerkrachten hun leerlingen dagelijks blijven 

zien via het scherm tijdens de online lessen, maar ook de 

leerlingen elkáár.

De Meerpaal heeft het 

afstandsonderwijs direct en 

zeer professioneel opgepakt. 

De school stelde laptops 

beschikbaar voor leerlingen 

die dat nodig hadden, en alle 

docenten zorgden voor heel 

gestructureerde online lessen. 

Ook ouders ontvingen vanaf 

maart direct de juiste informa

tie bij nieuwe ontwikkelingen. 

 Dus chapeau aan het hele 

schoolteam!’ 

‘Vaak ‘s avonds doorgegaan om alles te doen’  

Marlon Tomasowa, moeder van een dochter uit mavo-2 
van Juliana:

‘Hoe gaan we dit oplossen? Dat was mijn eerste gedachte toen ik 

hoorde dat de scholen gingen sluiten. Ik heb niet alleen drie 

kinderen die thuis online lessen moesten volgen, ik werk zelf ook 

in het onderwijs. Ik geef les op 

een praktijkschool en ben er 

onderwijscoördinator.  

Het verzorgen van afstands

onderwijs vanuit je eigen huis 

en daarnaast drie tieners 

begeleiden was pittig.  

De kinderen en ik zijn heel wat 

keren ’s avonds doorgegaan 

om alles gedaan te krijgen. 

Mijn dochter had die eerste 

weken veel moeite om zich te 

concentreren op de online 

lessen. Ze heeft dyslexie, dat 

speelde mee.  

Na drie weken heb ik contact opgenomen met de mentor en in 

overleg mocht ze naar school komen voor de lessen. Daar waren 

nog een paar leerlingen die thuis niet de rust konden vinden, om 

uiteenlopende redenen. Ik vond het prettig dat school zo goed 

meedacht over een oplossing. Daarna ging het een stuk beter. 

Het online onderwijs op Juliana stond in no time op de rails.  

En leerlingen konden dat snel oppakken, juist omdat ze op school 

al met laptops en digitale middelen werken. Een groot voordeel!

Nu mijn dochter al haar klasgenoten sinds september weer ziet, 

is ze een blijer kind. Maar ik volg de ontwikkelingen intussen met 

argusogen. De school van mijn jongste zoon heeft de deuren 

alweer moeten sluiten, omdat ze het fysieke onderwijs niet kan 

bolwerken wegens uitval van teveel leerkrachten. Hij gaat nu met 

mij mee naar het werk. Hij werkt op zijn laptop terwijl ik lesgeef.’

[De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg] 

Twee ouders vertellen: 

‘Dit betekent géén  
 vakantie, jongens’
Hoe vingen ouders hun kinderen vanaf maart thuis op en wat kwam daar zoal bij kijken?  

Twee moeders met kinderen op CVOscholen Juliana en De Meerpaal vertellen hun verhaal.

CVOregio Zuid  
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Chapeau

 
   

In het voorjaar van 1989 nam ik het boek ‘The Satanic 

Verses’ van de Indiase schrijver Salman Rushdie mee naar 

school in verband met een les maatschappijleer aan havo-5 

over de vrijheid van meningsuiting, een kernwaarde van 

onze grondwet en democratie. Bij uitstek een gelegenheid 

om de actualiteit binnen de les te halen. Ik nam me voor 

om enkele gewraakte passages uit het boek – die handel-

den over de profeet Mohammed – voor te lezen en met de 

leerlingen in discussie te gaan over de spanning tussen de 

vrijheid van meningsuiting (Grondwet, artikel 7) en het ver-

bod op beledigen van mensen vanwege ras, godsdienst of 

seksuele geaardheid (Wetboek van Strafrecht, artikel 137c).

 

Ik twijfelde nog of ik tijdens de les het boek uit mijn tas zou 

halen om de passages eruit voor te lezen. Een collega  

adviseerde me echter om het alleen te hebben over de 

inhoud van het boek, maar het boek zelf in mijn tas te  laten. 

Geen slecht advies, want de zaak was uiterst  gevoelig  

geworden sinds de fatwa die ayatollah Khomeini op 14  

februari 1989 had uitgesproken tegen Rushdie, waarin 

iedere moslim werd verplicht om hem te doden. Daartoe 

werd een  beloning van een miljoen dollar uitgeloofd. 

In eenzelfde dilemma verzeilde ik jaren later bij een  

geschiedenisles over antisemitisme en Jodenvervolging.  

Ik had de vertaling van ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler in mijn 

tas zitten, twijfelde nog even, maar las toen enkele citaten 

aan mijn leerlingen uit vwo-4 voor. Zoals deze twee over de 

Joden:

Het is een ras, een volk zonder land: ze zijn overal, ze leven 

verspreid als ras midden tussen andere rassen, als staat 

midden tussen andere staten, ze leven er niet ‘gewoon’, 

maar altijd als parasiet in het lichaam van andere volkeren. 

Had men aan het begin van deze oorlog1 maar één keer 

twaalf- of vijftienduizend van deze Joodse volksbedervers 

op gifgas getrakteerd (…) dan was het offer van miljoenen 

Duitsers aan het front niet tevergeefs geweest.

In memoriam Samuel Paty (1973-2020)

Vrijheid van meningsuiting en het 
verbod op beledigen 

Column

Nauwlettend hield ik tijdens het voorlezen de reacties 

van de leerlingen in de gaten. Daarna voerden we een 

 gesprek over de inhoud van de citaten. ‘Shocking’, ‘heftig’, 

‘gestoord’ waren de reacties. Sommige leerlingen vonden 

dat de teksten niet te letterlijk genomen moesten worden. 

Die laatste mening veranderde binnen dezelfde les na het 

zien van fragmenten uit de documentaire ‘Shoah’. Daarin 

liet cineast Claude Lanzmann voormalige kampbeulen en 

overlevenden van de vernietigingskampen Auschwitz en 

Treblinka aan het woord. Op indringende wijze werd duide-

lijk gemaakt hoe de moord op zes miljoen Joden op geraffi-

neerde wijze was uitgevoerd volgens het scenario uit ‘Mein 

Kampf’. De interviews en filmbeelden werden door veel 

leerlingen als heftig ervaren, sommigen waren zichtbaar 

geëmotioneerd. Ik vroeg hun dan ook of het terecht was dat 

ik dit allemaal had vertoond. Ja, vonden ze unaniem.  

De geschiedenis kent immers inktzwarte episodes, die 

moeten we niet wegdrukken.

Een derde casus uit mijn docentenbestaan betreft een les 

filosofie over redeneren en argumenteren voor vwo-5.  

Ik wilde de leerlingen laten kennismaken met drog-

redenen en hun vaardigheden bijbrengen om bepaalde 

typen  drog redeneringen te herkennen en te ontmaskeren. 

