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Bestebreur

 
Leren van vroeger
Natuurlijk wil ook onze vereniging CVO professioneel en lerend zijn. 

De tijden veranderen en ons onderwijs moet bij de tijd blijven.  

We vragen daarom iedereen om zich regelmatig bij te scholen en 

docententeams en afdelingen willen we verder ontwikkelen. 

We blijven goed nagaan wat de samenleving in de nabije toekomst 

vraagt van onze leerlingen en willen ons onderwijs daarop 

toesnijden. Zó werken we aan een eigentijdse didactiek die past bij 

de pedagogische opgave aan onze leerlingen, vandaag en morgen.  

 Laten we vooral verhalen  

blijven vertellen

Maar soms, tussen alle beleidsstukken door, dwalen mijn 

gedachten af naar hoe het ook ooit was. Jezus werd ‘Heer’ en 

‘meester’ genoemd, rabbi, leraar. Hij gaf aanschouwelijk onderwijs 

aan de kring van discipelen en sprak soms een brede schare toe.  

Hij speelde in op de vragen waar de mensen echt mee zaten en 

leerde hen vooral ook zelf nadenken, door te spreken in 

gelijkenissen, door verhalen te vertellen die aansloten bij de 

belevingswereld van de mensen van toen – vaak ongeletterden op 

zoek naar houvast en wijsheid. 

Toen ik ooit de plek bezocht in de heuvels boven aan het Meer van 

Galilea, waar de welbekende Bergrede is uitgesproken, maakte dat 

veel indruk op me. Niet de plaatselijke voorzieningen, laat staan de 

digitale ondersteuning van het onderwijs ter plekke. 

Nee, alleen het nog eens lezen en luisteren naar de tekst van de 

Bergrede en de wijsheid van de woorden raakte mij daar, zoals 

eerder de mensen van toen. 

Verhalen vertellen is een van de oudste en krachtigste 

instrumenten van ons leraarsvak. Laten we dat vooral blijven doen, 

hoe professioneel en lerend we verder ook zijn. Laten we gewoon 

betrouwbare wegwijzers en inspirerende leraren zijn voor de 

leerlingen. 

Ton Bestebreur
Ton Bestebreur is lid raad van bestuur van CVO.

Beter leren lesgeven 
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18

Van de redactie

‘We kunnen nóg meer de verbinding aangaan, samenwerken 

en sparren met andere CVO-scholen.’ Dat opperde Dorothy 

Zechiël, docent van Accent Praktijkonderwijs, in de CVO-visie 

2019-2024. Precies dat idee zal handen en voeten krijgen in de 

CVO Academie waarbij in dit nummer wordt stilgestaan.  

Een initiatief dat CVO gaat helpen om de kennis die beschik-

baar is, zo goed mogelijk toegankelijk te maken en te delen. 

Zodat CVO nog meer een lerende organisatie wordt, wat een 

van de ambities is uit de CVO-visie. Over deze ambitie, 

‘professioneel en lerend’, gaat dit nummer vooral.  

We presenteren aantrekkelijke voorbeelden van leren-van-

elkaar. En we hopen dat die je inspireren om mee te doen aan 

de beweging van een-leven-lang-leren, ook voor schoolleiders, 

leraren, onderwijsondersteuners en bestuurders.  
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   ‘Laten onderwijs-

praktijk, wetenschap 

en beleid elkaar 

meer opzoeken.’

                   Annemarie Neeleman
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Schoolleiders gebruiken nauwelijks 

wetenschappelijk onderzoek voor de 

professionalisering van hun onderwijsorganisatie, 

concludeerde Annemarie Neeleman,  

senior beleidsadviseur bij CVO, in haar 

promotieonderzoek. Ze pleit voor een 

toenadering tussen professionals uit de 

schoolpraktijk, onderwijsonderzoekers en 

-beleidsmakers.

Annemarie Neeleman promoveerde in juni 2019 aan de Universi-

teit Maastricht op het proefschrift School Autonomy in Practice. 

School Intervention Decision-Making by Dutch Secondary School 

Leaders1. ‘Nederlandse schoolleiders in het voortgezet onderwijs 

hebben een verregaande autonomie in vergelijking met collega’s 

in praktisch alle landen’, zegt Annemarie. ‘Voor mijn proefschrift 

heb ik onderzocht hoe zij die autonomie inzetten voor het verbete-

ren van leerresultaten van leerlingen. Welke interventiekeuzes 

maken ze daarbij, hoe motiveren ze deze keuzes en welke rol 

speelt onderzoek hierbij? Dat waren de hoofdvragen.’ 

1  Schoolautonomie in de praktijk: interventiekeuzes door VO-schoolleiders

Wat zijn je conclusies? 
‘De ondervraagde schoolleiders kiezen met name voor interven-

ties op het vlak van onderwijs en professionalisering, zo bleek uit 

mijn onderzoek. Hun pedagogische doelen zijn daarbij leidend, 

zoals talentontwikkeling of het activeren van leerlingen.  

Hun interventiekeuzes baseren ze vooral op intuïtie en persoon-

lijke drijfveren. Daarnaast maken schoolleiders nauwelijks 

gebruik van beschikbaar onderzoek naar de effectiviteit van 

onderwijsinterventies. Gezien de grote mate van autonomie die  

ze hebben, ligt het echter wel voor de hand dat ze hun keuzes 

verantwoorden. Daarvoor is het nodig dat zij deze keuzes toetsen 

op effectiviteit, zodat ze uiteindelijk kunnen (laten) zien of een 

interventie werkt of niet. 

Uit de vele contacten die ik door de jaren heen in de wetenschap 

heb opgebouwd, weet ik dat veel onderwijsonderzoekers zelden 

een school van binnen zien. Ook dat is toch, op zijn zachtst 

gezegd, “zeer opmerkelijk”. Ik ben ervan overtuigd dat als de 

onderwijswereld, de wetenschap en beleidsmakers elkaar beter 

weten te vinden en hun kennis delen, dit ten goede komt aan de 

onderwijskwaliteit en de leerresultaten van leerlingen.’ 

Hoe verklaar je het gebrek aan contact en 
kennisuitwisseling?

‘In de wetenschap word je vooral afgerekend op je hoeveelheid 

publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Dat zorgt voor een 

perverse prikkel. Het belang van goede contacten met scholen 

wordt te weinig gezien, is mijn indruk. Daarnaast interpreteren 

beleidsmakers en onderzoekers leeropbrengsten mogelijk anders 

dan schoolleiders. De eersten richten zich voornamelijk op de 

relatief eenvoudig meetbare cognitieve prestaties als lees- en 

rekenvaardigheden. Schoolleiders hechten vooral belang aan 

pedagogische ambities en leggen de focus bij hun interventies op 

Interview met Annemarie Neeleman,  

senior beleidsadviseur bij CVO

‘Samen werken  
aan een bloeiende 
onderzoekscultuur’
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zaken als talentontwikkeling, motivatie en welbevinden van 

leerlingen. Die zijn veel moeilijker te meten, maar hebben 

uiteindelijk ook tot doel de leerprestaties te verhogen.

Aan de andere kant is wetenschappelijk onderzoek voor veel 

schoolleiders onbekend terrein. In de huidige leraren- en 

schoolleidersopleidingen is er weinig aandacht voor onderzoeks-

gebruik en het aanleren van onderzoeksvaardigheden. Het is veel 

schoolleiders onbekend waar ze de beschikbare onderzoeken 

kunnen vinden en als ze deze wel vinden, ervaren ze de weten-

schappelijke taal vaak als lastig te begrijpen. En dat is ook zeker 

het geval. 

Het is ook goed mogelijk dat schoolleiders het beschikbare 

onderzoek onvoldoende nuttig of toepasbaar vinden. Dat zou 

nader onderzocht moeten worden. Maar als dat zo is, dan is het 

belangrijk dat we de bruikbaarheid van wetenschappelijk 

onderwijsonderzoek vergroten. En ook daar hebben onderwijs-

praktijk, wetenschap en beleid elkaar voor nodig. Kortom, het is 

hoog tijd dat deze werelden elkaar actiever gaan opzoeken.’ 

Wat gaat dat opleveren? 
‘Met het gebruik van onderzoek kunnen scholen toegroeien naar 

meer lerende en kennisgedreven onderwijsorganisaties.  

Nu starten scholen vaak vanuit de beste bedoelingen met 

innovaties, maar onderzoeken ze zelden of deze interventies het 

gewenste effect hebben. Als je vooraf je doelen en beoogde 

resultaten formuleert, start met een nulmeting en vervolgens de 

voortgang monitort, kun je interventies op tijd bijsturen of ermee 

stoppen als ze te weinig resultaten laten zien. Dat verhoogt de 

onderwijskwaliteit en daar worden leerlingen beter van, want dat 

is natuurlijk het uiteindelijke doel. Los daarvan, in een professio-

nele context wordt van schoolleiders in toenemende mate 

verwacht dat zij gebruikmaken van de groeiende hoeveelheid 

schooldata en onderzoeksgegevens.  

Bij een grote autonomie hoort ook dat je verantwoording aflegt, 

en daarvoor zijn concrete en meetbare doelen onmisbaar. 

Daarmee kun je als schoolleider aantonen dat je op een 

 verantwoordelijke manier met je autonomie omgaat.’

Hoe staan CVO-scholen er op dit gebied voor?
‘Ook bij CVO-schoolleiders bestaat een zekere mate van  

handelingsverlegenheid op het gebied van onderzoeksmatig 

werken. Mede vanuit de CVO Academie (die in ontwikkeling is, zie 

pagina 6-7 – redactie) gaan we hen helpen met het versterken van 

hun onderzoeksvaardigheden. Zo kunnen we stap voor stap toe- 

groeien naar een bloeiende onderzoekscultuur op de CVO-scholen. 

 ‘Toetsen of een interventie werkt  
is niet moeilijk’

Onderzoek doen is overigens echt niet zo ingewikkeld als velen 

denken dat het is. Je hoeft niet per se een jarenlange weten-

schappelijke studie te volgen om te toetsen of een interventie 

werkt of niet. Het gaat er vooral om dat je voor de start van een 

traject formuleert wat de beginsituatie is en wat je – zeg na een 

jaar – wilt bereiken en weten. Een goed onderzoek start met het 

stellen van goede onderzoeksvragen. Daarnaast is er al een 

enorme schat aan onderzoek beschikbaar. Je hoeft dus niet altijd 

zelf het wiel uit te vinden, maar moet vooral weten waar je de 

informatie kunt vinden en hoe je deze kunt verbinden aan je eigen 

schoolsituatie. 

Vanuit de CVO-brede ambitie om de kennisinfrastructuur te 

versterken gaan we het komende jaar ontmoetingen tussen 

CVO-collega’s, wetenschappers en beleidsmakers faciliteren om 

zo de samenwerking te versterken. Daar verwacht ik veel van.  

Ik ben ervan overtuigd dat de betrokken professionals veel van 

elkaar kunnen leren.’
 
    (De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg) 

vervolg van pagina 3

‘Het doel is dat leerlingen er beter van worden’

De Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift van 

Annemarie Neeleman vind je hier:  

http://annemarieneeleman.com/wp-content/uploads/2013/06/

Neeleman-2019-Schoolleiders-en-schoolautonomie.pdf 

 

Nieuw: toegang tot vakblad De Nieuwe Meso

Alle CVO-medewerkers hebben toegang tot de digitale versie 

van De Nieuwe Meso, een vakblad over onderwijs en leider-

schap. Via de website www.denieuwemeso.nl heb je vanaf je 

CVO-device toegang tot zowel de nieuwste uitgave als het 

hele archief. Het meest recente nummer focust op ‘onder-

zoek en onderwijs’, het voorlaatste nummer op ‘leiderschap 

van leraren’. Veel leesplezier! 
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Olivier Koenraadt, brugklasser van Juliana: 
‘Ik vind het op deze school leuker dan op de basisschool. Na school 

heb ik huiswerkvrij. Daardoor zit ik niet te stressen voor mijn 

voetbaltraining. Ik speel bij voetbalvereniging Smitshoek in Barend-

recht. Ik wil profkeeper worden. De introductieweek vond ik leuk, 

vooral het surfen. Daardoor weet ik nu wat iedereen in mijn klas 

leuk vindt en wat niet. In die eerste week leerden we hoe we 

moesten omgaan met nieuwe dingen. Mijn broer zat hier ook op 

school, en mijn zus zit er nu nog op. Als ik mijn ervaringen met de 

hunne vergelijk, heb ik het gevoel dat het voor mij precies hetzelfde 

is als voor hun. Het is niet anders geworden door corona.’

Jeffrey van der Laan, mentor van Oliviers klas:
‘Na de zomervakantie mochten we weer de hele groep leerlingen 

tegelijkertijd zien. Maar we kregen kinderen die vorig schooljaar 

alleen de laatste fase van het jaar naar school mochten gaan.  

Dat was een grote stap, merkten we. Kinderen moesten tijdens de 

schooldag even aan het werk gezet worden zodat ze weer wisten 

hoe ze moesten leren of ze waren vermoeid aan het eind van de dag. 

Ons introductieprogramma in september was daarom uitgebreider 

dan anders. We zijn met de leerlingen en mentoren uit de eerste 

drie leerjaren gaan surfen in Hoek van Holland en sandboarden.  

We waren daardoor buiten het schoolgebouw, maakten samen een 

reis met de bus en beleefden leuke dingen met elkaar. Door alle 

activiteiten in en buiten de school leerden we leerlingen goed 

kennen. Met deze informatie zijn we aan de slag gegaan om van een 

klas ook echt een groep te maken. We zijn goed uit de startblokken 

gekomen!’

