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Post

Gooi de deuren open 
De toekomst is ongrijpbaar en daardoor interessant om lekker 

eens over door te denken. We kunnen proberen te voorspellen  

hoe deze eruit komt te zien, maar zeker weten doen we het niet. 

Zaken pakken vaak toch anders uit dan we verwacht hadden. 

Op zich is dat niet erg, we passen ons aan en groeien mee.  

Anders ligt dat voor de toekomst van onze leerlingen. In het voort- 

gezet onderwijs is het besef inmiddels wel doorgedrongen dat  

de samenleving sneller verandert dan we kunnen voorspellen.  

Dat maakt deze tijd dynamisch. Maar ook onzeker. Ouders willen  

graag dat hun kind de juiste opleiding volgt om zo voldoende bagage 

mee te krijgen op persoonlijk vlak en qua algemene ontwikkeling. 

Maar ook de juiste kennis en vaardigheden meekrijgt voor  

een vervolgopleiding en een passende baan. De boodschap van 

Prinsjesdag was ook dat een baan je als mens veel mogelijkheden 

geeft en deuren voor je opent. Maar welke banen hebben we over 

pakweg vijftien jaar? Waar staat Nederland dan? 

«  Bedrijven bij je onderwijs betrekken 

is niet langer vloeken in de kerk.  »

Om hier enige grip op proberen te krijgen, heeft tijdens de  

CVO-Jaaropening – met als thema: Toekomst van het onderwijs –  

een trendwatcher de toekomst voor ons geduid. Ook hadden we  

Theo Douma te gast, de voorzitter van Curriculum.nu (opvolger  

van Ons Onderwijs2032). Ik zie zelf ook nog een derde belangrijke 

component: het bedrijfsleven. Nog niet zo lang geleden was het 

vloeken in de kerk als onderwijsinstellingen het bedrijfsleven  

betrokken bij hun curriculum. Maar tijden veranderen. We hebben  

het bedrijfsleven nodig om samen goed te kunnen voorspellen op 

welke gebieden zich kansen voordoen op de arbeidsmarkt. 

Dit is goed voor onze leerlingen (de toekomstige medewerkers),  

goed voor de bedrijven en goed voor Nederland als geheel.

Daarom start ik in CVOpen een reeks interviews die ik als voorzitter 

van CVO zal afnemen met belangrijke spelers op de arbeidsmarkt.  

In deze editie trappen we af met de voorzitter van MKB-Nederland, 

Michaël van Straalen. Ik heb meer interessante mensen op mijn 

wensenlijstje staan. Wordt zeker vervolgd dus!

Vorig jaar had de Jaaropening als thema: Onderwijs maak je samen. 

Dat geldt eigenlijk ook voor de toekomst. Nederland kan alleen  

een vooruitstrevende rol blijven spelen als de partners binnen  

de onderwijssectoren nog nauwer met elkaar gaan samenwerken 

en ook de deuren naar externe partners verder opengooien. 

Henk H. Post
Voorzitter van de raad van bestuur van  

de Vereniging voor CVO te Rotterdam en omgeving

'Leraren zijn in the lead'
Voorzitter Theo Douma  

van Curriculum.nu:  

'Doe mee!' 

6

'Aandacht én 
kansen geven'
Peter Meij blikt terug 

op 38 jaar werken bij  

het Farelcollege.  

18

  C VOpen Oktober 2017

Van de redactie

Welke kant gaat het op met onze samenleving, en wat betekent  

dat voor het (voortgezet) onderwijs? Daarover laten in deze special 

experts van buiten hun licht schijnen. Een aantal is ook smaakmaker 

geweest tijdens de CVO-Jaaropening op 21 september. Dit nummer 

sluit aan bij de Jaaropening. 

Omdat de Tweede Kamer heeft besloten onder andere het vakgebied 

persoonsvorming over te laten aan scholen, wordt in dit nummer 

extra ingezoomd op aspecten hiervan. 

Veel leesplezier! 

Reageren kan via cvopen@cvo.nl  

Voor de agenda: 
De Jaaropening van CVO is telkens op de derde donderdag van 

september. De CVO-Jaaropening 2018 is dus op donderdag  

20 september 2018.