Als voorbeeld had ik onder meer deze redenering op de 

Powerpoint gezet:

Als zwarten minder hersens hebben, dan zullen hun IQ-

scores lager zijn dan die van blanken. Hun IQ-scores zijn 

lager. Dus: ze hebben minder hersens.

Dit viel bij enkele leerlingen niet goed. Er werd name-

lijk door mij en andere leerlingen flink gelachen bij het 

voor lezen van deze redenering. In het gesprek dat daarop 

volgde was het echter goed mogelijk om duidelijk te maken 

dat dit lachen beslist geen blijk van waardering betekende 

voor de inhoud van de redenering, maar een reactie op de 

domheid ervan.  

Dirk Oosthoek
Voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

van CVO, docent filosofie op Melanchthon Schiebroek en  

vakdidacticus filosofie aan het ICLON (Universiteit Leiden)

1    Hitler doelt hier op de Eerste Wereldoorlog – redactie



 13 C VOpen	 December 2020

 
   

De drogreden kon door de leerlingen gemakkelijk worden 

weerlegd door het maken van een waarheidstafel waarmee 

de ongeldigheid van de redenering werd aangetoond. 

Daarnaast werd op internet een onderzoek gevonden waar-

uit bleek dat er sprake was van nagenoeg gelijke IQ-scores 

als er sprake was van sociale gelijkheid en gelijke scholing 

van blanken en zwarten. Daarmee werd de consequens 

(‘dan zullen hun IQ-scores lager zijn dan die van blanken’) 

weerlegd en de antecedens (‘Als zwarten minder hersens 

hebben’) ontkracht, en kon de racistische redenering bij het 

grof vuil worden gezet.

 

Collega Samuel Paty stond erom bekend dat hij als geen 

ander rekening hield met de gevoeligheid van bepaalde 

 onderwerpen, maar ze niet vermeed. Bij de uitvoering van 

zijn lessen ging hij uiterst respectvol en nauwkeurig te 

werk. Zelf durfde ik wel uit de vertaling van ‘Mein Kampf’ 

voor te lezen en een racistische redenering te tonen en te 

bespreken, maar het boek van Rushdie hield ik in mijn tas. 

Zelfs in deze column heb ik er geen citaat uit gegeven. 

Paty durfde een stap verder te gaan en toonde de spot-

prenten over de profeet. Hoe het met hem is afgelopen,  

is  afgrijselijk.

 

Zijn dood op 16 oktober 2020 is een dramatische wake-

up call voor docenten om zich gezamenlijk en intensief 

te bezinnen op de sociaal-politieke inhoud en boodschap 

van hun lessen. Hoe gaan we om met het dilemma  tussen 

het niet willen ophitsen van de gemoederen door het 

 aansnijden van gevoelige thema’s en het niet uit de weg 

willen gaan van deze thema’s? Welk lesmateriaal kan 

wel en welk kan niet door de beugel? Kunnen lessen nog 

betekenis hebben als ze wegdraaien van de bizarre en 

verscheurde wereld om ons heen, niet ingaan op wat er 

werkelijk speelt en zich alleen nog focussen op risicoloze 

feiten en theorieën?

Oproep
Dit is de een-na-laatste column van Dirk Oosthoek.  

De laatste verschijnt in het aprilnummer van dit blad.  

Daarom is de redactie op zoek naar een opvolger voor 

Dirk als vaste columnist. Wie zoeken we?  

Een CVO’er die het leuk vindt om van tijd tot tijd in circa 

500 woorden haar of zijn prikkelende, kritische of 

humoristische visie op het ‘onderwijsbedrijf’ of het 

primaire proces in de klas te geven. 

Heb je interesse? Mail dan naar de redactie: 

cvopen@cvo.nl Het is fijn als je wat voorbeelden van 

eerder werk meestuurt. 

N.B. Het is een niet-betaalde bijdrage.
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10.20 uur: Docent Duits meneer Blom 

geeft een les over persoonlijke voornaam-

woorden. Er wordt zelfstandig gewerkt. 

De twee meiden op de voorgrond zijn aan 

het kletsen: ‘Wij zijn al klaar hoor! De stof 

wordt zo meteen besproken.’

9.30 uur: In het Lokaal voor de Toekomst werkt Nick van Rumpt 

met de 2D-lasersnijder. ‘Kijk, dit is mijn tekendoos met mijn naam 

er op gelaserd!’ Nick laat een foto van zijn beagle zien: ‘Ik wil er 

ook nog een hondenpootje op.’

10.13 uur: Biologiedocente mevrouw Cordero-Elizabeth werkt 

met een spatscherm voor haar bureau in verband met corona.  

De leerlingen zijn bezig hun PTA (schoolexamen) na te bespreken. 

Een leerling grapt: ’Mevrouw, u moet nog even uw haar goed doen 

voor de foto, er zit nog een slordig plukje!’

Hoe bereid je leerlingen voor op de veranderende 

samenleving? Op Comenius College Nieuwerkerk is hiervoor 

onder andere een Lokaal voor de Toekomst gemaakt. Ook 

heeft de school de status van Unesco-school aangevraagd.

8.25 uur: Na de herfstvakantie is het dragen van een mondkapje op 

school verplicht. Schooldirecteur meneer Visser verwelkomt zijn 

leerlingen en controleert of de regels worden nageleefd: ‘ 

Jongens, hebben jullie je handen gedesinfecteerd? Mondkapje goed 

opdoen, over je neus!’

9.30 uur: Het Lokaal voor de Toekomst is een hypermodern klaslokaal 

voor het volgen van Tech+-lessen; leerlingen leren in teamverband 

bouwen, programmeren en testen. Docent meneer Van Dorsser vertelt 

over de pijlers ICT-vaardigheden, mediawijsheid, programmeren en 

2D/3D. Vandaag brengt hij de klas mediawijsheid bij: ‘Bedenk wat de 

voordelen en de nadelen van internet zijn, schrijf dit met je groepje op 

vellen papier, maak er een foto van en stuur dit in via Teams, zodat er 

een bewijs is dat jullie de opdracht hebben gedaan.’

 Een kijkje op ...
Comenius Nieuwerkerk 



10.35 uur: Pauze. De schoonmaakploeg:  

‘Wij vinden corvee niet erg hoor, zo missen 

we iets van de les!’

10.30 uur: Comenius Nieuwerkerk is een Unesco-school. Dit is 

goed zichtbaar in de aankleding van de school: in de hal prijkt het 

Unesco-logo en aan het plafond hangen mooie wereldbollen.  

Docente geschiedenis mevrouw Van der Knaap vertelt: ‘Er zijn vier 

thema’s waaraan onze leerlingen elk schooljaar tijdens drie 

‘wereldweken’ aandacht besteden: duurzaamheid, wereldburgerschap, 

vrede, mensenrechten en intercultureel leren. Het doel is om de 

leerlingen buiten de eigen (school)omgeving te laten kijken. De Unesco-

leerlinggroep helpt bij de organisatie en draagt ook zelf ideeën aan.  