Het woord aan twee leerlingen en twee mentoren: 

‘Goed uit de startblokken gekomen’ 
Hoe is de start van het schooljaar geweest voor nieuwe brugklassers en hun mentoren?  

Wat merkten ze nog van de coronapandemie en de maatregelen voor scholen?  

CVOpen vraagt het aan twee leerlingen en de mentoren van hun klas.  

Zjuul Keizerwaard, brugklasser van het Zuider 
Gymnasium: 
‘Het was even wennen. Ik kreeg te maken met een nieuwe klas, veel 

verschillende vakken en leraren, en een groot school gebouw. Ik vind 

het wel leuk, en het gaat wel goed. Ik kwam van de Zuider gymnasium-

basisschool. Die zit in een hoekje in hetzelfde gebouw. Een aantal 

klasgenoten kende ik al van deze basisschool. De eerste schoolweek 

was een introductieweek. We leerden er omgaan met de school.  

Het programma van deze week was niet speciaal aangepast door de 

corona. Ik denk dat we de meeste activiteiten hebben gedaan die altijd 

op het programma staan. Wel moesten we tot drie weken voor de 

herfst vakantie een mondkapje op in de gangen.  Dat is nu gelukkig 

voorbij.’

Erik Koopmans, mentor van Zjuuls klas:
‘Zelf vind ik het een zegen dat de kinderen gewoon in de klas zitten. 

Je kunt hun werk makkelijk checken – boeken en schriften liggen op 

tafel – en je kunt zien wie er afdwalen met hun gedachten.  Terugveren 

naar het oude normaal is niet moeilijk! Als school zijn we intensief 

bezig met het bege leiden van de brugklassers. We doen er alles aan 

om ze goed in de startblokken te krijgen. We focussen op de groeps-

dynamiek en op hoe je moet leren, dus op de metacog ni tieve vaardig-

heden. We hebben kennis makingsgesprekken gevoerd, en diatoetsen 

en intelligentietests gedaan. De leerlingen hebben een sponsorloop 

gehouden, en een recordopbrengst gerealiseerd: 2 5.200!  

Dankzij de NPO-gelden hebben we dit schooljaar twee mentoruren 

van 60 minuten. Daarnaast hebben we een uur rekenen en een uur 

extra taal extra: taaltour en rekentour. We hebben een hoog niveau, 

waar kinderen naartoe kunnen klimmen, om met de oude heer Bint  

te spreken.’            (Anja de Zeeuw) 

Jeffrey van der Laan en Olivier Koenraadt

Zjuul Keizerwaard en Erik Koopmans
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Van conciërge tot bestuurder – over een poosje 

kan iedere CVO’er een cursus of training volgen 

of geven binnen de CVO Academie!  

Die krijgt vorm als een online omgeving, maar er 

zullen ook fysieke bijeenkomsten komen om 

elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. 

 

Coen van Noordwijk, algemeen directeur van Accent, en Richard 

Troost, algemeen directeur van Portus scholengroep, hebben het 

voortouw voor een CVO Academie genomen: ‘Maak het woord niet 

te groot. Het gaat om het idee dat je je binnen CVO kunt ontwik-

kelen op alle niveaus.’ 

NPO-gelden
Dat oude ideeën die er al eerder waren zijn afgestoft en er nu een 

concreet plan ligt, is mogelijk geworden dankzij het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO). Scholen ontwikkelden voor dit NPO 

eigen plannen om onderwijsachterstanden te repareren die door 

corona ontstonden en voeren die inmiddels uit, maar een deel van 

de beschikbare gelden is bestemd voor CVO als organisatie.  

‘Wij hebben ons er hard voor gemaakt dat een deel van deze 

gelden wordt besteed aan het omvormen van CVO tot een lerende 

organisatie’, vertelt Richard. ‘Zodat we van en met elkaar kunnen 

leren en er meer uitwisseling plaatsvindt tussen scholengroepen. 

Dat is de basis.’

Coen van Noordwijk en Richard Troost nemen het voortouw

Kennis delen via de  
CVO Academie 

Coen van Noordwijk (rechts) en Richard Troost.
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Digitalisering en andere ontwikkelingen
De CVO Academie haakt aan bij een aantal ontwikkelingen.  

Ten eerste hebben de coronamaatregelen een boost gegeven aan 

digitalisering. Vergaderingen vinden bijvoorbeeld via Teams 

plaats. Ten tweede moet een grote organisatie als CVO meer doen 

aan onderwijsinnovatie op stafniveau. Dan kunnen onderwijs-

ontwikkelingen wetenschappelijk onderbouwd worden. 

 ‘Het kan heel inspirerend zijn 

 als je van je collega iets leert’

 Ten derde wil CVO een lerende organisatie zijn, zoals in de 

CVO-visie ‘Onderwijs voor het leven’ staat. Binnen en tussen alle 

lagen van de organisatie moet veel kennis gaan stromen.  

Ten vierde is er een HRM-belang. Als er meer geleerd en geïnno -

veerd wordt, heeft dat invloed op de personeelsvisie, de stijl van 

leidinggeven en de organisatiecultuur van scholen en van CVO. 

Contacten zijn belangrijk
Voor een lerende organisatie zijn contacten een belangrijke 

opstap naar kennisdeling. Coen vertelt uit eigen ervaring dat het 

management development-traject van enige tijd geleden al zo 

werkte. ‘We ontmoetten collega’s van andere scholen en deelden 

ervaringen met elkaar. Ik zie binnen mijn eigen organisatie dat dit 

effect heeft gehad. Mensen ontwikkelden zich, gingen dingen 

anders of beter doen of zijn naar een andere rol doorgegroeid.’ 

De kennismakelaars binnen CVO wisselen al veel informatie uit 

als ze bij elkaar komen en vakgroepvoorzitters zoeken elkaar op, 

net als mensen uit de onderwijsondersteuning. Dat juichen Coen 

en Richard toe: ‘Zo gaat het goed. Ook binnen het directie-overleg 

leren we elkaar steeds meer te vinden. Er is een beweging in 

gang gezet, die is niet meer te stoppen.’ 

Over vijf jaar? 
Waar wil CVO over vijf jaar staan met de Academie? Richard:  

‘We willen een CVO Academie waar je alles kunt leren wat ons in 

ons vak bezighoudt. Of het nu gaat om een training over leiding-

geven in een school-in-ontwikkeling, intervisie of een cursus over 

hoe je kunt differentiëren of welke pedagogische vaardigheden 

voor een conciërge van belang zijn. We willen verder dat collega’s 

elkaar binnen de CVO Academie kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld 

tijdens ontmoetingscafé’s waar ook sprekers komen. Dat laatste 

is zo concreet dat we daar al plekken voor weten! We willen niet 

een organisatie zijn die op cursus gaat, maar één waarin we de 

hele dag leren. Want we willen goed zijn voor onze kinderen, en 

ons daarvoor de hele dag afvragen: leveren we de goede kwaliteit?’ 

Geen concurrenten
Dat een aantal CVO-scholen al een huisacademie heeft – bijvoor-

beeld Melanchthon – is geen probleem, want iedere scholengroep 

heeft een eigen dynamiek, eigen wensen en managementvragen. 

Richard: ‘De CVO Academie is er voor iedereen binnen CVO, 

gericht op de samenwerking van en kruisbestuiving tussen 

scholengroepen.’

Commerciële cursusbureaus zijn evenmin serieuze concurrenten, 

want, zegt Richard, ‘wij gaan het beter doen. Wij zijn dynami-

scher, goedkoper, oprechter en meer praktijkgericht dan 

traditionele cursusfabrieken als de LOI. 

Bovendien kun je bij ons cursussen krijgen én brengen.  

We hebben veel expertise in huis, maar het blijft nog te veel 

binnen de muren van de school. Het kan heel inspirerend zijn als 

je van je collega iets leert. Wij zijn bijvoorbeeld in de herfstvakan-

tie op studiereis geweest naar Zweden voor het concept van 

Kunskapsskolan. Wat we daar leerden, willen we graag delen. 

Overigens is er ook ruimte om van elkaars fouten te leren.’

Vertrouwen 
De initiatiefnemers hopen dat er op alle niveaus wordt geleerd. 

Leraren of vestigingsdirecteuren zijn welkom om te melden dat  

ze iets willen aanbieden binnen de CVO Academie, dat ze een idee 

hebben voor een nieuwe cursus, of aangeven waaraan behoefte 

bestaat. Nadrukkelijk is er ruimte voor vragen van collega’s op de 

werkvloer. Richard: ‘Centraal is daarbij het vertrouwen in elkaar. 

Dat is een van de principes van een lerende organisatie.’ 

     
             (Anja de Zeeuw)  

Werkgroep 
De werkgroep van collega’s uit CVO-scholen die de CVO 

Academie gaat opzetten en uitbouwen bestaat uit:  

Leroy Naaktgeboren (Melanchthon Kralingen),  

Cathy Hogendoorn (Scholengroep Penta), Somaia Yaagoub 

(Comenius College), Patrick van Tetering (Portus scholen-

groep), Eline Moor (Zuider Gymnasium), Robbin ten 

Bloemendal (Beleidsstaf CVO).   

Wie interesse heeft om mee te denken of een idee  

heeft voor een cursus, kan een mailtje sturen naar  

bestuur@cvo.nl

 

Meer lezen? Peter Senge, ‘Lerende scholen.  
Het Vijfde Discipline-handboek voor onderwijzers, ouders en 
iedereen die betrokken is bij scholing’, Den Haag 2001

 

De school als lerende organisatie 
Een bekende denker op het gebied van lerende organisa-

ties is de Amerikaanse organisatieadviseur Peter Senge. 

Hij schreef onder andere het boek ‘The Fifth Discipline’ 

(vertaald als: ‘De vijfde discipline’). Hij stelt dat het beleid 

in een lerende organisatie gericht moet zijn op vijf zaken:

- het ontwikkelen van een gezamenlijke visie

- persoonlijk meesterschap

- mentale modellen 

- teamleren

- systeemdenken
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Het Farelcollege startte afgelopen school- 

jaar met de organisatie van een versnelde 

leerweg voor leerlingen van vmbo-basis 

Zorg & Welzijn op het mbo, in samen-

werking met Albeda Zorgcollege.  

Een nauwe werkrelatie met de juiste 

contactpersoon op het mbo blijkt de sleutel 

tot succes. 

Leerlingen met een diploma van vmbo-basis 

stromen doorgaans door naar mbo-niveau 2. 

‘Dat is op onze school niet anders’, zegt 

Cynthia Kroeze, sectieleider Zorg & Welzijn 

bij het Farelcollege. ‘Maar in die groepen zie 

je altijd een paar leerlingen die meer 

aankunnen. Hoe mooi is het dan dat zij hun 

vervolgopleiding op mbo-niveau 2 niet in de 

standaard twee jaar, maar in één jaar 

kunnen doen? Zo kunnen ze sneller 

doorstromen naar niveau 3 en 4. Dat sluit 

beter aan bij hun capaciteiten en houdt 

leerlingen gemotiveerd.’ 

Maar hoe organiseer je zo’n traject en waar 

begin je met zoeken? Cynthia: ‘Ik heb 

contact gelegd met Albeda Zorgcollege.  

En na flink wat mailverkeer kwam ik uit bij 

Jenet. Toen is het balletje snel gaan rollen 

en zijn we samen een pilot gestart met vier 

leerlingen van onze school.’ 

Meedenken 
Jenet van Uffelen-Immink, onderwijskun-

dige en docent bij het Albeda Zorgcollege: 

‘We zijn in gesprek met meer vmbo-scholen 

voor versnelde trajecten. Maar dit traject 

voor mbo-niveau 2-leerlingen is ook nieuw 

voor mij. Ik was wel direct enthousiast toen 

Cynthia haar ideeën met me besprak en ik 

wilde graag met haar meedenken over een 

passende opleidingsplek voor deze leer-

lingen.’ 

Cynthia: ‘We zijn eerst gaan praten over de 

voorwaarden en haalbaarheid. En na een 

paar gesprekken besloten we samen een 

plan van aanpak te schrijven, onze manage-

mentteams hebben het plan goedgekeurd. 

Vervolgens stelden we een lesprogramma 

voor de leerlingen samen, en keken daarbij 

goed naar welke lesstof en vakken we de 

leerlingen in het eerste mbo-jaar moesten 

Farelcollege

aanbieden en waarvoor we ze vrijstellingen 

konden krijgen.  

Ruim voor de start van het huidige schooljaar 

ben ik met de vier leerlingen naar Albeda 

Zorgcollege gegaan en hebben we uitgebreid 

kennisgemaakt met Jenet. Zij is nu een van 

hun docenten.’ 

Instaptoets en rollenspelen 
Jenet: ‘Voor de toelating hebben we de 

leerlingen een instaptoets laten doen, een 

bestaande toets op het mbo om kennis en 

inzicht te toetsen rondom communicatie, 

deskundigheid en hospitality. Daarnaast 

hebben we geoefend met rollenspellen.  

Zo konden de leerlingen laten zien dat zij 

naast communicatieve vaardigheden ook de 

juiste beroepsvaardigheden beheersen.

Vervolgens ging ik op zoek naar een geschikte 

klas waar deze leerlingen goed in zouden 

passen, ook die heb ik gevonden. Ze zitten nu 

in een niveau 2-klas met andere leerlingen 

die het bovengemiddeld doen. Het is een heel 

heterogene groep, en de meiden van het 

Farelcollege doen het hartstikke goed!’