Special:
De toekomst van  

het voortgezet 
onderwijs



Michaël van Straalen is sinds 2013 voorzitter van MKB-Nederland en lid van de SER. Hij zet zich al 
jaren in voor het beroepsonderwijs, onder andere als duovoorzitter van de Stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

«   Interesseer jongeren al  

jong voor een beroepsgerichte 

vervolgopleiding. »
Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland
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Aan welke medewerkers heeft de arbeidsmarkt in 

de toekomst behoefte? Hoe moet het voortgezet 

onderwijs de opleidingen daarop toesnijden?  

En op welke manier halen scholen en bedrijven 

samen het beste in leerlingen naar boven?  

Henk Post, voorzitter van de raad van bestuur  

van CVO, stelt deze en andere vragen aan Michaël 

van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. 

‘CVO wil de buitenwereld meer naar binnen halen’, vertelt Henk Post, 

voorzitter van de raad van bestuur van CVO. Hij voegt de daad  

graag bij het woord en interviewt, op eigen verzoek, in de komende 

nummers van CVOpen vertegenwoordigers van diverse maatschap-

pelijke organisaties. Als eerste gaat hij in gesprek met de voorzitter 

van MKB-Nederland, Michaël van Straalen. Henk is benieuwd hoe  

betrokkenen buiten de school tegen het onderwijs aankijken, wat  

de partners van elkaar kunnen leren en hoe ze samen het onderwijs 

toekomst-proof kunnen maken.

‘Een uitstekend initiatief’, zegt Michaël van Straalen. ‘Gooi de deuren 

van je scholen wagenwijd open, daar worden we allemaal beter van. 

Scholen, bedrijven én vooral ook de leerlingen. Ik raad alle vo-scholen 

in Nederland aan hetzelfde te doen.’ 

 

Voorlopers … 
Henk: ‘Licht eens toe! Hoe kijk jij aan tegen het hedendaagse 

voortgezet onderwijs?’ 

Michaël: ‘Laat ik direct to the point komen: het huidige onderwijs 

sluit onvoldoende aan bij de economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Opleidingen moeten veel dynamischer en meer 

vraaggericht worden. Alleen dan kunnen we in de toekomst 

voldoende goed opgeleide mensen naar de arbeidsmarkt leiden.

Je ziet nu gelukkig al dat diverse scholen nauwere relaties aangaan 

met het bedrijfsleven en experimenteren met individuele leerroutes. 

Ik denk aan het Schoonhovens College waaraan ruim honderd 

bedrijven zich hebben verbonden, via de stichting Vrienden van  

het Schoonhovens College. Dat zijn de voorlopers, maar nog lang 

niet alle scholen zijn zo ver.’

Henk: ‘Binnen CVO zijn er al flinke stappen gezet op dat terrein.  

Zo profileert Calvijn Business School in Rotterdam zich als 

ondernemende school. Naast de reguliere vakken is er in  

de bovenbouw veel aandacht voor samenwerking, presenteren, 

onderzoeken, reflecteren en ontdekken van talenten.  

Op de Melanchthon Business School in Lansingerland start  

het contact met het bedrijfsleven al in de onderbouw. Uniek is  

hier bovendien het gecombineerde vmbo/mbo-aanbod. Dat maakt 

versnelde opleidingen mogelijk.’ 

Michaël: ‘Dat klinkt positief, die kant moet het op voor alle  

mavo- en havoscholen in Nederland. Maar om dat voor elkaar  

te krijgen is er meer nodig!’

« Opleidingen moeten  
dynamischer en meer  
vraaggericht worden. »

Henk: ‘Wat stel je voor?’

Michaël: ‘Dat we het hele mavo (vmbo-tl)- en havo-onderwijs  

in Nederland eens goed tegen het licht houden. Ik pleit in het 

algemeen voor een veel sterkere beroepsgeoriënteerde component 

en meer persoonlijke leerroutes in de totale breedte van  

het avo-onderwijs. Daar hebben niet alleen ons bedrijfsleven  

en onze economie baat bij, maar vooral ook de leerlingen zelf.  

Er zitten nu zoveel gedemotiveerde leerlingen op mavo en havo. 

Jongeren die bijvoorbeeld sterk zijn in wiskunde en bijzondere 

interesse hebben in een technisch of ander vak, maar geen of te 

weinig ruimte krijgen zich daarin te verdiepen. En tegelijkertijd niet 

sterk zijn in sommige andere vakken en daar dan tóch examen in 

moeten doen. Dat werkt demotiverend en het is een verspilling van 

talent. Als je leerlingen eerder beroepsgerichte vakken aanbiedt, 

kun je ze ook al op jonge leeftijd interesseren voor een beroeps- 

gerichte vervolgopleiding. En komen hun talenten sneller tot bloei. 