Zo hebben zij vorig jaar een Fifa-toernooi voor leerlingen met een 

handicap georganiseerd. Zelf ben ik met eerstejaars leerlingen naar een 

gebedshuis geweest en we willen graag nog naar Bordeaux om te surfen!’ 

13.10 uur: Directeur Visser: ‘Een aantal keer per jaar gaan leerlingen in 

gesprek met docenten over de kwaliteit van het onderwijs. De leer lingen 

geven dan aan wat ze fijn vinden in de les, waar ze veel van leren en op 

welke manier ze het beste uitleg krijgen. Docenten stellen leerlingen vragen 

over onderwerpen waar zij zelf tegenaan lopen. Op deze manier worden 

leerlingen als echte professionals ingezet. Zij weten immers het beste hoe 

ze het meeste uit hun schooltijd kunnen halen.’ 

11.45 uur: Stagiaire Duits mevrouw Van de 

Watering brengt haar leerlingen bij hoe een zakelijke 

brief geschreven moet worden. Mevrouw Houweling, 

docente Duits, draagt op afstand bij, zij geeft vanuit 

huis les. ‘Ik zie alles hoor wat er in de klas gebeurt, 

ook als ze achterin de klas niets doen!’
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11.04 uur: Docent meneer Erkens vervangt de les 

beeldende vorming: ‘De opdracht is om een mondkapje 

te ontwerpen. De tien mooiste worden uitgekozen en 

ook echt geproduceerd!’ Leerling (links): ‘Ik ga iets 

doen met de pride flag.’

11.29 uur: NASK-docent meneer Clement geeft een 

les natuurkunde over ‘optica’: beeld tekenen met een 

positieve lens. 

 (Janetta Ninkeula]
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Altijd maatwerk: één gesprek of intensieve begeleiding

Mobiliteitshuis begeleidt 
naar nieuw werk

Het Mobiliteitshuis is nog lang niet bij iedereen in de CVOorganisatie bekend.  

Als het aan adviseurs Lisette Kalis en Monique Baggerman ligt, komt daar snel 

verandering in. Ze vertellen graag wat ze voor medewerkers en leidinggevenden 

kunnen betekenen op het gebied van recruitment, (interne) mobiliteit en de 

 Participatiewet. 

Lisette Kalis (rechts) en Monique Baggerman roepen CVO’ers die een nieuwe 

uitdaging zoeken op om de mogelijkheden binnen CVO te verkennen
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‘Soms hebben mensen het gevoel dat ze niet meer helemaal op de 

juiste plek zitten. Misschien twijfelen ze aan de school waar ze 

werken of aan hun functie, of zijn ze benieuwd welke mogelijk

heden er voor hen zijn. Soms geeft een collega bijvoorbeeld in een 

functioneringsgesprek aan toe te zijn aan iets nieuws. Het kan ook 

zijn dat dat er iets wringt in het functioneren of dat er gezocht 

wordt naar reintegratiemogelijkheden buiten de eigen werkplek. 

Of misschien vreest een leidinggevende dat de medewerker in de 

toekomst uitvalt. In alle gevallen loopt de aanmelding voor het 

Mobiliteitshuis via de leidinggevende’, zegt Monique Baggerman, 

die zeventien jaar bij CSG Calvijn werkte voordat ze begin dit jaar 

bij het Mobiliteitshuis begon als adviseur. 

‘Blije mobiliteit’
‘We starten altijd met een uitgebreid, oriënterend gesprek.  

Soms blijft het bij dat ene gesprek, maar meestal maken we 

afspraken over een vervolgtraject. Dat is altijd maatwerk.  

Soms is er behoefte aan intensieve begeleiding bij het verkennen 

van iemands wensen, kansen en mogelijkheden. Maar we kunnen 

ook concreet ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door specifieke 

vacatures (binnen of buiten CVO) in de gaten te houden of iemand 

weer helemaal arbeidsmarktready te maken. Zeker mensen die 

al jarenlang dezelfde baan hebben weten vaak niet zo goed hoe ze 

zich vandaag de dag effectief op de arbeidsmarkt kunnen 

 bewegen. Zij vinden het vaak fijn als wij daarbij kunnen helpen’, 

vertelt Monique. Lisette Kalis, die al heel wat jaren meeloopt, geeft 

een aantal voorbeelden: ‘We hebben de wens van een zorgcoör

dinator voor urenuitbreiding in vervulling kunnen laten gaan op 

een andere CVOschool. We hebben vanuit het Mobiliteitshuis ook 

docenten begeleid die taxichauffeur en klusjesman werden.’

CVO is groot en veelzijdig 
Lisette en Monique benadrukken dat er binnen CVO soms ook 

interessante mogelijkheden zijn voor medewerkers die op zoek 

zijn naar een nieuwe uitdaging. Monique zegt hierover: ‘We zien te 

vaak collega’s vertrekken die we graag hadden willen behouden 

voor de organisatie. Een deel van hen realiseert zich misschien 

onvoldoende hoe groot en veelzijdig onze organisatie is. Er zijn 

veel verschillende scholen. Als je op zoek bent naar een nieuwe 

uitdaging, professionele ontwikkeling, een nieuwe werkomgeving, 

nieuwe collega’s, een andere leerlingenpopulatie of een ander 

onderwijsconcept, dan is het absoluut de moeite waard om de 

mogelijkheden binnen CVO te verkennen!’ 

Re-integratie van oud-werknemers
De begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan doet  

het Mobiliteitshuis overigens ook voor oudmedewerkers.  

Lisette legt uit: ‘CVO is eigenrisicodrager voor de Werkloosheids

wet. Zolang oudmede werkers een WWuitkering hebben, blijft de 

band met CVO bestaan. We zijn wettelijk verplicht om mensen te 

onder steunen bij hun reintegratie, maar voor CVO is het zeker 

ook een kwestie van goed werkgeverschap. We laten mensen niet 

los nadat zij uit dienst zijn gegaan. Hiervoor maken we ook gebruik 

van de expertise van een externe partij.’

Recruitment
Het Mobiliteitshuis heeft inmiddels ook laten zien dat het een 

interessante meerwaarde kan hebben bij recruitment, ofwel de 

werving en selectie van nieuw personeel. Omdat het Mobiliteits

huis zicht heeft op vacatures, kan een inschatting worden gemaakt 

of een vacature bijvoorbeeld kan worden ingevuld door een (ex)

collega of een zijinstromer. 

Lisette: ‘Door recruitment gezamenlijk met de scholen te organi

seren kan er veel voordeel behaald worden. Denk aan ‘slimme 

matches’: het combineren van kleine vacatures, zicht hebben op 

goede kandidaten uit eerdere procedures en een check op eerdere 

dienstverbanden en actief inwinnen van interne referenties.’  