Cynthia: ‘Ik houd voorlopig nauw contact met 

Jenet om de leerlingen te blijven volgen.  

Van henzelf ontvang ik ook geregeld een 

update, meestal via een appje. Voor hen was 

dit duidelijk de juiste stap. Je ziet ze groeien!’

Komen er in de toekomst ook voor andere 

leerlingen en opleidingen versnelde trajec-

ten? ‘We willen eerst deze pilot aan het eind 

van dit schooljaar afronden, maar zijn zeker 

van plan met dit traject door te gaan’, zegt 

Cynthia. ‘Het moet gezegd: het schrijven van 

plannen en regelen van vrijstellingen voor 

“plukjes” leerlingen kost veel tijd. Je moet 

goed nadenken over wat je deze leerlingen 

aanbiedt. En bovenal moet je op de betref-

fende mbo-opleiding een collega treffen die 

er, net als jij, voor wil gaan en waar je zo 

prettig mee kan samenwerken. Alleen dan 

kan zo’n traject slagen.’ 

Jenet: ‘Ook Albeda wil graag verder met dit 

soort trajecten, en dan het liefst met grotere 

aantallen leerlingen. Daar zetten we ons 

graag voor in.’

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Dankzij de prettige samenwerking van Cynthia (staand, met geruit colbert) en Jenet (staand, 
rechts) kunnen leerlingen van het Farelcollege alvast op het Albeda Zorgcollege studeren. 

Farelcollege start met pilot aansluiting vmbo-mbo voor uitblinkers

‘Persoonlijk contact is de sleutel’
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Is het boek leidend of de leerling? 

Teamtraining 
‘Van doceren naar coachen’

Accent VSO op Zuid

schooljaar een mentoruur op het rooster 

gezet door de mentoren, vertelt Els.  

‘Dit staat nog in de kinderschoenen.  

Het mentoruur is nu klassikaal en soms zijn 

er al individuele gesprekken. Ons doel is dat 

we drie keer per jaar een individueel 

coachgesprek met alle leerlingen houden, 

net als in het praktijk onderwijs. Dan willen 

we met hen praten over hun toekomst en 

welk gedrag ze willen laten zien.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectvol
Els: ‘In het onderwijs zijn we nog veel aan het 

doceren. Het is respectvoller voor de leerling 

als je het uit haar- of hemzelf laat komen.  

Je stimuleert het meedenken bij de leerling 

over wat hij of zij wil, wat hij of zij nog moet 

weten. Daar komt bij dat we voorstander zijn 

van passend onderwijs. Heeft die leerling dan 

een heel uur nodig om het klokkijken onder 

de knie te krijgen? De vraag is telkens: is het 

boek leidend of de leerling?’

(Anje de Zeeuw)

Bente de Borst (links) en Els Nagtegaal

Wie in het onderwijs werkt, heeft er vaak 

moeite mee om een leerling los te laten. 

Stel dat hij of zij valt … Toch kan loslaten 

wel eens nuttig zijn om te zien hoe leer - 

lingen zelf hun problemen oplossen.  

Dat is de visie van Els Nagtegaal, 

vestigings directeur van Accent VSO op Zuid. 

Zij zegt: ‘We moeten meer leren loslaten en 

naar de leerlingen gaan luisteren.’

Om bedreven te raken in meer loslaten en 

naar de leerling luisteren volgt het team  

van Accent VSO op Zuid een training 

‘Van doceren naar coachen’. Die is vorig 

schooljaar – in coronatijd – begonnen en 

duurt ook dit schooljaar. Het leertraject 

wordt aangeboden door Edunova uit 

Winterswijk. 

Omdraaien
Els licht de aanleiding toe: ‘Als voortgezet 

speciaal onderwijs komen we vanuit de 

zorg. In een vorige fase was ons motto: ‘Van 

zorg naar onderwijs’. We leerden dat wíj er 

zijn voor het onderwijs; voor de zorg hebben 

we onder andere het sociaal-maatschappe-

lijk werk, het wijkteam en andere interne 

personen en externe personen met 

expertise. Onze volgende stap is dat we aan 

de leerling vragen: wat wil jij leren? 

Wat is voor jou belangrijk? Want eigenlijk 

bepalen wij – de mentoren – de lesstof.  

Dat willen we omdraaien, en de leerling zich 

bewust laten worden van hun eigen 

ontwikkeling. Dan zijn we meer begeleidend 

of coachend bezig.’

Oefenen met een acteur
Aan de coachtraining doen dertig collega’s 

mee: docenten, vakdocenten en onderwijs-

assistenten. Dat is het hele team, op de 

administratieve medewerkers en de directie 

na. ‘Iedereen moet deze strategie gaan 

volgen’, zegt Els. 

De deelnemers hebben vorig schooljaar zes 

studiedagen gehad – in kleine groepjes, 

passend in de corona-aanpak. Dit jaar zijn 

er zes studiemiddagen ingepland. Op het 

programma stonden vorig jaar theorie-

onderdelen zoals gesprekstechniek en 

praktijkoefening, onder andere met een 

acteur. Dit jaar zijn de deelnemers gestart 

met intervisie, op hun eigen verzoek.  

Ook daarbij ondersteunt de trainer van 

Edunova de groep. 

Mentoruur
Accent VSO op Zuid beweegt al de kant op 

van ‘de leerling aan het roer’. Zo is er dit 

Onderwijsassistent Bente de Borst 
over de training:
‘Het belangrijkste wat ik heb geleerd zijn 

gesprekstechnieken, dus hoe ik een goed 

gesprek voer met een leerling, hoe ik 

luister, welke houding ik aanneem.  

Ik weet nu wanneer het beter is om alleen 

te luisteren of om wat een leerling vertelt 

samen te vatten en terug te koppelen. 

Door die technieken toe te passen creëer 

ik een vertrouwensband met een leerling, 

daar hebben ze baat bij. 

Moeilijk vond ik de intervisie, want soms 

heb je geen spreekmoment en wil je wel 

iets zeggen, maar dat mag dan niet. 

Gelukkig kreeg ik toen ik een casus 

inbracht aan het eind wel een oplossing 

en die werkt tot nu toe – daar ben ik blij 

mee.’

Voortgezet speciaal onderwijs
Accent VSO op Zuid en Accent VSO op 
Noord zijn cluster 3-scholen voor leerlingen 
met een verstandelijke beperking. 
Meer informatie:  
https://www.accent-vso.nl/
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Vier jaar transformatieve school 
 

Hoe het Marnix Gymnasium de werelden 
van leerlingen bij elkaar brengt

Leerlingen balanceren tussen de normen 

van school, thuis en straat. De mismatch 

tussen die werelden kan leiden tot sociale 

pijn, zo bleek uit onderzoek van El Hadioui. 

Rector Leezan van Wijk geeft een voorbeeld. 

‘Eén van onze leerlingen reageerde heel 

heftig toen zij in coronatijd werd aange-

sproken op het dragen van een mondkapje.  

Ik vroeg waar haar boosheid vandaan kwam. 

Zij zei: “Ik heb altijd het gevoel dat ze mij 

moeten hebben. Dat ik altijd met 1-0 achter 

sta”.’ Als de culturen van thuis en school 

Als transformatieve school kan het Marnix 

Gymnasium steeds beter omgaan met 

verschillen in de klas. De werelden van 

school en thuis worden dichter bij elkaar 

gebracht, wat de ‘sociale pijn’ van 

leerlingen vermindert. Rector Leezan van 

Wijk en ondersteuningscoördinator 

Nathalie van den Bos vertellen wat dat de 

school en leerlingen na vier jaar oplevert. 

Het afgelopen decennium zag het Marnix 

Gymnasium steeds meer kinderen met 

andere culturele achtergronden binnen-

stromen. Inmiddels heeft 35% een 

niet-Nederlandse achtergrond. Sommige 

docenten merkten dat zij met bepaalde 

leerlingen moeilijker contact konden 

maken. Met behulp van socioloog Ilias  

El Hadioui werd het Marnix een transfor-

matieve school, waar de docenten en 

onderwijsondersteuners zijn getraind in 

het omgaan met verschillen in de klas. 

Marnix Gymnasium

Links ondersteuningscoördinator Nathalie van den Bos, rechts rector Leezan van Wijk 



dichter bij elkaar komen en het leerlingen 

lukt zich te richten op de sociale codes van 

de school in plaats van die van de straat, 

vergemakkelijkt dat het leren.  

  De kunst is om spelgevoel  

 te ontwikkelen 

Nathalie van den Bos, docent lichamelijke 

opvoeding en ondersteuningscoördinator: 

‘Meisjes kruipen vaak in hun schulp, die 

willen zo min mogelijk opvallen. Jongens 

worden juist opstandig, die gaan in 

discussie en grijpen, al dan niet bewust, 

alles aan om de relatie met de docent te 

verstoren. Je ziet de cijfers bij allebei 

slechter worden.’ Kan een docent niet met 

dit gedrag omgaan, dan raakt de relatie 

docent-leerling nog verder verstoord en 

ontstaat er onrust in de klas. Leerlingen 

vermijden het aangaan van een relatie met 

de docent, zegt Nathalie, omdat ze zich niet 

begrepen voelen. 

Kantelpunten herkennen 
De docenten en onderwijsondersteuners 

kregen theorie mee, maar ontvingen ook 

heel praktische handvatten van trainers die 

hun lessen bezochten. Nathalie licht drie 

kernbegrippen van de transformatieve 

school toe. ‘Allereerst moet je een emotio-

nele bluetooth, oftewel een emotionele 

 relatie met je leerlingen hebben. 

Je voelt aan wanneer er iets speelt en 

bouwt aan je relatie met hen.’ Dan zijn er 

de triggerpoints, de momenten waarop de 

sfeer in een les kan omslaan.  

‘Ik leg bijvoorbeeld uit hoe je moet dribbe-

len bij basketbal en een leerling roept:  

“Bij handbal noem je dat toch tippen?”  

Hij verstoort mijn uitleg om aandacht op 

zichzelf te vestigen. Als je dat kantelpunt 

niet herkent, kan de sfeer omslaan en heb 

je de les niet meer onder controle. 

’ De kunst is om spelgevoel te ontwikkelen: 

je speelt met de triggerpoints, waardoor de 

leerling terugkomt in het gareel. 

Dit schooljaar volgt het personeel ver-

diepende modules. Daarbij kijken ze naar 

het gedrag van leerlingen en staat het 

eigen mensbeeld centraal.  

Leezan: ‘Wat doe je in de klas om bepaalde 

leerlingen mee te krijgen? Die bijdehante 

jongen met z’n scherpe opmerkingen, dat 

stille meisje dat nooit vragen stelt. Wat 

weet je van hun achtergronden? Het gaat 

om analyse, begrip van de situatie en dóen.’

Zichtbaar divers
Wat brachten vier jaar transformatieve 

school het Marnix tot nu toe? Leezan:  

‘We zijn nu zichtbaar divers, zonder dat we 

daar bewust op sturen. We vormen een 

afspiegeling van de stad. Het onderwerp 

van de mismatch is bespreekbaar, docen-

ten hebben nu handvatten voor het beter 

bereiken van leerlingen en collega’s met 

vragen vinden elkaar steeds meer. 

 Het gaat over  

 kansengelijkheid,  

 niet over het    

 binnen halen van   

 gekleurde leerlingen 

We scoren een 9,7 bij onze ouders en 

leerlingen op de veiligheidsbeleving. 

Leerlingen voelen zich hier steeds meer 

thuis. We zien minder uitstroom in de 

eerste twee jaar.’ Het gedachtegoed van 

de transformatieve school gaat niet over 

het binnenhalen van gekleurde leerlingen, 

benadrukt zij, maar over kansengelijkheid. 

‘Dat iemand die past op een categoraal 

gymnasium, hier ook echt een kans krijgt.’

Wereldbeeld verbreden 
De school geeft eerste- en tweedeklassers 

een breder wereldbeeld mee met behulp 

van lessen over allerhande onderwerpen, 

museumbezoek en heel veel taalvaardig-

heid. 

Docenten worden gestimuleerd om 

begrippen niet alleen talig uit te leggen, 

maar ook bijvoorbeeld visueel.  
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Leezan: ‘Verder vestigen wij een steeds 

meer formatieve cultuur. We monitoren het 

leerproces en kijken niet alleen naar de 

cijfers maar ook bijvoorbeeld naar de 

leerhouding.’ Er lopen ook lijnen naar 

buiten de school. Het Marnix wisselt tips uit 

met de 34 andere transformatieve scholen 

binnen de Community Urban Education. 

  Voor sommige leerlingen  

 komen de kansen op werk  

 niet vanzelf

Leezan participeert in een Rotterdams, 

boven bestuurlijk groepje schoolleiders dat 

overlegt met de gemeente over manieren 

om kansengelijkheid vorm te geven.  

En vanuit de landelijke Stichting Het 

Zelfstandig Gymnasium doet het Marnix 

mee aan een actie-onderzoek met de Vrije 

Universiteit over kansengelijkheid. 

De rector: ‘We moeten bij dit thema verder 

kijken dan onze schoolmuren. Het is ook 

belangrijk dat onze gediplomeerde 

leerlingen straks aan de bak komen.  

Daar moet de samenleving echt aan werken. 

Ik ben voor het invoeren van quota, want 

voor sommige leerlingen komen de kansen 

niet vanzelf.’