Henk Post in gesprek met Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland

‘ Meer beroepsgerichte 
vakken in mavo en havo’

»
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Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor individuele behoeftes. 

Leerlingen die sneller zijn dan gemiddeld, of juist wat meer tijd en 

aandacht nodig hebben, moeten hun eigen tempo kunnen volgen. 

Zo’n beroepsgerichte route moet voor elke leerling aanvoelen als 

een warme jas die hem of haar goed past.’ 

Op de schop 
Henk: ‘Dus de huidige onderwijsstructuur past niet meer bij deze 

tijd, zeg je?’

Michaël: ‘Precies, die moet flink op de schop! Kijk, toen de mavo en 

havo vijftig jaar geleden werden opgericht (Mammoetwet 1968, red.) 

zag de samenleving er compleet anders uit; veranderingen verliepen 

gestaag. En als jongere kon je met een afgerond havodiploma nog 

een baan vinden. Die tijd is al lang voorbij. De maatschappij én 

beroepen veranderen razendsnel. We hebben dus opleidingen nodig 

die snel op die veranderingen op de arbeidsmarkt weten in te spelen, 

die vakmensen opleiden en ervoor zorgen dat de inhoud van het 

onderwijs actueel blijft.

‘Daarnaast, en dat is nog een punt van zorg, moeten we hard werken 

aan het verbeteren van de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en 

mbo. Er vallen nog te vaak gaten in de overgang van vmbo naar mbo. 

Daar lopen bedrijven ook tegenaan, wanneer ze leerlingen binnen-

krijgen die kampen met leerachterstanden. Dat moet beter!’

« Er vallen te vaak gaten in  
de overgang van vmbo  
naar mbo. »

Henk: ‘Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?’ 

Michaël: ‘Door die samenwerking tussen beroepssectoren en 

onderwijs te intensiveren; bijscholing van docenten door mensen  

uit de praktijk; en invoering van nieuwe keuzevakken in de onderwijs-

programma’s. Laat vakmensen letterlijk meekijken met docenten  

in de klas. En bespreek wat er wel en niet goed gaat. Dat betekent 

het toch als je zegt “We willen de deuren open zetten”? 

En vooral: wees niet bang om fouten te maken. Innoveren betekent 

ook risico’s nemen. Oké, dan gaat er weleens iets mis, maar je komt 

uiteindelijk wel verder. Op dat gebied kan het onderwijs iets leren  

van het bedrijfsleven.’

Henk: ‘Aan welke medewerkers hebben MKB-bedrijven de komende 

tien jaar behoefte?’

Michaël: ‘Dynamische mensen die levenslang willen leren en hun 

kennis en vaardigheden steeds up to date houden. Flexibiliteit is 

cruciaal, niet iedereen zal zijn leven lang hetzelfde vak blijven  

uitoefenen. We weten niet precies hoeveel mensen voor welke 

sectoren er nodig zijn, juist door die snelle veranderingen.  

Wel kunnen we met zekerheid stellen dat goedopgeleide jongeren 

met een bèta-, technische of ICT-opleiding de komende tien jaar 

gebeiteld zitten.

Wist je overigens dat zeventig procent van de werknemers in 

Nederland bij het MKB werkt? We hebben het hier dus over  

het overgrote deel van de arbeidsmarkt.’

Henk: ‘CVO probeert al de vernieuwingen te realiseren die jij 

voorstelt: meer beroepsgerichte en meer persoonlijke leerroutes. 

Ik zie graag dat scholen de ruimte zoeken en nemen om te 

innoveren, talenten tot ontplooiing laten komen en goed aansluiting 

vinden bij de toekomstige arbeidsmarkt. Het Comenius College  

vind ik hiervan onder meer een goed voorbeeld. In havo-4 kunnen 

leerlingen hier kiezen voor het International Business College 

(IBC). Volgens het 20/80-principe volgen zij één dag in de week  

een speciaal programma over ondernemerschap.’ 

 

Te veel ‘malletjes’ 
Henk: ‘Moet het niet veel meer gaan over de vraag of en hoe je  

leerlingen op succesvolle wijze het vervolgonderwijs in krijgt?’