Vanuit deze gedachte vond vorig schooljaar bij Comenius College 

een pilot plaats. De ervaringen waren zo positief, dat de werkwijze 

inmiddels ook is geïntroduceerd op een aantal andere CVOscholen. 

Participatiewet
Een andere activiteit van het Mobiliteitshuis betreft het handen en 

voeten geven aan de Participatiewet. Lisette legt uit: ‘Met deze wet 

wil de overheid onderstrepen dat ook mensen met een beperking 

een kans verdienen op de arbeidsmarkt. Hoe mooi zou het zijn als 

het lukt om een aantal mensen met een beperking een baan te 

bieden op onze scholen! Het onderwijs is bij uitstek een plek waar 

iedereen mag zijn wie hij is. Dat wil je ook uitstralen naar je 

leerlingen: er zijn mensen die tegen bepaalde dingen aanlopen, 

maar zij horen er wel bij op onze school.’ Monique vult aan: ‘Onze 

Accentscholen zijn aangehaakt bij dit project. We hopen dat we 

voor een aantal van hun leerlingen een plek kunnen vinden op een 

CVOschool. Hiermee kunnen de scholen op een mooie manier 

invulling geven aan een stukje maatschappelijke verantwoordelijk

heid. In de praktijk is het overigens nog niet zo eenvoudig om 

iemand met een beperking op te nemen in de school. Daar is 

draagkracht en commitment in het team voor nodig, al was het 

maar omdat de nieuwe collega begeleiding nodig heeft.’ 

Met de komst van Monique naar het Mobiliteitshuis zijn er nieuwe 

mogelijkheden gekomen om dit mooie project in een stroom

versnelling te brengen. Samen met het werkgeversservicepunt van 

de gemeente Rotterdam (WSPR) heeft CVO sinds de zomer

vakantie alweer een aantal goede stappen gezet. ‘Dit project is een 

uitdaging. We zijn trots op elke stap die we met elkaar zetten!’, 

besluit Lisette. 

(Karin van Breugel) 

Contact
Lisette en Monique vormen samen het Mobiliteitshuis,  

dat onderdeel is van het HRteam van de Shared Service 

Organisatie (SSO). Het Mobiliteitshuis is er voor alle 

medewerkers van CVO: docenten, onderwijsondersteunend 

personeel en leidinggevenden. 

Het Mobiliteitshuis is te bereiken via  

mobiliteitshuis@cvo.nl 
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Hoe is je loopbaan tot nu toe verlopen? 
‘Ik ben vóór ik hier bestuurder werd onder andere bestuurder 

geweest van de Christelijke Hogeschool Ede in de periode 

20112016. Tot voor kort was ik adviseur en interimmanager bij 

een organisatieadviesbureau. Verder heb ik onder andere bij de 

Belastingdienst en Rijkswaterstaat gewerkt, en bij twee ministe

ries. Ik geef al bijna 25 jaar les aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, in public controlling, en heb op de Christelijke 

Hogeschool Ede ook les gegeven in bedrijfskunde en HRM.

Waarom koos je voor CVO?
‘Sinds 2017 heb ik een aantal opdrachten binnen CVO uitgevoerd 

als adviseur. Ik merkte dat ik een goede klik had met bestuur en 

directie, de Raad van Toezicht en de medewerkers. Toen Henk 

Post vertrok kreeg ik de vraag of ik als interimmer de raad van 

bestuur langduriger wilden helpen. Dat besloot ik te doen.  

Na drie weken heb ik gesolliciteerd naar de vacature van lid raad 

van bestuur.’ 

Interview met nieuwe CVO-bestuurder Ton Bestebreur: 

‘Iedere CVO-school een 
magneet, geen donut’ 

Ton Bestebreur: ‘Laten we erop letten of mensen passen bij 
onze identiteit, en niet op wat hen anders maakt.’

Sinds het vertrek van Henk Post per 1 september 

vormt Ton Bestebreur in zijn eentje het bestuur 

van CVO, bijgestaan door Nico van den Eijkel, 

voormalig algemeen directeur van Melanchthon. 

Ton kwam eind 2019 als interimbestuurder naar 

CVO op het Henegouwerplein, en werd per 1 juli 

benoemd als lid van de raad van bestuur. Hij 

hoopt volgend jaar te kunnen samenwerken met 

een nieuwe bestuursvoorzitter. Wie is Ton en wat 

kunnen CVO’ers van hem verwachten?
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Wat is je portefeuille in de raad van bestuur? 
‘Mijn rol ligt in de verbinding van bedrijfsvoering met onderwijs en 

identiteit; vooral gericht op het interne functioneren. De nieuwe 

voorzitter zal meer extern gericht zijn; hij of zij zal veranderingen 

in de samenleving vertalen in opgaven voor CVO. 

De rol die ik nu heb, past goed bij me. Verder vind ik het als 

geboren Rotterdammer – maar daarna opgegroeid in Oud 

Beijerland – bijzonder om eindelijk “in de stad aan de stad” en in 

de regio te werken. Ik heb het gevoel dat ik hier persoonlijk van 

waarde kan zijn.’

Wat zijn je plannen voor CVO?
‘Binnen CVO zie ik een prachtige hoeveelheid opgaven liggen.  

Eén: goed eigentijds onderwijs – dat staat bovenaan. Twee: 

onderwijs vanuit onze identiteit. Drie: onderwijs in een organisatie 

waar mensen met plezier werken. Met die drie speerpunten ben je 

nooit klaar. Er is altijd iets wat je slimmer, beter of anders kunt 

doen. Dat maakt het voor mij leuk om bij CVO te werken.’ 

Wat zie je als het DNA van CVO? 
‘Je DNA kenmerkt je, maar DNA verandert in de tijd. Het DNA van 

CVO muteert op een natuurlijke manier, bijvoorbeeld doordat een 

nieuwe generatie leraren met nieuwe ideeën binnenkomt.  

Het muteert ook van buiten, omdat de samenleving andere vragen 

stelt aan scholen. In mijn introductiefilmpje1 voor de CVOmede

werkers zei ik: “We staan op de schouders van mensen die ooit 

vanuit een christelijke visie scholen gesticht hebben.” 

We moeten dat historische DNA bewaren en tegelijk ruimte laten 

voor ontwikkeling. Twee kernwoorden zijn voor mij: identiteit en 

kwaliteit. Wat identiteit betreft: nog altijd leeft op scholen het 

bewustzijn dat we staan voor een identiteit van waaruit we werken. 

Soms moet je ernaar zoeken of even doorvragen, want er heerst 

soms handelingsverlegenheid bij docenten over hoe we anno 2020 

christelijk onderwijs gestalte kunnen geven. Maar onder de 

oppervlakte leeft bij velen dat ze een goede eigentijdse christelijke 

school willen zijn. Ik ben daarbij minder van de vormen. Uiterlijke 

zaken als kleding, een bepaalde bijbelvertaling en lidmaatschap 

van een kerk horen voor mij bij de vorm. Ik hecht daar minder aan. 