 (Marijke Nijboer) 

Tips van rector Leezan van Wijk

• Maak het omgaan met verschillen op

een ontspannen manier bespreekbaar. 

Je bent geen slechte docent als je 

hierin zoekende bent.

• Het gaat niet over één minderheid,

maar over diversiteit in de breedste zin 

van het woord. Achter elke discrimi-

nerende opmerking zit een wereld. 

Bespreek dat.
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In een zaaltje van een Nieuwerkerks hotel 

steken de algemene directie, schooldirec-

teuren en adviseurs van de Shared Service 

Organisatie (SSO) de koppen bij elkaar.  

Er hangen flappen aan de muur, mensen 

kijken bij elkaar op de laptop, af en toe 

wordt er gelachen. Duo’s trekken zich terug 

in zitjes op de gang om samen verder te 

werken. Hier is de begroting voor 2022 in 

wording.

Budgetmodule
‘Vorig jaar hebben we voor het eerst in deze 

samenstelling in twee dagen tijd de 

begroting gemaakt en dat is goed bevallen’, 

vertelt algemeen directeur Eric Dekker. 

‘Deze werkwijze past bij onze nieuwe 

besturingsfilosofie: meer decentraal, met 

meer ruimte en verantwoordelijkheid op  

de vestigingen.’ 

De eerste dag ging over de grote lijnen:  

wat gaat er op centraal niveau om in de 

begroting en welke investeringen zijn 

gepland? Deze tweede dag gaat de aan-

dacht naar de vestigingen. Die zetten hun 

plannen in een speciale tool, de budget-

module. Aan het eind van de dag presen-

teert de directie van elke vestiging de eigen 

doelen, inclusief hun topprioriteit. 

 Vervolgens kijkt het gezelschap of dit goed 

terugkomt in de begroting.

Leerdoelgericht onderwijs
‘We denken niet vanuit geld, maar vanuit 

doelen’, vertelt Eric. ‘Het schoolontwikkel-

plan met de doelen voor komend jaar is al 

Belangrijke rol voor SSO-adviseurs

Comeniusdirecteuren maken  
samen begroting
In twee dagen tijd kwamen de directeuren van Comenius en de Shared Service Organisatie 

samen tot een begroting én nieuwe ideeën voor het komende jaar. 

Comenius 

klaar; het gaat nu om hoe we daar naar toe 

gaan werken. Terwijl we dat bespreken, 

 ontstaan soms nieuwe ideeën. Een 

vestiging wil bijvoorbeeld leerdoelgericht 

onderwijs implementeren. Iemand stelde 

voor om daarover op Comenius-niveau een 

in company training te organiseren.’ 

Werkplezier verhogen
Adviseurs van de SSO hebben ook een 

belangrijke rol. De ICT-adviseur hoort over 

de geplande portfolio’s en kijkt hoe ICT dit 

kan ondersteunen. De adviseur Huisvesting 

en Facilitair kijkt of een onderwijsvernieu-

wing vraagt om aanpassing van het pand. 

De HR-adviseur haakt in op het plan van 

een vestiging om het werkplezier te 

verhogen. Zij bespreekt met deze directie 

wat werkplezier inhoudt, wat de vestiging 

concreet wil bevorderen en hoeveel geld zij 

hiervoor moeten vrijmaken. ‘Een andere 

vestiging zegt: o, dat speelt bij ons ook, 

misschien moet ik daarvoor ook geld 

vrijmaken’, schetst financieel adviseur 

Linda Koenis. ‘We brengen het hele proces 

bij elkaar en delen kennis. Dat is een grote 

meerwaarde. En als het goed is, komen we 

zo tot een begroting die echt gedragen 

wordt.’ Niet iedereen heeft affiniteit met 

cijfers, maar dat is overkomelijk.  

Eric: ‘Mensen helpen elkaar. Een directeur 

die weinig met cijfers heeft, neemt een 

teamleider mee die het wel begrijpt.’ 

Mark van Burgel, directeur van Comenius 

College Krimpen, vindt de tweedaagse heel 

leerzaam. ‘We krijgen theorie mee over 

begroten en de Comenius- en CVO-spel-

regels. Het is ook heel mooi dat we werken 

vanuit de ontwikkelplannen. Vroeger was 

het begroten een andere tak van sport.  

Nu krijg je een verbinding tussen geld en 

praktijk.’ 

Directeur bedrijfsvoering Tanja van den 

Berge is blij met de opbrengst van de 

tweedaagse. ‘We hebben goed nagedacht 

over de prioritering en verdeling van de 

middelen, en dat in twee dagen tijd. Dit is 

ook een mooie manier om het eigenaar-

schap te vergroten.’ Bovendien, zegt Eric: 

‘Zo behouden we, als afzonderlijke leden 

van de Comenius-familie, ook het 

 Comenius-DNA.’

             (Marijke Nijboer) 

Eric Dekker (links) en Tanja van den Berge 



 13 C VOpen	 November 2021

Vaardigheden oefenen in plaats van thuis voor de buis

Accent Avondonderwijs

Nieuwe cursisten zijn welkom  

Aanbod nu voor drie doelgroepen

Accent Avondschool is mensen activeren om 

praktische cursussen te volgen en vaardig-

heden te oefenen in plaats van thuis voor de 

buis. De zelfredzaamheidscursussen zorgen 

ervoor dat de deelnemers minder een beroep 

hoeven te doen op de financiële of menselijke 

ondersteuning in de maatschappij.’

Subsidie verlaagd 
Het avondonderwijs heeft intussen wel de 

nodige financiële uitdagingen. De gemeente 

Rotterdam heeft bijvoorbeeld dit schooljaar 

de subsidie met € 50.000 verlaagd.   

Ze betaalt niet meer per cursusavond die een 

deelnemer volgt, maar per deelnemer, of die 

nu één of twee cursussen in een week volgt. 

Accent Avondonderwijs wordt verder 

 financieel gesteund door de gemeenten 

 Barendrecht, Capelle aan den IJssel en 

Lansingerland. Accent Avondonderwijs mag 

vanwege de subsidievoorwaarden alleen 

cursisten uit deze gemeenten toelaten. 

    (Anja de Zeeuw) 

Meer oud-leerlingen van het voortgezet 

speciaal onderwijs (vso) en praktijkonder-

wijs moeten hun weg kunnen vinden naar 

Accent Avondonderwijs. Dat bepleiten 

Gerben Lems en Jos Allewijn, beiden 

locatiedirecteur van een avondschool. 

Daarvoor wordt contact gezocht met stage-

coördinatoren en bovenbouwleiders van 

Rotterdamse vso- en praktijkscholen.

In coronatijd is het aantal deelnemers aan 

de cursussen van de Accent-avondscholen 

met zo’n dertig procent gedaald. De reden 

was vaak dat bewoners van woonvoorzienin-

gen gedwongen thuis moesten blijven.  

Nu trekt het weer aan. Maar het aanbod is 

erg aantrekkelijk, en daarvan zouden meer 

cliënten van zorginstellingen als Pameijer, 

ASVZ en Middin kunnen profiteren. ‘Daarbij 

is warme overdracht belangrijk, dus via een 

persoon bij een school of instelling die de 

leerling of cliënt enthousiast tipt om eens bij 

een avondschool te gaan kijken en helpt bij 

de aanmelding. Dat werkt beter dan een 

flyer overhandigen’, zegt Gerben Lems, 

directeur van de avondschool in Rotterdam-

Centrum.

Laaggeletterden
Accent Avondonderwijs heeft drie locaties: 

in Rotterdam-Centrum (tegenwoordig 

gevestigd in Delfshaven), Rotterdam-Zuid en 

Capelle aan den IJssel. In totaal zijn er op 

dit moment zo’n 250 cursisten. De cursus-

sen worden gegeven door docenten, 

(betaalde) vrijwilligers en stagiairs van 

pabo’s en de opleiding Social Work van de 

Hogeschool Rotterdam. De organisatie 

richtte zich aanvankelijk alleen op school-

verlaters van het voortgezet speciaal 

onderwijs, dus mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking. Inmiddels zijn 

daar twee nieuwe doelgroepen bijgekomen, 

schoolverlaters van het praktijkonderwijs 

(pro) en laaggeletterden die Nederlands niet 

als eerste taal hebben. Voor elke doelgroep 

is een specifiek cursusaanbod ontwikkeld.

VCA-certificaat
Voor de schoolverlaters van het vso, gaat het 

om cursussen op het gebied van basis-

arbeidsvaardigheden, zelfredzaamheid en 

talentontwikkeling op het gebied van 

tekenen, schilderen en drama. 

De pro-verlaters kunnen ook (opnieuw) hun 

arbeidsvaardigheden trainen en bijvoorbeeld 

een VCA-certificaat halen, waarmee ze 

aantonen veilig te kunnen werken. Vaak 

komen ze een aantal jaren nadat ze het 

praktijkonderwijs verlaten hebben naar een 

avondschool, vaak op advies van het 

Jongerenloket of jobcoaches. 

Voor de derde en recentste doelgroep, de 

laaggeletterden, zijn er NT2-cursussen 

ontwikkeld op maximaal A2-niveau.  

Die worden al een jaar of zes aangeboden 

op twee locaties: Rotterdam-Centrum en 

Rotterdam-Zuid. Jos Allewijn, directeur van 

de avondschool op Zuid, licht toe:  

‘We geven deze cursussen aan mensen die 

qua niveau of leervermogen moeite hebben 

om NT2-cursussen bij andere reguliere 

aanbieders bij te benen.’

Sociale activering 
Jos vertelt ook met passie over cursussen 

op het gebied van zelfredzaamheid als 

Bijzondere Buurtgenoten (over hoe je 

zelfredzaam kunt zijn in en om je woning), 

Stoere Stemmers (over wat stemmen is en 

hoe doe je dat?) en Prettige Collega’s (over 

wat een prettige collega is en hoe je dat 

kunt worden). ‘Een van de kerndoelen van 

Meer informatie:
www.accentavondschool.nl 

 

Bezoek onderwijswethouder Kasmi 

Op 7 december bezoekt de Rotterdamse 

onderwijswethouder Said Kasmi de 

avondschool in Rotterdam-Centrum, om 

zich op de hoogte te stellen van deze 

bijzondere vorm van onderwijs. 
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Melanchthon

In drie jaar van startbekwaam naar basisbekwaam

Melanchthon biedt startende leraren   
een inwerkprogramma

Een derde van de beginnende leraren 

verlaat binnen vijf jaar het onderwijs.  

Om die uitstroom terug te dringen biedt 

Melanchthon beginners het driejarige 

inwerkprogramma Begeleiding Startende 

Leraren (BSL). De school geeft hen zo een 

stevige basis mee voor hun professionele 

ontwikkeling en houdt talent beter binnen 

boord.

‘Veel startende leraren ervaren de eerste 

jaren van hun loopbaan als zwaar; ze hebben 

regelmatig het gevoel dat ze ergens op zee 

ronddobberen’, zegt Pieter Kurpershoek. 

Pieter is coördinator en trainer van het 

BSL-traject van Melanchthon.  

‘Als ze hun diploma op zak hebben zijn ze 

 startbekwaam, maar het docentenvak echt 

goed beheersen vraagt om meer.’

Om wat precies? 
Stephan Rothuizen, coördinator van de 

Melanchthon Academie, Clusterleider OSR1 

en BSL-trainer: ‘Goed orde weten te houden 

in de klas, leerlingen op de juiste manier 

motiveren. Slim communiceren met 

leerlingen en een band met hen opbouwen. 

Vooral de pedagogisch-didactische 

competenties van beginners zijn vaak nog 

niet op voldoende niveau. Met ons BSL-

traject willen we nieuwe collega’s intensief 

ondersteunen bij het écht in de vingers 

krijgen van die competenties. In drie jaar 

tijd begeleiden we hen naar de status van 

basisbekwame leraren. Daarmee hopen we 

natuurlijk ook te voorkomen dat ze het 

onderwijs verlaten, al dan niet gedesillusio-

neerd. Ook wij hebben de komende jaren 

alle goede leraren keihard nodig.  

We realiseren het traject in nauwe samen-

werking met OSR.’

Hoe is het BSL-programma opgebouwd?
Pieter: ‘We bieden de beginners via onze 

 Melanchthon Academie een uitgebreid 

pakket aan trainingen die ze met de andere 

nieuwe collega’s volgen. Daarnaast worden 

de leraren individueel begeleid door de 

schoolopleider op hun eigen werklocatie, 

aan de hand van een persoonlijk ontwikkel-

plan. Ook organiseren we op de werklocatie 

intervisie-bijeenkomsten waar de BSL’ers 

oefenen met praktijksituaties en elkaar 

kunnen bevragen en adviseren.’

Hoe zien de trainingen er uit? 
Pieter: ‘De trainingen hebben elk jaar een 

thema. Jaar 1 staat in teken van Persoonlijke 

effectiviteit, het draait dan volledig om de 

ontwikkeling van de docent zelf. Deelnemers 

krijgen allerlei instrumenten aangereikt 

waaronder de Roos van Leary, maar ze leren 

vooral dat zijzelf, als persoon, het aller-

 Pieter Kurpershoek en Stephan Rothuizen (rechts)

1 Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is een samen- 

 werkingsverband van drie lerarenopleidingen en  

 veertien scholengemeenschappen in de regio  

 Rotterdam. Meer informatie op: www.osr.nu 

belangrijkste instrument zijn. In de laatste 

fase van het eerste jaar bereiden we deel-

nemers alvast voor op het mentoraat, met de 

eerste training Mentoraat dat staat. 