Michaël: ‘Helemaal mee eens. Vanuit de overheid moet hierover 

dus ook mee worden gedacht. De Wet op het Voortgezet Onderwijs 

is toe aan een aanpassing. En ook de Inspectie van het Onderwijs 

mag zich achter de oren krabben. Natuurlijk is er toezicht in  

het onderwijs nodig, maar leerlingen worden nu te veel in malletjes 

gestopt. Hele klassen volgen nog hetzelfde lesrooster, drukke 

toetsweken, vastomlijnde leerroutes. Alles is gericht op harde 

cijfers en controleerbare resultaten. We zouden meer moeten 

uitgaan van vertrouwen in elkaar en in de mogelijkheden van 

individuele leerlingen. Daarmee komen we echt verder, daarvan 

ben ik overtuigd.’

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Van Straalen tegen CVO-bestuurder Henk Post (links): 'Flexibiliteit is cruciaal.' 

vervolg van pagina 3

« Jongeren met  
een bèta-, technische  
of ICT-opleiding  
zitten gebeiteld. »



Eén globaal geloof
Wat religie en identiteit betreft verwacht ze dat er één globaal geloof 

ontstaat. Maar dat is haar persoonlijke visie, zegt ze er nadrukkelijk 

bij. ‘We zijn namelijk niet meer afhankelijk van de familie en religie 

waarin we geboren worden. We kunnen onze eigen waarheden 

vormen. Geloof in het eigen vermogen maakt mensen tot wie ze zijn. 

We kunnen onze identiteit aanpassen; ook die is vloeibaarder 

geworden. ‘Op je werk presenteer je je anders dan in de pub.  

Je vormt je eigen waarheden. We zoeken niet iets vasts, we zoeken 

naar richtlijnen, maar dan wel flexibele richtlijnen.’

We worden volgens haar een ‘mish-mash society’, waarin uiteen- 

lopende groepen samengaan. ‘Homogeniteit is stilstand, hetero-

geniteit is vooruitgang. We worden ons steeds bewuster dat we  

het niet alleen kunnen.’ Student en docent moeten op één lijn 

komen. Studenten zijn het betuttelen zat, en willen het samen  

doen met docenten. Cécile vat vele voorbeelden samen: ‘We gaan 

van alleen naar samen, van moeten naar willen, van divergeren naar 

combineren.’  

 

 

(Anja de Zeeuw)
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‘ Alles wordt  
flexibeler’ 

Trends volgens Cécile Cremer: 

Zo begon trendwatcher Cécile Cremer haar keynote speech op 

de Jaaropening van CVO, gehouden op donderdag 21 september 

(zie pagina 8-9). Cécile stelde dat de toekomst niet vast ligt: 

‘Wat wij nu doen is van invloed op wat we over vijftien jaar hebben.’ 

Met haar lezingen wil ze mensen bewust maken, zodat ze 

veranderingen teweeg durven brengen. Ze besprak achtereenvolgens 

trends op het gebied van werk, wonen/leven en religie/identiteit. 

Urbanisatie
Cécile stipte aan dat in 2050 70 procent van de wereldbevolking in een 

stad woont, en dat steden niet meer in de hoogte, maar in de breedte 

uitbreiden (expanding city tissue). Volgens haar zullen Rotterdam en 

Amsterdam één stad kunnen vormen (rumoer!). Platteland wordt  

een luxe. Uitdagingen zijn: voedselschaarste, logistiek, en sociale 

problemen als verborgen eenzaamheid (een van de grote angsten). 

Robotisering
De robotisering jaagt mensen veel angst aan, wist ze. ‘Maar het 

verdwijnen van beroepen is een mooie kans, je wordt je bewuster  

van de skills die je hebt en die nu niet in de tijdgeest passen, maar 

wel in de toekomstige tijdgeest. De geschiedenis leert ons dat de 

mens altijd evolueert. Denk aan de stoommachine (the first machine).  

Toen die kwam, zeiden mensen ook niet “We hebben niets meer te 

doen.” Het internet wordt wel gezien als the second machine.  

Het is geen nieuws dat er over vijftien jaar nieuwe beroepen zullen  

zijn waarvan we nu nog niet op de hoogte zijn. Zitten boeren dan in 

een controlkamer hun agri-drones te besturen? En kan een auto- 

monteur dan een robotmonteur zijn?’

Waarden 
Jongeren willen vrijheid, zelfbeschikking en gemak. Bezit (van een 

huis of auto bijvoorbeeld) is uit, intellect en persoonlijke ontwikkeling 

zijn in. Creativiteit - anders durven denken dan anderen – en aandacht 

zijn de nieuwe rijkdom. Leefsituaties worden vloeibaarder en 

flexibeler; mensen zijn minder gebonden aan tijd en plaats, techno-

logie maakt alles beweeglijker. De grootste uitdaging vormen 

systemen, regels en wetten, stelt Cécile. Want we willen veel, maar 

wetten en regels zetten er een rem op. 