Het gevaar van sturen op de vorm is dat we een donut zijn: van 

buiten beschermd, maar van binnen leeg. Mij spreekt het concept 

van de magneet meer aan, waarbij de scholen een levende 

identiteit, een eigen karakter, en diepe wortels hebben. Dat trekt 

aan. Ten tweede zit in onze identiteit ook de ambitie “komen tot 

kwaliteit”. Ik zie kwaliteit niet als “voldoen aan meetbare inspec

tienormen”, maar breder, want goed onderwijs gaat toch vooral 

ook over persoonsvorming, waarbij we jongeren helpen hun talent 

te ontdekken en helpen ontwikkelen2. 

Ik wil bij kwaliteit ook graag noemen dat we als CVO en scholen 

een goede werkgever zijn, voor wie medewerkers zich graag met 

een warme gloed inzetten en bij wie ze graag blijven. Ik wil heel 

zuinig zijn op mensen, en juist ook in deze moeilijke tijden van 

corona nadenken over wat goed werkgeverschap inhoudt. 

We kunnen onze waardering niet altijd in geld en goederen 

uitdrukken, maar af en toe voeg ik de daad bij het woord.  

Zo hebben we de medewerkers aangeboden dat ze met hun gezin 

Diergaarde Blijdorp een keer gratis kunnen bezoeken. Blijdorp is 

daar blij mee en wij ook. Er is door 1.500 medewerkers gebruik 

van gemaakt.’

Wat hoort er bij de wortels? 
‘Ik wil met scholen het gesprek aangaan hoe ze via hun uitstraling 

– denk daarbij aan hun keuzes in het curriculum, hun aanstelling 

van personeel – eigentijds uiting geven aan de wortels. 

Ik wil graag dat CVOscholen zich hiermee profileren: als je je 

herkent in deze waarden, dan ben je welkom. Ik kies bewust voor 

een warme formulering: laten we erop letten of mensen passen bij 

onze identiteit, en dus niet letten op wat leerlingen anders maakt, 

of dat nu een hoofddoekje is of iets anders. Ik ben tegen het 

weigeren van meisjes met een hoofddoekje. Bij jongens speelt dat 

probleem helemaal niet. Die open houding geldt ook voor het 

aannemen van personeel. We kijken er niet meer naar of kandida

ten kerkelijk meelevend zijn, maar of ze binnen onze identiteit met 

plezier willen meehelpen onze waarden te versterken.’ 

Hoe denk jij dat het onderwijs eruitziet op CVO-scholen ná 
corona?

‘Er wordt gespeculeerd over de vraag of we over vijf jaar vaker 

thuisonderwijs zullen geven. Een kleine trend was er al: hbo’s 

hebben gevraagd aan het voortgezet onderwijs om leerlingen beter 

voor te bereiden op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Dat houdt 

in: grotere colleges, afstandsleren en werken. 

We zien ook dat het voor onderbouwleerlingen en vmboleerlingen 

veel lastiger is om zichzelf via thuisleren of afstandsleren net zo 

goed te ontwikkelen als op school. Door corona ontdekken we hoe 

belangrijk aanwezigheid in de klas en het contact met de leraar 

zijn in de technische en dienstverlenende vakken en in de onder

bouwklassen. Als corona al innovaties versnelt, verwacht ik dat 

vooral in de bovenbouw van havo en vwo. 

De sociale kant van onderwijs, het elkaar inspireren, samenwer

ken als voorbereiding op de toekomstige beroepen van leerlingen, 

blijft echter cruciaal. Het ontwikkelen van de vaardigheden die je 

nodig hebt in de samenleving kun je niet alleen thuis of op straat 

leren, onze leraren moeten betrouwbare wegwijzers zijn voor 

zoekende leerlingen.’ 

CVO werd onlangs ‘de grootste christelijke scholenkoepel in 
Nederland’ genoemd. Wat vind je daarvan? 

‘Er zijn weinig mensen die CVO kennen. Mensen moeten de 

scholen van CVO kennen; die moeten hun een warm gevoel geven. 

CVO is een hulpmiddel om scholen sterker te maken en dienend 

aan het onderwijs op de scholen. De samenwerkingen tussen de 

39 vestigingen is gebaat bij een krachtige CVOorganisatie, maar 

laat dat maar vooral zichtbaar worden in de scholen. 

Ik zie wel de waarde van CVO, maar CVO hoeft niet beter op de 

kaart te komen. Laat de scholen maar floreren. Bij alles wat ik doe 

is de onderlegger: heeft de leerling hier belang bij?  

Is het antwoord: nee, dan moeten we ons er verre van houden.’

[Anja de Zeeuw]    Twitter @bestebreur (op persoonlijke titel)

1 https://vimeo.com/435008593

2 De drieslag in de onderwijsvisie van hoogleraar pedagogiek Gert Biesta:  

 kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie
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Chapeau

De leraar en de headhunter

Comenius College werkt samen met collega’s in de regio

Digitale scholenexpo als  
alternatief voor scholenmarkt

Actueel

echte beurs bezoeken – naar de stands van 

hun keuze gaan om met voorlichters te 

praten en hun vragen te stellen. Hoe dit 

kleinschalig te organiseren moeten de 

initiatiefnemers nog besluiten. De scholen 

hebben digitaal materiaal in hun stand, en 

kunnen dit met leerlingen en ouders delen. 

De scholen die het plan steunen, zijn 

geadviseerd door ICT-expert Dieter 

 Möckelmann. Hij maakte de partners 

enthousiast voor de mogelijkheid van 

virbela.com. Aan training of voorbereiding 

van de voorlichters hoeft niet veel te 

gebeuren, verwacht Eric. ‘Het moet net zo 

makkelijk gaan als op een fysieke scholen-

markt.’ 

Samenwerken met basis-
scholen 
De echte organisatoren van de scholenexpo 

zijn de basisscholen ten oosten van 

 Rotterdam. Een deel van de kosten wordt 

gedragen door de gemeenten Rotterdam en 

Capelle en Koers VO. 

Met de basisscholen wordt goed samen-

gewerkt voor de promotie van de scholen-

expo. Ook hopen de vo-scholen dat de 

basisscholen leerlingen helpen met het 

gebruik van laptops om de scholenexpo te 

bezoeken. Want het idee achter de 

 organisatie is: kansengelijkheid creëren.  

Die gelijkheid moet niet gehinderd worden 

door het ontbreken van devices of een 

internetverbinding. Overigens is een 

voetnoot dat virbela.com niet draait op 

Chromebooks. Ook hier kunnen basis-

scholen hulp bieden. 