In het eerste jaar streven we ernaar de leraar 

nog niet in te zetten als mentor, maar in het 

tweede jaar wel. En in het tweede jaar volgen 

dan ook de bijbehorende trainingen waar-

onder Coachings- en gespreksvaardigheden, 

Klassenmanagement en Pedagogische tact. 

In het derde jaar kan de deelnemer kiezen uit 

een serie verdiepingstrainingen.

Voor de afronding van het driejarige leer-

traject vragen we de leraren een nieuw 

persoonlijk ontwikkelplan op te stellen voor 

de volgende drie jaar, want leren in het 

onderwijs houdt nooit op.’ 

 

 (De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)
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Het woord tarikh komt in verschillende talen voor, waaronder het 

Arabisch, Perzisch en Hindi. Gelijk een reiziger in oude tijden, 

heeft het een duizenden kilometers lange reis afgelegd. Deze 

reiziger wordt soms aangezien voor een datum, maar soms ook 

voor een tijdperk of geschiedenis. Soms spreken we hem aan als 

tariech, soms als taarik. Dezelfde reiziger, met diverse verschij-

ningsvormen. Als we hem eenmaal kennen, kunnen we hem her-

kennen, ook al ziet hij er nét even anders uit of klinkt hij net níet 

meer zoals we gewend waren; misschien is zijn stem veranderd. 

Miljoenen sprekers gebruiken dit woord om aan te geven wan-

neer ze ergens mee bezig (zullen) zijn; een wereld zonder tijd 

is ondenkbaar. Maar waar ‘datum en tijd’ voor de één over het 

hier en nu gaan, gaan ‘datum en tijd’ voor een ander over de 

eeuwigheid. De betekenis van tijd maakt een voortdurende reis, 

net zoals tarikh. Zo bestaat er in het Duitse taalgebied bijvoor-

beeld ook oneeuwigheid (Unewigkeit) en oereeuwigheid (Urewigkeit) 

om een onder- en overtreffende trap van eeuwigdurende tijd te 

verwoorden.1

Deze column verschijnt op een datum in november 2021, in een 

tijd die er anders uitziet dan we ergens, in onze recente of oudere 

herinnering, gewend zijn. Onze schoolwereld heeft een reis 

achter de rug en te midden van het soms heftig bediscussieerde 

‘nieuwe normaal’ herdefiniëren we ook de plek van het onderwijs, 

in het hier en nu, maar zeker ook met het oog op de toekomst.

Een van mijn oud-leerlingen in de examenlichting die net is 

geslaagd, heet Tarik. Zijn generatie gaat met een heel ander 

toekomstperspectief van school dan de groepen van een paar 

jaar geleden. Onzekerheid rondom corona, klimaatverande-

ring, conflicten wereldwijd en een steeds digitalere, met elkaar 

verknoopte wereld. Ik denk er veel over na, hoe we Tarik en zijn 

klasgenoten hebben voorbereid op deze samenleving. Hoe gaan 

we om met onze tijd en hoe leren wij als docenten daarmee 

omgaan? 

Wat vaststaat is dat we daar bewust mee bezig zijn; dat we leren 

om onszelf te professionaliseren doordat we ons gedwongen 

aanpassen aan de omstandigheden waarin we lesgeven.  

Ook dat is van alle tijden; zo gaf het onderwijzend personeel 

van het  Johannes Calvijn – toen nog Christelijke HBS Linker 

 Maasoever geheten – net als op veel andere Rotterdamse 

 scholen ‘gewoon’ les tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het 

mooie schoolgebouw aan de Mare, waar het Zuider Gymnasium 

nu nog is gehuisvest, vind je de granaatscherven uit die tijd 

in de muur. Maar het onderwijs ging dus – zo lang als het kon 

–  gewoon door. Toen het onderwijs veranderde met de Mam-

moetwet, in 1968, veranderden docenten mee met het nieuwe 

systeem. De Tweede Fase en allerlei andere ontwikkelingen 

 volgden, tot aan Curriculum.nu (in wording) en de huidige pande-

mie met het bijbehorende Nationaal Programma Onderwijs.  

Maar ook andersoortige maatschappelijke crises, collectieve 

identiteitsvraagstukken en wisselende arbeidsomstandigheden 

beïnvloedden ons gedrag als docent.

Lopend door de gangen van mijn school zie ik een instituut vol 

professionals die een weg zoeken en vinden om hun leerlingen 

goed te begeleiden. Denkend aan Tarik en tarikh, constateer ik 

dat wij docenten naarmate de tijd vordert almaar bezig zijn met 

veranderen. We bieden vakinhoud en een professionele relatie 

aan onze leerlingen, onze reizigers, op weg naar hun toekomst, 

die soms anders klinkt en er soms heel anders uitziet: vernieu-

wend of juist traditioneel, op afstand, hybride of recht voor onze 

neus. In groepjes of individueel, remediërend of om te excelleren. 

Net zoals onze leerlingen elke dag, elk tijdperk opnieuw en daar-

mee gedurende de hele geschiedenis weer net iets anders, maar 

toch altijd leerling zijn. Recht doen aan Tarik en onze andere 

leerlingen, doen we door te blijven veranderen. Recht doen aan 

de tijd. Zo wacht ons als docenten niet de oneeuwigheid, maar 

verdienen wij een oereeuwige plaats in de geschiedenis. 

Tarikh en onze plek in de geschiedenis

Column

Chris van den Berg
Chris van den Berg is conrector bovenbouw en leraar Duits van het Zuider 

Gymnasium en de Zuider gymnasiumbasisschool. Daarnaast is hij jurylid 

Excellente Scholen bij de Inspectie van het Onderwijs. Chris maakt verder 

deel uit van de stadsjury van CityLab010 van de gemeente Rotterdam.  

Hij laat in deze column zijn licht schijnen over het thema van dit nummer.

1 Vgl.: https://www.dwds.de/wb/dwb/unewig en  

 https://www.dwds.de/wb/dwb/urewig [Stand: 25.10.2021]
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Opleidingsschool RPO Rijnmond stimuleert  
Samen Professionaliseren 

Beter leren lesgeven met  
beeldcoaching

Penta Bahûrim

openstaat voor leraren, schoolleiders en 

onderwijsondersteuners van alle RPO- 

scholen. 

Maar het is ook mogelijk om samen een in 

company opleiding te volgen tot werkplek-

begeleider, ingekocht bij de Hogeschool 

Rotterdam. Of een training Beeldcoaching 

door een interne expert, van wie je kunt leren 

hoe je beeldcoaching inzet voor het bege-

leiden van studenten. 

In beweging komen 
Die interne expert is Marieke Aantjes, docent 

Engels op Penta Bahûrim en een van de 

clustercoördinatoren binnen RPO Rijnmond 

(zie kader). Zij past beeldcoaching toe bij de 

begeleiding van studenten. Ook helpt ze er 

op verzoek collega’s mee die ergens tegen - 

Eva de Jong (links) en beeldcoach Marieke Aantjes bespreken 
een deel van de gefilmde geschiedenisles na. 

Niet alleen studenten leren veel op een 

opleidingsschool, een samenwerking van 

scholen en lerarenopleidingen. Ook 

leraren kunnen er veel halen voor hun 

professionalisering. Niet voor niets is de 

slogan van opleidingsschool RPO 

 Rijnmond: ‘Leren van de leraar, leren door 

de leraar’.

RPO Rijnmond heeft naast Samen Opleiden 

(van studenten aan de lerarenopleiding) ook 

Samen Professionaliseren hoog in het 

vaandel staan. Daarmee wordt bedoeld dat 

startende en ervaren leraren en schoollei-

ders ook van elkaar kunnen leren door hun 

expertise te delen, of van elkaars cursus- 

en trainingsaanbod gebruik mogen maken. 

Een concreet platform daarvoor is de RPO 

Academie, waar de OZHW Academie 



aan lopen of een bepaalde leerwens hebben. 

In een veilige sfeer zorgt Marieke ervoor dat 

het probleem of de leerwens van een collega 

wordt getackeld. Het traject bestaat uit een 

intakegesprek, drie gefilmde lesobservaties 

en drie nagesprekken, waarin de gefilmde 

delen van een les samen worden bekeken. 

De collega wordt zich meer bewust van wat 

zij of hij doet op het gebied van interactie, 

didactiek en klassenmanagement, en komt 

daarna in beweging. In korte tijd en met 

beperkte investering wordt de collega zo 

een betere docent. Marieke zegt: ‘Iedereen 

kan iets leren, ook de collega die normaal 

functioneert. Er is altijd wel een klas of 

leerling waarmee het niet lekker loopt. 

Beeldcoaching is niet bedoeld om iemand 

te bekritiseren, het gaat om zelf leren je 

professioneel te ontwikkelen.’ 

Training voor school opleiders 
Niet alleen coacht Marieke studenten en 

collega’s, ze deelt haar expertise ook 

tijdens trainingen. Dat heeft ze afgelopen 

schooljaar gedaan voor schoolopleiders en 

andere geïnteresseerden binnen haar 

eigen Penta scholengroep. 

Marieke: ‘Samen met een andere expert, 

Jaap van Elst, heb ik schoolopleiders 

geleerd hoe ze beeldcoaching kunnen 

toepassen bij de begeleiding van studenten. 

Als je – een deel van – een les opneemt en 

met een student nabespreekt, is het 

leerrendement hoger wanneer je alleen  

de aantekeningen bespreekt die je als 

begeleider van achterin de klas hebt. 

Beelden verhelderen en komen krachtig 

binnen. 

‘Beelden verhelderen en 

komen krachtig binnen’

De schoolopleiders weten na onze training 

wat beeldcoaching is, hoe het traject eruit 

ziet en hoe ze feedback kunnen geven met 

de juiste gesprekstechnieken.  

Ze zijn geen gecertificeerde beeld-

coaches – daarvoor is een training van 

een jaar nodig in Utrecht of Zwolle –, 

maar ze kennen de basisprincipes en 

hebben daarmee geoefend. Ze kennen 

verschillende vormen van feedback-geven 

en weten dat je bijvoorbeeld geen dingen 

moet invullen voor de persoon om wie het 

gaat.’

De schoolopleiders komen over een paar 

maanden bij elkaar voor intervisie. En het 

geven van de training is Marieke en Jaap zo 

goed bevallen dat ze die willen aanbieden 

aan schoolopleiders van andere scholen en 

besturen binnen RPO Rijnmond. 

(Anja de Zeeuw) 
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Opleidingsschool RPO Rijnmond

In opleidingsschool RPO Rijnmond1 

werken veertien schoolbesturen, met 

ruim vijftig schoollocaties, en drie 

lerarenopleidingen samen. De opleidings-

school is actief in een brede regio rond 

Rotterdam, van Hellevoetsluis tot 

Lekkerkerk. De aangesloten scholen zijn 

geclusterd in drie regio’s: Voorne-Putten/

Rozenburg, Zuid-Holland-Zuid en Nieuwe 

Waterweg-Noord. Elk cluster heeft twee 

coördina toren als aanspreekpunt. 

Ook CVO doet mee in deze opleidings-

school, met de scholen van Penta 

scholengroep. Die maken deel uit van het 

cluster Voorne-Putten/Rozenburg. 

RPO Rijnmond biedt ruim zeshonderd 

studenten een opleidingsplaats. 

1   RPO Rijnmond staat voor: Regionaal samen-

     werken voor het Professionaliseren en opleiden

     van leraren in Rijnmond

 

Meer informatie: https://rpo-rijnmond.nl  

Opleidingsschool Rotterdam

CVO participeert niet alleen in opleidings-

school RPO Rijnmond, maar ook in de 

Opleidingsschool Rotterdam (OSR).  

Deze opleidingsschool is een samen-

werkingsverband van circa tachtig 

locaties van zeven schoolbesturen voor 

voortgezet en twee voor middelbaar 

beroepsonderwijs in de regio Rotterdam 

en drie leraren opleidingen. 

De CVO-scholengroepen Melanchthon, 

Portus scholengroep (de Calvijnscholen) 

en Accent Praktijkonderwijs zijn erbij 

aangesloten. OSR biedt 750 studenten 

een opleidingsplaats. 

 

Meer informatie: www.osr.nu 

Eva de Jong over beeldcoaching

Eva de Jong is sinds 2006 docent 

geschiedenis. Ze werkt nu voor het 

tiende jaar op Penta Bahûrim en kreeg 

beeldcoaching door Marieke Aantjes. 

Eva: ‘Marieke en ik hebben gekeken 

naar het opstarten van de les – hoe zou 

dit soepeler kunnen verlopen? 

Ik dacht dat de les prima verliep en de 

leerlingen deden voor mijn gevoel goed 

mee. Maar ik zag niet dat twee meiden 

links achterin andere dingen zaten te 

doen. Eentje zwaaide zelfs met haar 

armen in de lucht. Ik wist dat ik rechts 

achterin een paar leerlingen in de gaten 

moest houden, maar daardoor miste ik 

deze twee. Samen met Marieke heb ik 

de eerste tien minuten van de les 

teruggekeken en er een aantal dingen 

uitgehaald. Soms waren het maar kleine 

dingen, maar erover praten was 

verhelderend. Iets meer tijd nemen voor 

het opstarten van de les bijvoorbeeld, 

kan al een enorm verschil maken, en 

gebruikmaken van mijn eigen rust. 