 

'Creativiteit en aandacht zijn  
de nieuwe rijkdom'

Trendanalist Cécile Cremer (28) volgde de opleiding International 

Lifestyle studies aan de Academy for Creative Industries in Tilburg. 

Ze is de eigenaar van International Trend & innovation Agency 

Wandering the Future, waarmee ze de toekomst tastbaar maakt 

voor multinationals, overheden en non-profitorganisaties in binnen 

en buitenland.

Meer informatie: www.wanderingthefuture.com

Interessante voorbeelden 

SpaceX – Lowline - Neo Nomads - Modular Building -  

Robot parking - Personal drones - Ease Me - VIE - Amazon Go – 

Fuzzynomics - The Unicorn Pledge - Project Empathy -  

Skype for the Teach - Analemma Tower - Blobbing

‘De toekomst gaat sneller dan we kunnen bijhouden. De ontwikkelingen 

van de laatste tien jaar zijn te vergelijken met die van de vijftig jaar  

ervoor. De komende drie jaar zullen dingen net zo snel veranderen als  

de afgelopen tien jaar. Dat zegt heel wat voor 2032!’ 



‘ Leraren zijn in the lead’ 
Wat moeten onze leerlingen in de toekomst  

kennen en kunnen? En uit welke onderdelen dient 

het nieuwe onderwijscurriculum straks te  

bestaan? Vanaf begin 2018 beantwoorden negen 

ontwikkelteams binnen het traject Curriculum.nu 

met elkaar deze vragen. Elk team richt zich op  

één specifiek vakgebied. Als docent of schoolleider 

kun je meewerken in één van de teams.  

Heb je interesse? Je kunt je nog aanmelden tot  

13 oktober, via Curriculum.nu. Wees er dus snel bij! 

Theo Douma, voorzitter van de coördinatiegroep Curriculum.nu:
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Theo Douma is bestuurder van Openbaar Onderiwjs Groningen (O2G2) 
en was eerder docent geschiedenis en maatschappijleer. 

‘Als leerkracht is het natuurlijk heel spannend om mee te denken 

en mee te praten over wat leerlingen in de toekomst moeten 

opsteken van jouw vakgebied. Zelden krijg je de mogelijkheid zo 

nauw betrokken te worden bij de ontwikkeling van het onderwijs 

van morgen als nu’, zegt Theo Douma, voorzitter van de coördinatie-

groep Curriculum.nu. 'Dus tegen alle docenten met goede ideeën 

over de vernieuwing van het onderwijs zeg ik: laat deze kans  

niet lopen!' De bouwstenen uit de negen ontwikkelteams worden  

in 2019 voorgelegd aan de Tweede Kamer en dienen als basis voor 

nieuwe wettelijke kerndoelen en eindtermen in het primair en 

voortgezet onderwijs. 

Douma was zelf ooit docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Tegenwoordig is hij voorzitter van het college van bestuur van 

Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2) en geeft hij leiding aan  

de coördinatiegroep Curriculum.nu. Douma was ook een van  

de keynote-speakers tijdens de CVO-Jaaropening over de ‘Toekomst 

van het onderwijs’ op donderdag 21 september. Voor wie zijn verhaal 

heeft gemist, of meer wil weten, beantwoordt hij met plezier nog 

een keer de belangrijkste vragen over de herziening van het 

curriculum en de ontwikkelteams.

Het voortraject 
Eerst wat achtergrondinformatie. Curriculum.nu is niet nieuw,  

maar het vervolg van Onderwijs2032 en een initiatief van een brede 

onderwijscoalitie. De coalitie bestaat uit de Onderwijscoöperatie, de 

PO-raad, de VO-raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), 

«   We willen  

het onderwijs- 

programma  

minder “overladen”  

maken. »
Theo Douma, voorzitter Curriculum.nu 



het LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering werken de 

partijen inhoudelijk samen met het Nationaal Expertisecentrum 

Leerplanontwikkeling (SLO). 

In januari 2016 presenteerde de coalitie van Onderwijs2032 een visie 

over toekomstbestendig onderwijs. 'Hierbij is ook het draagvlak  

voor de visie onder leraren onderzocht', zegt Douma. 'We hebben 

onder meer tientallen bijeenkomsten belegd, waarin docenten  

hun feedback konden geven op de visie. En er zijn vele duizenden 

waardevolle reacties opgehaald uit het veld.' 