(Anja de Zeeuw)

Meer informatie op: www.comenius.nl

Zo kan de scholenexpo eruit zien via www.virbela.com 

Aan de oostkant van Rotterdam wordt 

gewerkt aan een digitale scholenexpo, als 

alternatief voor een fysieke scholenmarkt. 

Scholen voor voortgezet onderwijs werken 

hiervoor met elkaar én met basisscholen in 

de regio samen. Het doel is: groep-8-leer-

lingen in staat stellen om een goede keus 

te maken voor het vervolgonderwijs.

Het organiseren van fysieke scholenmark-

ten waar honderden leerlingen en ouders 

rondlopen, is in deze bijzondere tijd niet 

verstandig. Toch hebben de scholen voor 

voortgezet onderwijs en de basisscholen er 

belang bij dat de kinderen goed terecht-

komen. Daarom zoeken de scholen naar 

een alternatief om de markten te houden. 

Een aantal scholen – Thorbecke, het 

Krimpenerwaardcollege, de GSR, Roncalli, 

Comenius College, IJsselcollege, Emmaus-

college – ziet de oplossing in de virtual 

reality aanbieder www.virbela.com. 

Algemeen directeur Eric Dekker van het 

Comenius College is betrokken bij het 

initiatief. Hij vertelt: ‘Scholen zijn hartstikke 

creatief geworden: we ontdekten dat er veel 

meer online kan dan er kon. Via het 

Canadese product virbela.com hopen we 

bezoekers hetzelfde gevoel te bezorgen als 

voorheen. De scholen kunnen via dit mooie 

grafische platform goed laten zien waar ze 

voor staan.’ 

Hink-stap-sprong
Het schoolkeuzeproces wordt hierdoor 

makkelijker.Dat lijkt op een hink-stap-

sprong, weet Eric. ‘Eerst kunnen een 

leerlingen kiezen uit tien scholen, na een 

scholenmarkt nog uit 5, en na een lesjes-

middag nog uit 2. Op een open dag maakt 

een leerling dan de definitieve keuze, of,  

als hij of zij die al gemaakt heeft, wordt 

deze al dan niet bevestigd op zo’n dag.’ 

De scholenmarkt is dus een onmisbaar 

onderdeel van het keuzeproces. Het is dan 

ook zaak om de markt tijdig te houden, 

voorafgaand aan de open dagen. Waar-

schijnlijk vindt het digitale event dan ook 

uiterlijk de tweede week van januari plaats. 

Op de geplande namiddag en avond kunnen 

leerlingen en hun ouders tijdens een tijdslot 

van een uur de digitale scholenexpo 

bezoeken. Dat houdt in dat ze inloggen, 

een avatar aanmaken, en – alsof ze een 

Andere activiteiten
Openlesmiddagen voor leerlingen en 

groepsbezoek door basisschoolklas-

sen gaan voorlopig gewoon door op 

het Comenius College. Informatie-

avonden voor ouders worden zowel 

online als offline (fysiek) gehouden, 

binnen de protocollen die er zijn voor 

bezoek door volwassenen. 

 

Meer informatie op: www.comenius.nl 



Daniel Elsau is waarnemend chef-kok in een mooi restaurant aan de Rotte.  

Zijn passie voor koken startte ooit bij Accent Praktijkonderwijs Capelle.  

Met zijn 28 jaar heeft hij inmiddels een carrière opgebouwd die veel respect afdwingt. 

‘Vecht voor je  
 dromen’ 

‘Op de praktijkschool heb ik al snel voor de 

richting horeca gekozen. Mocht ik ooit vader 

worden, dan wilde ik namelijk voor mijn kinde

ren kunnen koken. Best een rare reden … 

Toen ik stage wilde lopen bij Brasserie Staal 

waren er verschillende leraren die me vroegen 

of dat niet te hoog gegrepen was. Mijn mentor 

niet. Zij ging met me mee naar Staal en ik wist 

de stage te bemachtigen. Daar heb ik 

uiteindelijk vier jaar gewerkt, het laatste jaar 

als betaalde kracht. 

Zadkine wilde me niet aannemen toen ik  

daar na de praktijkschool aan een niveau 

2 opleiding wilde beginnen. Opnieuw hoorde 

ik dat ik het waarschijnlijk niet zou  aan 

 kunnen. Dankzij mijn chef bij Staal werd ik 

toch toegelaten. Uiteindelijk heb ik al mijn 

diploma’s gehaald: niveau 2, 3 en 4, gespecia

liseerd kok, specialisatie patisserie. Sinds 

twee jaar neem ik trouwens op Zadkine 

praktijkexamens af. Heel eervol dat ik 

daarvoor gevraagd ben. 

Tijdens mijn niveau 4opleiding moest ik in 

hoger aangeschreven restaurants werken.  

Dat werd in eerste instantie De Olijfboom in 

Barendrecht. Omdat ik na werktijd niet meer 

met de bus naar Krimpen aan den IJssel kon 

reizen, waar ik toen woonde, ging ik samen 

met mijn tweelingbroer in Rotterdam wonen. 

We waren toen pas 18. 

Na De Olijfboom volgden verschillende zaken 

met een Michelinster, zoals De Librije, 

Vermeer, De Lindenhof en Parkheuvel.  

Bij Fitzgerald wisten we een ster te 

 bemachtigen terwijl ik er werkte. Dat was een 

droom die in vervulling ging. Koken in een 

sterrenzaak is echt Champions League.  

Als je van je vak houdt, is dat natuurlijk 

fantastisch, maar je werkt zeker tachtig uur 

per week. Dat zou ik nu niet meer willen. 

Op dit moment ben ik waarnemend chefkok 

bij Restaurant De Prins van Terbregge en 

bedenk ik alle gerechten zelf. Vooral tijdens 

het hardlopen in het Kralingse Bos krijg ik 

veel nieuwe ideeën. Ik verwerk vaak buiten

landse invloeden in mijn gerechten en kies 

graag voor een rare twist. Dan maak ik 

bijvoorbeeld een dessert met curry, drop of 

taco.

Mijn droom is om samen met mijn vrouw een 

bed & breakfast te beginnen, met een aantal 

kamers en een mogelijkheid om kleinschalige 

evenementen te verzorgen op culinair gebied. 

Liefst houd ik het klein en doe ik zoveel 

mogelijk zelf. Het zou leuk zijn om ook 

leerlingen van mijn school de kans te bieden 

om stage te lopen. 

Ik kijk met plezier terug op mijn schooltijd. 

Accent Capelle was een fijne, warme school. 

Achteraf ben ik blij met die schoolkeuze, 

anders was ik nooit in de horeca terechtgeko

men. Een belangrijke les die ik er leerde: laat 

je niet zeggen dat iets niet haalbaar is. Als je 

iets echt wilt, moet je vechten voor je dromen 

en je doel voor ogen houden. Want zonder 

doel geen toekomst!’  