Het is confronterend maar erg leerzaam 

om jezelf terug te zien in een video:  

je wordt met je neus op de feiten 

gedrukt en er kunnen geen interpreta-

tieverschillen ontstaan.’ 
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Portus scholengroep

Portus scholengroep wil breed palet aan leerlingen op maat bedienen

‘Alle goede scholen staan ook op Zuid’

Toen Richard Troost nog als tiener op z’n 

brommer door Rotterdam-Zuid reed, was 

dat een echte arbeidersomgeving, gericht 

op de haven. Nu wordt Zuid langzaam een 

gemêleerde woonwijk. Als algemeen 

directeur van Portus Scholengroep wil 

Richard een even gemêleerd boeket van 

scholen bieden met een passende keuze 

voor alle kinderen en ouders. ‘Wij willen de 

mensen ervan overtuigen: alle goede 

scholen staan ook op Zuid.’

Sinds schooljaar 2021-2022 vormen ze 

samen de Portus Scholengroep: het 

Farelcollege, Juliana, de Zuidermavo, 

CBSplus en Groene Hart.  

De nieuwe scholengroep completeert het 

kwartet scholengroepen voor voortgezet 

onderwijs van CVO: Melanchthon in Noord, 

Comenius in Oost, Penta in West en dan nu 

Portus op Zuid. 

‘In deze complexe wereld is het goed om 

familie en vrienden om je heen te verzame-

len. Samen staan we sterker’, zegt Richard. 

Met Miranda Buitelaar, directeur bedrijfs-

voering, vormt hij de leiding van de scholen-

groep. Wat de scholen bindt? ‘We willen 

allemaal betekenisvol onderwijs geven, 

waarin we de relatie leggen met het 

dagelijks leven. Er is een diep besef dat 

kinderen niet allemaal hetzelfde zijn, dus we 

‘De werkelijkheid verbinden met wat er op school gebeurt’ 

differentiëren. Verder delen we de christelijke 

waarden. Onze pijlers zijn vertrouwen, elkaar 

ruimte geven, naar elkaar omzien, barm-

hartigheid. We willen ook een lerende 

organisatie zijn: elkaars kennis benutten, 

professioneel en bij de tijd blijven.’ 

Emancipatiegolf
Zuid kent nog steeds een ingewikkelde 

problematiek. ‘Maar er is ook een emancipa-

tiegolf; er worden veel duurdere woningen 

gebouwd en de vraag naar havo en vwo neemt 

toe.’ Portus bedient ook nog het dorpse 

Barendrecht en Ridderkerk, waar de grote-

stadsproblematiek zich steeds meer doet 

gelden. ‘In deze dynamische setting willen wij 
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kinderen onderwijs bieden waar ze echt iets 

aan hebben. We willen ook ouders die hun 

kinderen nu nog de brug over laten fietsen 

naar Noord ervan overtuigen dat alle goede 

scholen ook op Zuid staan.’

Door het profiel van de afzonderlijke scholen 

waar nodig verder aan te scherpen, wil 

Portus nog beter tegemoetkomen aan de 

verschillende doelgroepen op Zuid. Juliana 

staat bekend om haar rust en structuur.  

Het is een huiswerkvrije mavo die van de 

Onderwijsinspectie het predicaat ‘excellent’ 

kreeg. Het Farelcollege in Ridderkerk geeft 

kinderen, naast onderwijs, met behulp van 

talenturen, ook een brede ontwikkeling mee. 

Groene Hart in Barendrecht biedt tweetalig 

onderwijs en bouwt aan een samenwerking 

met universiteiten. 

Stadionparkschool
In september 2025 gaat bovendien de 

nieuwe Stadionparkschool open, op een deel 

van de oefenvelden van Feyenoord.  

‘Hier gaan we onderwijs ontwerpen op basis 

van het Zweedse model  Kunskapsskolan.  

Dat staat voor gepersonaliseerd 

vernieuwings onderwijs’, zegt Richard, 

‘gebaseerd op wat een kind op een bepaald 

moment nodig heeft. Een leerling kan 

bijvoorbeeld voor wiskunde in havo-2 zitten 

en voor Engels in havo-3.’ 

De Stadionparkschool (in een pand van vier 

verdiepingen middenin een nieuwe woon-

wijk, met ruimte voor 1.200 leerlingen) krijgt 

ook een technasium voor de havo en het 

vwo, met als profielen sport/bewegen/

techniek, zorg/techniek en haven/techniek. 

Deze profielen moeten goed aansluiten op 

het hbo. ‘In een stad als Rotterdam, waar 

techniek heel belangrijk is, zou eigenlijk 

elke vo-school aandacht aan techniek 

moeten besteden’, vindt Richard. 

Erasmusbrug
Wat het profiel van een school ook is, het 

streven is dat ze allemaal een veilige 

omgeving en betekenisvol onderwijs bieden. 

‘We willen de werkelijkheid verbinden met 

wat er op school gebeurt’, zegt de algemeen 

directeur. ‘Waarom moet jij deze wiskunde-

formule leren? Nou, omdat met behulp 

daarvan de Erasmusbrug is gebouwd.’  

De scholen willen een ‘krachtige en 

motiverende leeromgeving’ zijn, die kansen 

biedt aan kinderen die iets extra’s nodig 

hebben. Die extra’s zitten onder andere in de 

verlengde dagprogrammering die bijvoor-

beeld Juliana biedt, gesubsidieerd door het 

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid 

(NPRZ). Elke dag doen kinderen, aansluitend 

aan het schoolprogramma, twee uur aan 

sport, beeldende vorming, filosofie of 

museumbezoek. Juliana biedt ook huis-

werkbegeleiding aan. ‘Dat is vooral fijn voor 

leerlingen die thuis geen hulp bij het 

schoolwerk krijgen.’ 

Het Portus-gevoel
Om het ‘Portus-gevoel’ te versterken 

bezochten Richard en Miranda onlangs de 

aangesloten scholen. ‘We hebben met de 

schoolleiding de visie van de scholengroep 

besproken. Nu praten we met de leraren 

over waarom we onderdeel zijn van een 

scholengroep, waarom we de familie nodig 

hebben. Dat heeft allerlei voordelen; scholen 

kunnen elkaar bijvoorbeeld helpen bij 

vraagstukken over de kwaliteit van het 

onderwijs of de zorg. En leraren kunnen 

eventueel ook overstappen naar een andere 

school.’ 

De scholen delen de eerder genoemde 

waarden, maar hebben ook allemaal een 

eigen verantwoordelijkheid. Richard:  

‘Ze moeten er bijvoorbeeld zelf voor zorgen 

dat ze binnen de begroting blijven, geen 

ruzie maken met de Onderwijsinspectie en 

hun klanten tevreden houden.  

Wij als schoolleiding toetsen dat soort zaken 

wel een paar keer per jaar in een kwaliteits-

zorggesprek en praten met leraren en de 

leerlingenraden, maar scholen hebben een 

grote mate van zelfstandigheid.’

Samenwerken, niet  concurreren
Het Convenant Voortgezet Onderwijs 

Rotterdam-Zuid1 prikkelt scholen van alle 

grote Rotterdamse schoolbesturen om te 

stoppen met concurreren en zich te richten 

op wat de kinderen op Zuid nodig hebben voor 

hun ontwikkeling. Richard staat daar 

helemaal achter. ‘Wij kijken samen met de 

algemene directies van BOOR en LMC-VO hoe 

we een mooi aanbod kunnen creëren. 

Daarvoor kijken we ook naar elkaars scholen: 

hebben we bijvoorbeeld voldoende mavo’s, 

havo’s en vwo’s op Zuid en moet er nog een 

bepaalde school bij komen? We trekken ook 

samen op in het herstellen van de effecten 

van corona. We leren van elkaar en zoeken 

samen naar oplossingen met een duurzaam 

karakter waarvan het onderwijs ook daad-

werkelijk beter wordt.’ 

Het voelt goed om met de scholen onderdeel 

te zijn van een grotere, opwaartse beweging. 

‘Zuid had misschien een wat suffig imago. 

Maar kijk nu eens naar de theaters, winkels, 

het kaliber van de woningen, de kwaliteit van 

het onderwijs: Zuid is een omgeving aan het 

worden die ertoe doet.’ 

    (Marijke Nijboer) 

1 Gesloten op 19 februari 2018, zie https://onderwijs010.nl

Miranda Buitelaar

Richard Troost
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11.19 uur Sinds het nieuwe schooljaar doen leerlingen van Charles de 

Foucauld mee aan een pilot voor een nieuw vak: Innoveren en Ontwikkelen. 

Schooldirecteur Gert Lamain: ‘Bij het nieuwe praktijkgerichte vak 

Innoveren en Ontwikkelen willen we leerlingen vaardigheden leren die ze 

goed kunnen gebruiken op het mbo, de havo en in de 21ste-eeuwse 

samenleving. ’In een ruimtelijk klaslokaal leren leerlingen vaardigheden 

ontwikkelen zoals oplossingsgericht denken, in teamverband werken en 

zelfsturing. Voor verschillende opdrachtgevers binnen en buiten school 

worden uitdagende projecten gedaan. Docente Esmeralda van der Pluijm: 

’Via een scrumbord aan de muur houden leerlingen zelf het overzicht over 

hun taken en met rubrics geven ze feedback op elkaar en beoordelen ze 

zichzelf. Ze vinden het erg leuk om op deze manier te werken en gaan dan 

ook uit zichzelf aan de slag. Op deze manier heb ik mijn handen vrij en kan 

ik coachend rondlopen.’ 

11.26 uur ‘Welke vorm moet het karpetje krijgen voor 

in de box? Ovaal. Even later tijdens het knippen:  

‘Oeps, nu wordt het meer een ei!’

11.38 uur ‘We zijn bezig met een escaperoom 

voor het vak Muziek. We bedenken puzzels en 

quizzen om het slot te kunnen openen van de box.’ 

10.37 uur  Hoofd Administratie Sandra de Haas: ’Ik ben 

vandaag jarig! Mijn zelfgebakken appeltaart is hier al jaren 

favoriet, hij is lekkerder dan die van Voskamp hoor, de 

Meesterbakker in Spijkenisse.’ 

 Een kijkje op ...
PENTA Charles de Foucauld

 

Scholengroep Penta is sinds vorig jaar een school rijker:  

de Charles de Foucauld Mavo. CVO nam deze school over van  

collega-bestuur LMC-VO. Hoog tijd om een kijkje te nemen op deze 

mavo met een kleine 300 leerlingen aan de Lisstraat in Spijkenisse. 

Nieuwbouw in het vooruitzicht

In de nabije toekomst verhuist de school naar een nieuw gebouw aan de 

Groene Kruisweg. Daar komt een mavo waarin Charles de Foucauld en 

de mavo-afdeling van Penta Scala Rietvelden samengaan. 



12.19 uur  ’De collage ziet er 

keurig uit, wat voor cijfer denk je 

zelf dat je hebt?’

12.11 uur Tijdens het vak Kunst/Tekenen 

krijgen klas 1 leerlingen van docente  

Linda de Zoete een cijfer voor hun werk. 

Pauze.

12.47 uur  ’Kom ik nou met vijf 

meiden op de foto?!’
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13.11 uur  Klas 4C, docenten NASK (Natuur-Scheikunde) 

Astrid Kooij en Paul de Kluijver: ‘Vandaag moeten ze de 

dichtheid van verschillende soorten vloeistoffen bepalen.  

De les bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.’ 

13.01 uur  Klas 2A tijdens de les Mens en Natuur van docente 

Samarinde de Vlieger: ’Wij zijn bezig met een oefentoets, het 

heet “Test Jezelf”. Ik scoor steeds heel laag!’ 

12.49 uur  Schooldirecteur Gert 

Lamain in gesprek met enkele leerlingen 

in de aula.

 (Janetta Ninkeula]
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Communicatie is vaak een verbeterpunt, ook bij 

CVO volgens het medewerkersonderzoek van 

2020. Hoog tijd dus om de visie van communica-

tie-expert Huib Koeleman te vragen op dit onder-

werp. 

Op de website van Orange Otters, het adviesbureau van Huib 

Koeleman, staat het pontificaal: ‘Betrokken medewerkers 

presteren beter en werken met meer plezier. Dat vraagt om 

slimme interne communicatie.’ 

Hoe zou je de communicatie binnen CVO kunnen verbeteren? 
‘We zitten nu eind 2021, na de hele thuiswerktoestand door corona 

en alles wat daaromheen hangt. Je moet daar bij de resultaten 

van het onderzoek rekening mee houden. Als er geconstateerd is: 

de communicatie is niet goed, dan is de vervolgvraag: wat is er 

dan niet goed? Is het te veel of te weinig? Gaat het over beleid of 

over praktische taakinformatie, over engagement of over kennis-

delen? Daar kun je allerlei dimensies aan geven.’ 

Wat is het effect van ‘corona’ geweest op de interne 
communicatie? 

‘Er is extra aandacht gekomen voor juist interne communicatie. 

Mensen zijn hun collega’s uit het oog verloren, en op werk- en 

taakniveau gaat het erom: zitten we nog op één lijn met het werk, 

weten we van elkaar waarmee we bezig zijn? 

Interview met communicatie-expert Huib Koeleman 

‘Persoonlijk contact blijft  
’t belangrijkst’ 

Huib Koeleman: ‘Interne communicatie krijgt er vaak van langs in medewerkersonderzoeken.’
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Uiteindelijk is persoonlijk contact de kritische factor. Elkaar 

tegenkomen, informele gesprekken kunnen voeren zijn belangrijk 

om je verbonden en ergens thuis te voelen. De laatste anderhalf 

jaar hebben we kunstmatige middelen ingezet om dat te compen-

seren. Dat was prima, maar nu moet je ervoor zorgen dat we 

elkaar weer tegenkomen en een nieuwe balans vinden.  