Vervolgens is het plan van aanpak afgelopen april in de Tweede 

Kamer besproken. Op basis van een aantal moties heeft de Kamer 

gevraagd het plan op enkele punten aan te passen. Na intensief 

overleg met vakverenigingen, stichting Platform Vmbo’s,  

het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatie-

groep (CG) het plan aangescherpt en gaat het proces nu verder 

onder de naam Curriculum.nu.

« Er is veel veranderd  
in de afgelopen elf jaar. »

Douma: 'Na deze voorbereidingsfase willen we docenten en school- 

leiders nu oproepen actief mee te denken over de inhoud van  

het nieuwe curriculum. Zij zijn in deze ontwikkelfase in the lead.' 

Wat willen jullie met Curriculum.nu bereiken? 
'We willen een curriculum ontwikkelen dat beter is toegesneden  

op de toekomst. Het is inmiddels al ruim elf jaar geleden dat we ons  

in Nederland hebben gebogen over de vraag wat leerlingen nodig 

hebben om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen, mensen  

die actief meedoen in de samenleving en met zelfvertrouwen in 

het leven staan. Er is veel veranderd in die elf jaar. Denk aan  

de snelle digitalisering en bijvoorbeeld aan het toenemende belang 

van burgerschapsvorming. Er is ook een grote behoefte aan  

meer samenhang en verbinding in de onderwijsinhoud en tussen  

de diverse disciplines. Daar willen we onder meer aan werken.  

Zo kunnen we het onderwijs betekenisvoller maken en bieden we 

leerlingen meer uitdaging, een grote wens van veel docenten en 

leerlingen! Daarnaast staan er nog meer wensen op ons lijstje:  

het onderwijsprogramma minder 'overladen' maken en scholen 

meer duidelijkheid bieden over wat alle leerlingen moeten leren 

en hoeveel ruimte er is voor eigen invulling van scholen.'

Het is voor het eerst dat leraren en schoolleiders uit het primair 
en voortgezet onderwijs samen werken aan het nieuwe 
curriculum. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? 

'In de ontwikkelteams zitten straks tenminste zes leraren en  

een schoolleider uit het primair onderwijs en zes leraren en  

een schoolleider uit het voortgezet onderwijs. Met die intensieve 

samenwerking willen we die doorlopende leerlijnen verbeteren.  

De overgang van de voorschoolse periode naar het primair 

onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voort- 

gezet onderwijs naar vervolgonderwijs moet echt soepeler.  

Door vertegenwoordigers van zowel po als vo ook binnen  

de ontwikkelteams samen te brengen, zorgen we ervoor dat er 

goede afspraken worden gemaakt. Zo voorkomen we dubbele 

dingen en gaten in de nieuwe onderwijsprogramma's, zaken waar 

docenten nu nogal eens tegenaan lopen.' 

Hoe gaan jullie de teams samenstellen? 
'We streven naar een gevarieerd gezelschap van mensen binnen  

de teams. We zoeken docenten van scholen uit grote steden en 

kleinere gemeenten, van verschillende leeftijden en ervarings- 

niveaus, uit boven- en onderbouw et cetera. We willen dat de teams 

een representatieve afspiegeling zijn van het Nederlandse onderwijs. 

Als zich meer docenten en schoolleiders aanmelden dan er 

plaatsen zijn – wat we natuurlijk hopen – dan gaan onze selectie-

commissies ook selecteren op criteria als motivatie, resultaat- 

gerichtheid en communicatieve vaardigheden.' 

We zoeken minimaal 130 leraren en 18 schoolleiders die in teams 

willen samenwerken aan het curriculum. Daarnaast kunnen 

scholen zich opgeven als ontwikkelschool. Aan elk ontwikkel- 

team worden namelijk (minimaal) vier scholen uit het primair en  

vier scholen uit het voortgezet onderwijs gekoppeld. Deze geven  

de ontwikkelteams tussentijds feedback vanuit de praktijk.' 

Hoe ziet het traject er voor de ontwikkelteams uit? 
'De ontwikkelteams starten begin 2018 met hun werk. Verspreid over 

het jaar werken de deelnemers vier keer drie opeenvolgende dagen 

samen in zogenoemde ontwikkelsessies, onder leiding van een 

procesbegeleider. In verschillende stappen beantwoorden ze dan 

samen de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen. 