(Karin van Breugel)

De (CVO)pen aan	een	oud-leerling

Daniel Elsau

Daniêl Elsau als tiener

‘Laat je niet zeggen dat iets niet haalbaar is.’ 
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‘We moesten de deuren 
twee weken sluiten’

In het onderwijs willen mensen er liefst altijd zijn voor hun leer

lingen, dus met een hoestje of een schorre keel meldt men zich niet 

snel ziek. Nu moesten we sommige collega’s er echt van weer

houden om naar school te komen’, vervolgt Stefan de Winter, 

afdelingshoofd van de bovenbouw van Melanchthon Wilgenplaslaan.

Vincent: ‘Op maandag 28 september werd ik zelf behoorlijk ziek 

wakker en moest me afmelden voor een tweedaagse met de directie 

van Melanchthon. Algemeen directeur April van Loenen zorgde 

ervoor dat ik diezelfde dag getest kon worden. Zwetend en rillend 

moest ik met de auto naar Den Haag. Ik bleek inderdaad besmet en 

werd in de loop van de week steeds zieker. Vanuit school werd er 

gezegd: laat het los, we redden het hier wel. Dat is moeilijk, waar 

mogelijk probeerde ik af en toe toch online contact te hebben.’

De dag die ik nooit meer vergeet …

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

Vrijdag 1 oktober zal het team van Melanchthon Wilgenplaslaan 

niet snel vergeten. Het is ruim twee weken voor de herfstvakantie 

als de school besluit haar deuren te sluiten in verband met een 

snel oplopend aantal coronabesmettingen onder het personeel. 

Een reconstructie.

‘Na de zomervakantie waren we ‘normaal’ van start gegaan. 

We hadden de gebruikelijke maatregelen genomen en de lokalen

heringericht, met voorin een afgebakende werkplek voor de 

docenten. Zij zouden niet meer door de klas lopen, hoe onnatuurlijk 

dat voor hen ook voelde’, zegt schooldirecteur Vincent Wolsheimer. 

‘In de loop van de weken kregen we steeds meer collega’s die thuis 

bleven met klachten. Destijds waren mensen dikwijls een week uit 

de roulatie, ook als ze uiteindelijk niet besmet bleken. We maakten 

dat uiteindelijk 22 keer mee. Probeer dat maar eens op te vangen!  



Stefan: ‘Met het hele team hebben we die maandag direct een 

plan van aanpak gemaakt, met duidelijke piketpalen, zodat we 

ons goed konden verantwoorden richting leerlingen, ouders, 

medewerkers en inspectie. In de loop van de week ging het 

opeens heel hard. Op donderdag hadden we vier bevestigde 

besmettingen, twee collega’s wachtten thuis op de testuitslag.  

We zijn weer om tafel gaan zitten met April en Trude Schmidt, 

samen de algemene directie van Melanchthon. We wilden de 

regie in eigen hand houden. In goed overleg met het team werd 

besloten om over te schakelen op plan B: tot de herfstvakantie 

zou dagelijks de helft van de leerlingen naar school komen, de 

andere helft zou de lessen thuis online volgen. Het team had 

vertrouwen in dit plan. Zo zou er toch nog fysiek contact zijn met 

de leerlingen en was de veiligheid gewaarborgd. Ouders en 

leerlingen werden geïnformeerd, maar de realiteit haalde in ons: 

vrijdagochtend waren er nóg twee besmette collega’s. Dit kon niet 

verder. Om rust en duidelijkheid te creëren, zagen we ons 

genoodzaakt om de school volledig te ‘sluiten’. Alle lessen zouden 

twee weken, tot de herfstvakantie, online plaatsvinden.’

Vincent: ‘April informeerde me telefonisch over dit besluit.  

Ik voelde me heel machteloos en vond het zuur dat uitgerekend ik 

besmet was. Vanaf het begin heb ik een voorbeeld willen zijn door 

steeds afstand te houden en anderen aan te spreken op hun 

gedrag. Nog steeds heb ik geen idee hoe ik besmet ben geraakt. 

Dat geldt niet alleen voor mij. Als school met zoveel besmettin

gen krijg je al snel het stempeltje ‘brandhaard’. We hebben alles 

gedaan om uit te pluizen waar alle besmettingen vandaan 

kwamen, maar hebben geen verband ontdekt. Sinds de herfst

vakantie ben ik weer hele dagen aan het werk, maar nog niet 

helemaal op volle kracht.’ 

 ‘Tot de kerstvakantie lesgeven in  
  gesplitste groepen’

Stefan: ‘Als het aan ons ligt, blijven we tot de kerstvakantie in 

gesplitste groepen lesgeven. Dat lukt goed, er zijn nog vrijwel 

geen lessen uitgevallen, dankzij onze onderwijsassistenten en de 

vaste invaluren van docenten. En met grote dank aan de ICT

afdeling van CVO, die ervoor heeft gezorgd dat alle leerlingen 

thuis over een laptop kunnen beschikken. Alle docenten hebben 

een studiewijzer gemaakt met het volledige programma tot de 

kerst. Zo weten de leerlingen exact waar ze aan toe zijn en kan 

een les indien nodig vrij eenvoudig worden overgenomen door een 

collega. Samen met het team, de oudercommissie en de leer

lingenraad hebben we gekeken hoe we alles voor iedereen zo 

veilig mogelijk kunnen organiseren. Er zijn nu bijvoorbeeld ook 

spatschermen in alle lokalen geplaatst rondom de werkplek van 

de docent, kunnen praktijkdocenten een gezichtsscherm dragen 

en wisselen docenten een paar minuutjes voor de bel van lokaal, 

zodat ze niet samen met de leerlingen in de gangen lopen.’

(Karin van Breugel)

Personalia

René Schreurs is met ingang van 26 oktober 

benoemd tot teamleider onderbouw van CBSplus 

(voorheen Maarten Luther en Calvijn Business 

School). René werkt sinds 2000 op CBSplus als 

docent aardrijkskunde, studiecoördinator van 

meerdere leerjaren en als docentencoach.  

Hij was binnen Calvijn tevens supervisor coaching.

Ismail Aghzanay is sinds 1 augustus de nieuwe 

teamleider Mens- en Dienstverlening op het 

Comenius Beroepsonderwijs Capelle. Ismail werkte 

als docent Engels op Rotterdam Design College.  

In 2018 is hij uitgeroepen tot Leraar van het Jaar in 

Rotterdam en in 2019 gaf hij een TedXRotterdam-talk. 

Inmiddels is Ismail ook landelijk ambassadeur van 

het onderwijs. 

Marieke van der Hout is na de zomervakantie 

begonnen als teamleider op Comenius College 

Krimpen. Ze heeft twaalf jaar gewerkt als docent 

beeldende vorming en assistent teamleider op het 

Stanislascollege Dalton Delft.