Een leidinggevende moet bewust bezig zijn met de vraag:  

wat gebeurt hier eigenlijk, en heb ik iedereen van mijn team  

wel gecoverd? Introverte mensen kunnen wel eens buiten beeld 

vallen. Zelf heb ik ervaren dat een collega geen camera in  

haar computer had. Zo kon ik niet zien hoe het met haar ging.  

We spraken af te gaan bel-wandelen, op afstand. Zij liep dan met 

haar oortjes in ergens in Den Haag en ik in Amsterdam.  

Zo hadden we toch persoonlijk contact. Want zoomen is fantas-

tisch, maar het maakt de werkrelatie ook wel veel zakelijker.’ 

Hoeveel mails per dag zijn redelijk voor een medewerker?
‘Eigenlijk vind ik nul mails van collega’s de norm. Je ziet dat er nu 

veel via samenwerkingsplatforms als Microsoft Teams wordt 

gewerkt. De implementatie van deze vorm van samenwerken kost 

veel energie, maar als je het goed doet, is er minder mailverkeer. 

En zijn er ook minder misverstanden, want je hebt altijd de laatste 

versie van een document bij de hand. Je kunt er verder sociale 

berichten en chats in zetten.’ 

En hoeveel team-overleggen zijn acceptabel? 
‘Dat hangt ervan af van hoe groot een team is. Ik heb daarvoor 

wel een paar basisregels. Zorg dat je elkaar één keer per maand 

live ziet, ook als je voornamelijk blijft thuiswerken. En zorg ervoor 

dat je elke maandag een weekstart hebt met elkaar. Dan kun je 

de agenda doornemen, bespreken waarmee iedereen bezig is en 

zien hoe iedereen erbij zit. Belangrijk is wel de span of control van 

een teamleider. Een team van 12 à 15 mensen is goed aan te 

sturen.’

Wanneer is communicatie (kwalitatief) goed te noemen? 
‘Mooie vraag. Het antwoord daarop kan voor elke organisatie 

anders zijn. Ik zou zeggen, als de vier functies van interne 

communicatie aandacht hebben: werkinformatie uitwisselen, 

samenwerken faciliteren, richten en veranderen – dus beleids-

informatie – en binden en boeien. Waarbij het accent ligt op 

luisteren en dialoog. Waar ook leidinggevenden hun rol zien in 

interne communicatie. Het succes van interne communicatie 

wordt volgens mij niet gemeten aan de hand van het aantal blogs 

dat is geschreven, maar aan de hoeveelheid interactie naar 

aanleiding van het blog en naar de impact die de communicatie 

heeft gehad.’  

In veel organisaties is er sprake van wantrouwen ten opzichte 
van de bestuurders, de ‘top’ van de organisatie. Wat is daaraan 
te doen?

‘Begin met luistersessies, waarin mensen vertellen hoe zij 

interne communicatie zien. Waar ze ruimte zien voor verbetering 

en of dat realistisch is. Dat laatste is belangrijk. Want wat is 

realistisch om te verwachten van twee mensen – de raad van 

bestuur – in een organisatie waarin de scholen verspreid zijn over 

een groot gebied? Hoe kunnen zij dichterbij komen, en is het 

relevant dat dit gebeurt? Ik vind het mooi als het kan, maar wat 

moeten ze laten liggen als ze meer energie steken in het 

zichtbaarder zijn? Ik heb nog géén organisatie meegemaakt waar 

mensen op het hoofdkantoor niet verweten wordt dat ze op 

afstand zitten. Kijk dus uit dat je de lat niet te hoog legt.  

Ik ken ook situaties waarin mensen voortdurend schoolbezoeken 

deden en meedraaiden op de werkvloer. Heel mooi, maar zij 

kwamen niet meer toe aan strategisch beleid en discussies met 

financiële partners. Terwijl ze daarvoor zijn aangenomen.  

Een reality check is dus verstandig, ook om na te gaan wat bij de 

bestuurders past. Ze hoeven niet door een hoepeltje te springen. 

De video’s waarmee de CVO-bestuurders begonnen zijn, helpen 

prima om hen meer benaderbaar te maken. Ook blogs zijn goede 

vormen om dat te bereiken. De columns van Ton Bestebreur in dit 

blad zijn mooi kort. Vraag hem daar bijvoorbeeld korte video’s bij 

te maken. 

In medewerkersonderzoeken krijgt interne communicatie er  

vaak van langs, helaas. Soms ook wordt met kritiek op interne 

communicatie bedoeld dat het beleid of de communicatie 

daarover niet goed is. Als er wilde besluiten of geen besluiten 

genomen worden of er na een besluit een radiostilte optreedt, 

vindt men de interne communicatie ook slecht.’ 

Wat is je belangrijkste aanbeveling voor interne communicatie 
binnen een schoolbestuur? 

‘Interne communicatie is meer dan beleidscommunicatie. Het gaat 

ook om taakinformatie, kennismanagement en het delen van 

sociale informatie. Wees daar precies in. En blijf aandacht houden 

voor het persoonlijke gesprek. Dat klinkt misschien soft, maar het 

is belangrijker dan alle media die je kunt maken en benutten.’ 

              (Anja de Zeeuw)

Wie is Huib Koeleman? 
Huib Koeleman studeerde voorlichtingskunde aan de 

Wageningen Universiteit, werkte daarna als communica-

tieadviseur voor bedrijven en adviesbureaus waaronder 

Twijnstra Gudde en non-profitorganisaties als de  

Protestantse Kerk, ICCO en Giro555. Ook was hij oprichter 

van communicatieadviesbureaus. Sinds 2015 is Huib 

partner-directeur van Orange Otters in Amsterdam,  

‘hét bureau voor interne communicatie’. Orange Otters 

werkt voor klanten in de profit- en non-profit-sfeer, zoals 

over heden, instellingen voor hoger onderwijs en school-

besturen. Het bureau helpt ook bij het opzetten en 

implementeren van social intranet. 

Huib schreef de boeken ‘Interne communicatie bij 

verandering’ (2013) en ‘Interne communicatie – 

 strategieën, methoden en rollen’ (herziene druk 2018). 
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Personalia

Gert-Jan de Bruin is per 1 augustus benoemd als 

conrector vwo/tto op Comenius Lyceum Capelle. 

Gert-Jan begon in het onderwijs als muziekdocent op 

het Alkwin Kollege in Uithoorn. De afgelopen zes jaar 

heeft hij daar gewerkt als afdelingsleider onderbouw 

havo.

Jorien Houbraken is sinds de zomervakantie 

gestart als interim adjunct-directeur op Comenius 

College Nieuwerkerk. Hiervoor was zij werkzaam als 

teamleider op deze school en gaf zij lessen in het vak 

Nederlands.

Drs. Leo de Kraker is sinds 27 augustus directeur 

(ad interim) van het Comenius Beroepsonderwijs 

Capelle. Leo heeft ervaring als rector en bestuurder 

op diverse scholen en in het bijzonder in het vmbo. Hij 

volgt Antonella Carletti voor maximaal 1 jaar op.

Per 1 augustus 2021 is Lydia Lozano gestart als 

teamleider bij Comenius College Krimpen. 

Hiervoor was ze ruim 2,5 jaar werkzaam als 

HR-adviseur bij de SSO van CVO.

Na de herfstvakantie is Bas Visser rector a.i. 

geworden op het Comenius tweetalig Lyceum en de 

Comenius Mavo Capelle. Bas vervangt Pascal 

Scholtius die clusterdirecteur bij MBO Utrecht werd. 

Bas werkt al zeven jaar voor het Comenius College 

waarvan de laatste vijf jaar als directeur van 

Comenius Nieuwerkerk.

Teus de Vries MEM is teamleider (ad interim) op 

Comenius College Rotterdam. Teus begon als docent 

muziek in het onderwijs. De laatste vijftien jaar was 

hij werkzaam als leidinggevende en sinds 2015 als 

interimmer. Hij is partner bij De Roo, bureau voor 

interim, trainingen, werving en selectie.  

Hilde Groenendijk is op 1 juli gestart als 

afdelingsleider onderbouw op het Marnix Gymnasium. 

Hilde is afkomstig uit het bankwezen en al 22 jaar 

actief als docent economie in het voortgezet 

onderwijs. Tot 1 juli  werkte ze als afdelingsleider op 

de GSR te Rotterdam.

Kees de Groot is op 1 augustus gestart als 

afdelingsleider bovenbouw op het Marnix Gymnasium, 

na vele jaren werkzaam te zijn geweest op deze 

school als docent natuurkunde. 

Per 1 juni is Vincent Haringa benoemd als 

algemeen directeur van de Melanchthon 

scholengroep. Vincent nam deze functie al waar. 

Per 1 augustus is Corine Blok benoemd tot 

adjunct-directeur bij Penta Hoogvliet. Corine was 

hiervoor afdelingsleider van de onderbouw 

basis/kader vmbo.

Per 1 augustus is Isabeau Blok benoemd tot 

afdelingsleider van mavo leerjaar 3 en 4 en havoTOP 

van Penta Hoogvliet. Hiervoor was Isabeau docent 

economie mavo.

Bij CBSplus is Femke ten Cate per 1 november in 

vaste dienst getreden. Zij startte al op 1 april maar is 

per 1 november dus in vaste dienst. Femke is 

teamleider bovenbouw op CBSplus en was voorheen 

actief als directeur in het Rotterdamse 

basisonderwijs.

Vincent van Dam is per 1 augustus werkzaam als 

adjunct-directeur bedrijfsvoering van de locatie 

Groene Hart van de Portus scholengroep. Hij werkte 

als docent muziek en coördinator bij CSG Maarten 

Luther (het huidige CBSplus) en was tot eind vorig 

schooljaar onderwijsteamleider van de mavo en het 

onderwijs ondersteunend personeel op Calvijn  

Groene Hart.

Marja van Gurp is adjunct-directeur 

leerlingzaken/onderwijs (ad interim) van de locatie 

Groene Hart van de Portus scholengroep. Marja zal 

tot aan de kerstvakantie actief zijn in deze functie.  

Ze is van origine docent wiskunde en biologie, en was 

tot eind vorig schooljaar directeur op Het Lyceum van 

De Goudse Waarden in Gouda. Nu is ze zelfstandige 

op het gebied van coaching en doet ze interim 

schoolleiderswerk (GRP coaching). 

Linda Koenis is op 1 juli begonnen als conrector 

bedrijfsvoering op het Zuider Gymnasium. Linda is 

vanaf 2020 in dienst bij CVO als financieel adviseur 

binnen het SSO-team Financiën. Hiervoor is ze 

ongeveer vier jaar werkzaam geweest als business 

controller binnen het onderwijs, onder andere bij 

Onderwijsgroep Galilei in de omgeving van  

Voorne-Putten/Nissewaard.
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Iedere CVO-school kent wel oud-leerlingen die landelijk bekend zijn. 

Toshio Lake bijvoorbeeld zat op Melanchthon Wilgenplaslaan.  

Hij is profvoetballer bij Fortuna Sittard. 

‘Ik kon blijven 
topsporten’ 

‘Het was de beste stap die ik ooit gezet heb 

om naar Melanchthon Wilgenplaslaan te gaan. 

Ik moest namelijk van Thorbecke af na het 

eerste jaar. Die school had een topsport-

programma. Ik zocht een nieuwe school die 

mij de mogelijkheid gaf om bij Feyenoord te 

blijven trainen. Ik ben namelijk toen ik negen 

jaar was bij Feyenoord gaan voetballen en zat 

in het juniorenteam. Op Prinses Irene, zoals 

de school toen heette, hielden ze daar 

rekening mee. Daar was ik blij mee. 

Ik kwam in 2015 in de tweede klas vmbo-

kader terecht. Het was voor mij niet moeilijk 

om vrienden te maken, ik kende jongens uit 

klas 2, 3 en 4. Ik heb nog een jaar in het oude 

gebouw aan de Teldersweg gezeten. 

De vakken waar ik goed in was, waren 

 wiskunde, economie en muziek. Ik houd van 

muziek, ik ben ermee opgegroeid en maak 

ook muziek: een beetje rap en hiphop, zoals 

Ronny Flex en Lil’ Kleine. 

Leraren die ik me goed herinner: meneer Van 

Rijn die economie gaf, hij was mijn mentor in 

het examenjaar. Bij meneer Doublé was het 

altijd chill. Hoe hij tegen de leerlingen deed … 

Bij muziek was het meneer Van Roon die me 

is bijgebleven. 

Wie een goede leraar was? Meneer Van Rijn 

en wiskundelerares Thakoer legden dingen 

goed uit. En de wiskundelerares gaf me de 

juiste middelen om wiskunde te kunnen 

oefenen. 

Ik had geen moeite met school en ben er ook 

nauwelijks uitgestuurd. Ik had gewoon focus, 

dat was fijn. Soms ging ik eerder weg of kwam 

ik later vanwege voetbal. Af en toe haalde ik 

iets in op andere dagen. Het werd goed 

geregeld. 

Na mijn eindexamen ging ik de opleiding 

Logistiek op niveau 4 doen bij Albeda, de 

richting economie vond ik leuk. Tegelijk kwam 

ik bij Jong Oranje. Ik moest telkens twee 

weken weg, en kreeg achterstand in de studie. 