En wat er wel en niet (meer) tot het onderwijscurriculum zou moeten 

behoren. Tijdens deze sessies krijgen de teams volop de mogelijk-

heid ondersteuning in te roepen van experts en verschillende andere 

partijen, zoals wetenschappers, vakverenigingen en bedrijfsleven. 

Kortom, een heel boeiend traject waarin de brede vaardigheden 

vanaf groep 1 van de basisschool tot en met 6-vwo zullen worden 

beschreven. Daar wil je toch bij zijn!' 

Interesse?
Kijk voor meer informatie en aanmelding op curriculum.nl

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg) 
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Voor de volgende leergebieden worden  

ontwikkelteams samengesteld:

•	 Nederlands

•	 Engels/moderne	vreemde	talen	

•	 rekenen/wiskunde	

•	 digitale	geletterdheid

•	 burgerschap

•	 bewegen	&	sport	

•	 kunst	&	cultuur

•	 mens	&	maatschappij	

•	 mens	&	natuur

Meedenken over  
de toekomst van  
het onderwijs?   

Meld je vóór 13 oktober aan 

voor het ontwikkelteam  

van jouw vakgebied!
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Uit Hellevoetsluis en Nieuwerkerk en plaatsen die daar tussenin  

liggen waren meer dan 130 medewerkers en relaties afgekomen op  

de CVO-Jaaropening 2017. Die vond donderdag 21 september plaats  

in het pasgeopende gebouw van Melanchthon Business School in 

Bleiswijk (gemeente Lansingerland).

CVO-bestuurder Henk Post heet iedereen welkom  

en leidt het thema in: ‘Toekomst van het onderwijs’.  

De gekozen locatie is volop met dit thema bezig,  

vertelt Henk: ‘Zo is vijftig procent van de energie 

afkomstig van zonnepanelen op het dak.’ 

Een kijkje op ... 
de CVO-Jaaropening 2017 

In sneltreinvaart behandelt trendanalist  

Cécile Cremer van Wandering the future  

de onderwerpen werk, wonen en religie/

identiteit. Ze stelt dat de toekomst niet vast 

ligt: ‘Wat wij nu doen is van invloed op wat we 

over vijftien jaar hebben.’ Zie pagina 5.

Melanchthon Business School is het 

nieuwste schoolgebouw van CVO, met  

een bijzondere architectuur die prachtig 

past in de landelijke omgeving. De school, 

gebouwd voor 600 leerlingen, is voorzien 

van veel glas en duurzame materialen als 

bamboe (voor de deuren) en automatische 

klimaatbeheersing. Dat de school ‘groen’ 

onderwijs aanbiedt is duidelijk te zien aan 

de grote kas naast de school. Daar telen 

de leerlingen onder andere tuinbouw- 

gewassen, veredelen ze rassen en  

houden ze dieren. Naast ‘Groen’ kunnen 

de vmbo-leerlingen uitstromen via het 

profiel Dienstverlening & Producten. 

Benjamin, een van de vele talentvolle 

leerlingen, zingt het toepasselijke lied 

‘Toekomst’ van Jeroen van der Boom, 

begeleid door coverband De Softies.  

Andere leerlingen verzorgen  

de catering of zijn parkeerwachter. 
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(Anja de Zeeuw)

Tijdens de borrel wordt onderling 

kennisgemaakt en bijgepraat.  

Wie dat wil volgt een rondleiding door 

het nieuwe gebouw, onder leiding  

van trotse directeur Cees de Jong, 

adjunct-directeur André Molenaar  

en scheikundedocent en MR-lid  

Erik van de Ven. Velen benutten dit 

buitenkansje. 

Melanchthon Business School is 

volgens directeur Cees de Jong 

voorloper in ‘bedrijfsnabij onderwijs’. 

De school ontwikkelt vormen van 

hybride onderwijs: hierbij leren 

leerlingen delen van het curriculum 

steeds meer in de praktijk, bij 

bedrijven. Mensen van die bedrijven 

maken dan deel uit van de onder- 

wijsteams. De school heeft ook  

een Business Service Centre, waar 

docenten vragen uit de lokale samen-

leving vertalen in projecten, waaraan 

leerlingen gemotiveerd werken.  

Er is bijvoorbeeld een advies gegeven 

en uitgevoerd over een aantrekkelijker 

en veiliger winkelstraat in Bleiswijk. 