Dennis van der Stel is per 1 augustus benoemd 

tot conrector/directeur onderwijs Mavo bij het 

Farelcollege. Dennis was hiervoor conrector 

bedrijfsvoering op het Zuider Gymnasium.

Sinds de herfstvakantie werkt Robert Siebum op 

Melanchthon Bergschenhoek als afdelingsleider 

vwo-bovenbouw. Daarvoor was hij vestigingsdirecteur 

van het Comenius College Rotterdam. De overstap 

biedt Robert de mogelijkheid zich directer met 

onderwijs en leerlingen bezig te houden.

Maak kans op een boek!
Uitgeverij Pica stelt drie exemplaren beschikbaar van 

het boek ‘Groepsplan Gedrag voor het voortgezet 

onderwijs’, geschreven door dr. Kees van Overveld  

(zie pagina 2-4). 

Het boek richt zich op het realiseren van een veilig 

pedagogisch klimaat. Leraren, mentoren, 

leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren krijgen tal 

van tips om gedragsproblemen in klas en school te 

voorkomen en aan te pakken. Ben je medewerker van 

CVO en 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.  

Alleen de winnaars krijgen bericht.
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Leen Nieuwpoort is sinds 2002 conciërge. Hij werkte op verschil-

lende CVO-scholen, de laatste vijf jaar is Accent Hoogvliet zijn 

vaste stek. Behalve op vrijdag, dan geniet hij van de zorg voor twee 

kleinkinderen.

Hoe ben je conciërge geworden?
‘Na de LTS Bouwkunde was ik jarenlang onderhoudstimmerman 

in de bouw. Ik deed voornamelijk timmerwerk, maar ook wel 

elektra of loodgieterswerk. Die technische achtergrond komt me 

nu goed van pas. Net als mijn ervaring in het jeugdwerk. Ik ben 

jarenlang jeugdleider geweest bij de voetbal en een christelijke 

jongerenvereniging. Omgaan met de jeugd heeft me altijd 

getrokken.’ 

Wat maakt je baan aantrekkelijk?
‘Elke dag is anders! Toen ik hier ging werken, had ik eerlijk 

gezegd nog nooit van praktijkonderwijs gehoord. Ik wilde de 

uitdaging graag aannemen, omdat ik vind dat deze leerlingen een 

goede plek verdienen in de maatschappij. Voor de leerlingen ben 

ik voor allerlei praktische zaken het eerste aanspreekpunt. Soms 

vertellen ze me ook over problemen die ze hebben, bijvoorbeeld 

thuis. Natuurlijk kan ik dat niet voor mezelf houden, dus ik vraag 

altijd of ik dat mag doorspelen. Als conciërge zorg ik er ook voor 

dat de leerlingen geen rottigheid uithalen, bijvoorbeeld in de 

kantines of buiten. Je moet deze leerlingen echt wel iets strakker 

houden dan andere jongeren.

Ook voor externe firma’s die hier aan het werk zijn, ben ik het 

aanspreekpunt. Ik stuur ze aan en kijk of alles goed gaat. Als het 

even kan, voer ik kleine onderhoudswerkzaamheden zelf uit.’

Wat heeft corona betekend voor jouw werk? 
‘Toen de school in lockdown ging, moesten er veel praktische 

zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld: looproutes markeren, 

lokalen herinrichten (minder tafels), desinfecterende materialen 

plaatsen en verschillende zones creëren op het buitenterrein 

waar leerlingen hun fiets kunnen neerzetten. Dat was veel werk. 

Zonder de hulp van onderwijsassistent Machel Bouwens had ik 

dat nooit voor elkaar gekregen.’

Wat is het moeilijkste aan corona?
‘Ik denk dat het voor iedereen moeilijk is om afstand te bewaren, 

zelfs als je het graag wilt. In een volle school is dat helemaal een 

uitdaging. Leerlingen zouden het liefst in de pauzes lekker 

voetballen, elkaar na het weekend een knuffel geven en dicht bij 

elkaar zitten. Tijdens de coronatijd mag dat allemaal niet, en daar 

moet je ze constant op wijzen …’ 

Voel je je gewaardeerd?
‘Zeker! Op mijn vorige scholen werkten we met een groep 

conciërges. Hier ben ik als enige verantwoordelijk voor de 

conciërgetaken en ik dacht dus in het begin dat ik alles in mijn 

eentje moest doen. Dan wilde ik bijvoorbeeld zelf een ruimte 

inrichten voor een ouderavond. Collega’s zeiden dan: “Nee, het is 

juist de bedoeling dat de leerlingen zélf op een praktische manier 

kunnen leren.” Nu ben ik dus degene die de aanwijzingen geeft, 

maar verder regelen de leerlingen het zoveel mogelijk zelf.  

Dat werkt hartstikke goed!’

(Karin van Breugel)

Uit het leven gegrepen

Leen Nieuwpoort, conciërge Accent Hoogvliet
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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

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

honderd mensen werken. Deze ondersteuningsorganisatie bestaat 

uit de CVO Beleidsstaf (directe medewerkers raad van bestuur) en  

de Shared Service Organisatie (SSO). De medewerkers van de SSO 

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

Accent Praktijkonderwijs Capelle

Accent Praktijkonderwijs Centrum

Accent Praktijkonderwijs Delfshaven 

Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet 

Accent VSO Op Noord

Accent VSO Op Zuid 

Scholengroep CVO Regio Zuid

CBSplus 

 Haven Havo

De Meerpaal

Farelcollege 

Juliana 

Groene Hart

Zuidermavo 

 

 

 

Comenius College  

Comenius Mavo Capelle 

Comenius Lyceum Capelle

Comenius Beroepsonderwijs Capelle 

Comenius College Krimpen 

Comenius College Nieuwerkerk 

Comenius College Rotterdam

Marnix Gymnasium 

 

CSG Melanchthon

Melanchthon Bergschenhoek  

Melanchthon Berkroden

Melanchthon De Blesewic

Melanchthon Business School 

Melanchthon Kralingen 

Melanchthon Mavo Schiebroek 

Melanchthon Schiebroek 

Melanchthon Wilgenplaslaan

PENTA college CSG 

Penta Bahûrim 

Penta Charles de Foucauld

Penta Hoogvliet

Penta Jacob van Liesveldt

Penta De Oude Maas

Penta Scala Molenwatering

Penta Scala Rietvelden 

Penta Rozenburg 

Zuider Gymnasium

Samenwerkingsscholen CVO en 

OZHW

Focus Beroepsacademie

Máximacollege

Ga voor de contactgegevens naar de website van de 

scholen of naar cvo.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.
 

‘Corona dwong ons, leraren, na te denken 
over wat voor leerlingen werkt.  
Het leverde veel werk op, maar ik ervaar 
het nu als een verrijking.’’
 
Darragh van der Stel, docent geschiedenis en coördinator tto-havo op Comenius Lyceum 
Capelle, op pagina 8 