Toen ontdekte ik de opleiding Sport bij Albeda 

op niveau 2, want Feyenoord werkte met 

Albeda samen. 

Eigenlijk had ik alles gehaald, maar uiteinde-

lijk heb ik één laatste opdracht niet ingeleverd 

en zodoende dit diploma niet gehaald. Dat ik 

alleen maar een middelbareschooldiploma 

heb, vind ik niet lastig, want ik verdien nu geld. 

En ik word op de proef gesteld. Ik ben een 

jongen van 20 die altijd bij z’n moeder heeft 

gewoond, en nu op zichzelf woont, ver van 

Rotterdam. Dat was in het begin zoeken.  

Nu ben ik eraan gewend geraakt om dingen 

zelf te doen. Ik vond het altijd wel goed als 

mama het deed …

Ik zit nu in mijn eerste jaar bij Fortuna Sittard 

en hoop een vervolgstap te zetten. Ik wil naar 

de top van Nederland. 

Dat de school nu een topsportvriendelijke 

school is, komt misschien wel door mijn 

voorbeeld. Het lukte prima met mij, daardoor 

zijn ze vast gaan geloven dat het ook kan. 

Ik ben blij met hoe de school mij heeft 

geholpen. Ik zat in een moeilijke periode en de 

school heeft me de mogelijkheid gegeven om 

mijn topsport te kunnen blijven doen, en goed 

te studeren, waardoor ik vandaag de dag 

profvoetballer ben. Dat het is gelukt, komt 

deels door mij en deels door hen. 

Of ik de school aan anderen zou aanbevelen? 

Jazeker, nu zit mijn zusje erop!’

 

    (Anja de Zeeuw)

De (CVO)pen aan	een	oud-leerling

Toshio Lake

Toshio lake als kind

‘Dat de school nu topsportvriendelijk is, 
komt misschien wel door mijn voorbeeld’
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‘Daar stond ze, mét  
een grote taart’

De leerlingen volgen hier van maandag tot en met vrijdag een 

duidelijk omlijnd, gevarieerd programma. Meestal beginnen we   

’s ochtends met de onderwijsblokken, daarna zijn er andere 

activiteiten, zoals individuele gesprekken, gedragstrainingen, 

theater-, sport- en kookles. In principe duurt een reboundtraject 

drie maanden. In die periode wordt de leerling intensief begeleid en 

werkt hij of zij aan doelen die we met elkaar afspreken. Na een 

maand kijken we of de leerling gefaseerd terug kan naar de eigen 

school. Na drie maanden sluiten we het traject normaal gesproken af. 

We hopen dat de leerling dan zijn of haar schoolcarrière kan 

voortzetten op de eigen school. Meestal lukt dat, maar we zijn geen 

wonderdokters. Soms is het beter dat een leerling uitstroomt naar 

een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet speciaal onderwijs 

(vso). 

De dag die ik nooit meer vergeet …

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

Jos Ackermans is sinds twaalf jaar coördinator van vmbo+, de 

reboundvoorziening op het Máximacollege in Ridderkerk, een 

school voor praktijkonderwijs en vmbo waarin CVO en collega-

bestuur OZHW samenwerken. Vaak lukt het om leerlingen weer op 

het goede spoor te krijgen. Soms overtreft een leerling alle 

verwachtingen, bijvoorbeeld Sharon.*

‘Onze reboundvoorziening staat open voor leerlingen van CVO-scho-

len en OZHW-scholen. Het gaat om leerlingen die uitvallen wegens 

externaliserend of internaliserend gedrag. Dus zeg maar leerlingen 

met een grote mond en een eigen willetje én leerlingen bij wie 

bijvoorbeeld sprake is van schoolangst. Ik vind het bijzonder dat we 

erin slagen om al die kinderen bij elkaar te plaatsen, hoe 

 verschillend ze ook zijn. 

Jos Ackermans, coördinator vmbo+ van het Máximacollege
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Personalia

Robbin ten Bloemendal is op 1 februari gestart 

als junior beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit bij 

de CVO-beleidsstaf. Robbin heeft een 

bacheloropleiding pedagogische wetenschappen en 

een masteropleiding bestuurskunde afgerond. Voor 

ze bij CVO kwam werken liep ze stage bij het 

ministerie van OCW en werkte ze in de horeca. 

Lisette Franchimon is per 1 april gestart als 

beleidsadviseur onderwijs bij de CVO-beleidsstaf. 

Lisette heeft bestuurskunde gestudeerd aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen.  

Na haar afstudeerstage bij het ministerie van OCW 

heeft zij vijf jaar gewerkt als beleidsadviseur sociaal 

domein bij BMC.

Els Kooij is per 1 oktober benoemd tot directeur 

bestuur en beleid bij CVO. In deze rol geeft Els 

leiding aan de stafafdeling van CVO en is ze 

secretaris van de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht. Els werkte sinds 1 februari al als 

bestuurssecretaris ad interim. 

Marianne Petersen is op 1 november begonnen 

als bestuurssecretaresse binnen de beleidsstaf van 

CVO. Hiervoor werkte Marianne ruim twintig jaar 

binnen het Erasmus Medisch Centrum als 

secretaresse van de directeur en controller van het 

Sophia Kinderziekenhuis. 

Als manager Huisvesting en Facilitair bij de SSO is 

Annemarie Pots gestart op 1 juli. 

Annemarie studeerde Facility Management, 

Vastgoedmanagement en Organisatie en Beleid 

(organisatiesociologie) en werkte onder andere bij 

Ahold, USG People, Ordina en Hogeschool IPABO. 

Peter Versteeg is op 8 november bij CVO 

begonnen als business controller. Hij zal helpen het 

NPO-budget te beheren. Ook gaat hij helpen bij de 

verantwoording hoe dit geld wordt besteed en of het 

de achterstanden helpt verkleinen. Hiervoor heeft 

Peter gewerkt als business controller met 

concerntaken bij Zadkine,  instelling voor middelbaar 

beroepsonderwijs in de regio Rotterdam.

Sharon is een meisje dat een aantal jaar geleden in onze 

reboundvoorziening werd geplaatst, omdat ze op school echt 

grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Ze noemde zichzelf graag 

een prinsesje, ze probeerde alles naar haar hand te zetten.  

Het was heel moeizaam om contact met haar te krijgen. Stapje 

voor stapje lukte het ons om bij haar binnen te komen; de muur 

die ze om zich heen had gebouwd brokkelde langzaam af.  

 ‘We kijken áchter het  
 gedrag van de leerling’

“We willen je graag helpen, maar jij bent verantwoordelijk voor de 

weg die je bewandelt en de keuzes die je maakt”, was belangrijk 

in onze benadering van haar. Naarmate het traject vorderde ging 

ze steeds meer uren naar haar eigen school. In het begin ging dat 

best goed, maar daarna verviel ze toch in haar oude gedrag. 

Sharon is toen volledig bij ons teruggeplaatst. Uiteindelijk 

moesten we erkennen dat het reguliere onderwijs op dat moment 

in haar leven niet geschikt was voor Sharon. Ze had behoefte aan 

kleinschalig onderwijs, met veel structuur en aandacht en dus 

stroomde ze uit naar het vso. Na het behalen van haar vso- 

diploma ging ze de mbo-opleiding Social Work volgen. 

Al die jaren bleef Sharon contact met ons houden. Elke twee à 

drie weken kwam ze uit zichzelf langs om te vertellen hoe het 

met haar ging. Met Kerst kregen we steevast een kaartje en 

tussendoor mailde ze af en toe. Ik mailde haar altijd terug om te 

zeggen dat ik trots was op de stappen die ze zette. Ook met 

Sharons moeder hield ik contact. Normaal gesproken gebeurt dat 

zelden, maar moeder belde mij af en toe als ze ergens tegenaan 

liep. Dan vroeg ze of ik nog tips had. Vóór de afgelopen zomer-

vakantie kwam Sharon met haar moeder naar school. Ze had 

haar mbo-diploma op zak en bracht een grote taart die we met 

het hele team gezellig hebben opgegeten. 

Het is belangrijk dat je zo’n waardevol moment met alle collega’s 

beleeft. Want het vooruithelpen van onze leerlingen doen we echt 

met elkaar. Kenmerkend voor ons team is: we kijken áchter het 

gedrag van de leerling. We keuren het gedrag van de leerling af, 

maar veroordelen de leerling zelf niet. Die positieve benadering is 

essentieel.  

Het hele team vindt het bijzonder om te zien hoe Sharon is 

opgebloeid en hoe ze zich nog steeds ontwikkelt. Dit schooljaar is 

ze zelfs gestart met de hbo-opleiding Social Work en is ze lid 

geworden van een studentenvereniging. Het is fijn om te horen 

hoe zij zelf terugkijkt op haar tijd bij ons. Toen ze voor de zomer 

bij ons was, zei ze: “Ik heb zoveel aan jullie gehad, ik zal de 

gesprekken nooit vergeten.” Daar doe je het voor!’  

      (Karin van Breugel)  

• Met het oog op haar privacy is Sharons naam gefingeerd.  

 Haar echte naam is bekend bij Jos. 



Nick van Langen startte begin vorig schooljaar als servicedesk-

medewerker/werkplekbeheerder bij Team ICT van de Shared 

Service Organisatie (SSO) van CVO. Hij beleefde een hectisch jaar. 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
‘Normaal gesproken start ik als één van de eersten, uiterlijk om 

half acht. Zodra ik binnen ben, loop ik met een speciaal pro-

gramma de ICT-omgeving door om te zien of alles goed gaat en 

werkt. Daarna open ik de eerstelijns mailbox met alle meldingen 

die de vorig dag na vijven zijn binnengekomen. Ondertussen krijg 

ik ook de eerste telefoontjes van CVO-collega’s die tegen een 

ICT-probleem aanlopen. Waar mogelijk probeer ik zaken direct op 

te lossen. Omdat ik ook in de buitendienst zit, ga ik ’s middags 

naar de scholen om problemen op locatie op te lossen. Als ik om 

vier uur stop, doe ik de overdracht aan mijn collega Jos van der 

Wal, die ’s avonds storings- en calamiteitendienst heeft.’ 

Waarover krijgen jullie veel meldingen?
‘Voor alles waar mensen tegenaan lopen bij het gebruik van hun 

computer of ander device, kunnen ze ons benaderen. Op dit 

moment zijn we bezig met het uitrollen van de twee-factor-

authenticatie. Scholen reageren daar positief op maar er zijn ook 

vragen, bijvoorbeeld over de instellingen en het gebruik ervan. 

Ook krijgen we veel vragen over Teams en Somtoday.  

Die afwisseling is leuk, geen dag is hetzelfde.’

Wat vind je het leukste aspect van je werk? 
‘Ik ben geen stereotype computernerd. Natuurlijk houd ik van ICT, 

maar ik vind vooral het sociale aspect van mijn werk erg leuk.  

Het is fijn om een collega te kunnen helpen die totaal geen 

ICT-achtergrond heeft. Het geeft veel voldoening als ik ervoor  

kan zorgen dat mensen snel weer verder kunnen met hun werk.’ 

Hoe was het om in het afgelopen ‘coronajaar’ te starten?
‘Toen ik hier begon, werkte iedereen in principe nog vanuit huis. 

Het was raar om mijn collega’s aanvankelijk alleen online te 

kennen. Maar sowieso was het een heftige tijd om te starten, 

omdat ook het onderwijs online plaatsvond. Het vroeg veel van 

onze afdeling om alles op ICT-gebied soepel te laten verlopen.  

In mijn eerste jaar hebben we ook nog een aantal grote projecten 

opgepakt. Bijvoorbeeld het project onderwijs op afstand waarmee 

we ervoor zorgden dat álle leerlingen thuis konden beschikken 

over een laptop. Ook hebben we verschillende retransities 

gedaan, ofwel een overzetting van de ICT-omgeving van de school 

naar de ICT-omgeving van CVO. Daarvoor heeft ons team aardig 

wat vakanties, weekends en avonden doorgewerkt. Het is heel 

mooi om samen zo’n prestatie te leveren!’ 

Wat vind je lastig in je werk?
‘Binnen Servicedesk/Werkplekbeheer werken we met een grote 

groep collega’s die allemaal keihard werken om alles goed voor 

elkaar te krijgen. Er zijn weinig problemen die we niet zelf kunnen 

oplossen. En als dat wel zo is, kunnen we altijd een beroep doen 

op de tweedelijns-ondersteuning waarin echte specialisten zitten, 

bijvoorbeeld op het gebied van Office 365. Het is heel fijn om 

daarop te kunnen terugvallen.’ 

     (Karin van Breugel)

Uit het leven gegrepen

Nick van Langen, medewerker servicedesk SSO
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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. 

Visie
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  

 

 

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

Scholengroep PENTA 

Penta Bahûrim 

Penta Charles de Foucauld

Penta Hoogvliet

Penta Jacob van Liesveldt

Penta De Oude Maas

Penta Scala Molenwatering

Penta Scala Rietvelden 

Penta Rozenburg  

 

Portus scholengroep

CBSplus

Farelcollege 

Juliana 

Groene Hart

Zuidermavo 

Meerpaal

(met ingang van 1 augustus 2022  

onderdeel van Comenius College) 

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. 

 

‘We willen een organisatie zijn waarin  
we de hele dag leren’

 
Richard Troost, een van de initiatiefnemers voor de CVO Academie, op pagina 7 