Als attentie krijgt iedereen een zakje ‘zilte 

tomaatjes’ mee. Vmbo-leerlingen, leerlingen 

van Het Groene Lyceum en mbo-studenten van 

de MBS hebben gewerkt aan dit zoutresistentie- 

project, samen met studenten van Inholland  

en Wageningen University Research (WUR), 

met het oog op de toekomstige verzilting van  

de grond.

Drie leerlingen uit het leerlingenparlement vertellen onder 

leiding van geschiedenisdocent Ivar Prins en inhakend op een 

gefilmde discussie hoe zij het onderwijs van de toekomst zien. 

Melanie verwacht dat de docent meer een coachende,  

begeleidende rol krijgt. Ook voorziet ze dat er meer en langere 

stages komen, om in de praktijk te leren. Dennis denkt dat 

leerlingen thuis zullen leren, met behulp van goede, geïntegreerde 

software en technologie (‘e-portfolio’). Eens per jaar maken ze 

een verslag van hun vorderingen, en analyseren ze wat er beter 

kan. Lesley, een leerling van het profiel ‘Groen’, voorziet dat er 

meer met de handen wordt geleerd en minder uit boeken of met 

een computer. ‘Als ik planten vasthoud, leer ik ze sneller kennen 

dan vanaf een papiertje.’

Theo Douma, voorzitter van Curriculum.nu, 

roept CVO’ers op om mee te doen in een 

ontwikkelteam of in de groep ontwikkelscholen 

voor het herzien van het onderwijscurriculum. 

Zie ook pagina 6-7.
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Mini-serie over persoonsvorming

Cok Bakker, hoogleraar didactiek van Levensbeschouwelijke vorming: 

‘Wat is het goede leven?’ 
‘Persoonlijke vorming en ook de levens- 

beschouwelijke vorming van leerlingen  

vindt natuurlijk altijd en overal plaats.  

Binnen en buiten de school en niet slechts  

bij één vak’, zegt prof.dr. Cok Bakker, 

hoogleraar didactiek van Levensbeschouwe- 

lijke vorming aan de Universiteit Utrecht. 

Bakker publiceerde vorig jaar samen met 

Anita Bruin-Raven en Hartger Wassink  

het boek ‘Kiezen voor persoonsvorming’. 

‘Denk aan een conflict over een geloofskwestie 

tussen twee leerlingen op het schoolplein en 

hoe dat wordt opgelost. Aan de manier waarop 

een docent Frans het werk van de existentialist 

Jean-Paul Sartre behandelt. Of aan de wijze 

waarop een leraar wiskunde leerlingen iets 

vertelt over de schoonheid van wiskundige 

theorieën. Dat zijn allemaal zaken die raken 

aan normen en waarden, ethiek en levens-

beschouwing.’ 

Dialoog over eigen identiteit 
Om op zinvolle wijze invulling te geven aan 

levensbeschouwelijke vorming is het essentieel 

dat schoolleiders, docenten, ouders en leer- 

lingen met elkaar de dialoog aangaan over  

wat die waarden en normen binnen de school- 

gemeenschap dan zijn, vindt Bakker. ‘Alleen als 

het gezamenlijk referentiekader helder is, kun 

je er als docent en school naar handelen.’

‘Waar geloven wij in? Wat vinden wij goed 

onderwijs? Welke mensen willen wij  

“afleveren” aan de samenleving? Wat zijn  

de waarden, symbolen en bronnen die wij 

samen delen? Wat is onze opvatting over  

het goede leven en een goed mens zijn?  

De theoloog Paul Tillich spreekt in dit  

verband over de ultimate concerns van 

mensen: het gesprek over wat er uiteindelijk 

toe doet. 

«  Welke waarden, symbolen  

en bronnen delen we?  »

Dat kan meer of minder over religie gaan, 

maar het doet wel een appèl op elke 

gesprekspartner. Op die vragen dien je 

gezamenlijke antwoorden te formuleren. 

Maar dan wel zonder direct in discussies  

te belanden en te verzanden. Binnen het 

gezamenlijke referentiekader moet er ruimte 

blijven voor verschillen, want die zijn er altijd,  

ook binnen christelijke scholen.‘Op basis van 

de uitkomst van die gesprekken kom je tot 

een gedragen visie. En dat is belangrijk,  

want alleen dan zul je zien dat visie en  

de “geleefde” onderwijspraktijk overeen- 

komen. Het opleggen van een identiteit  

van bovenaf, bijvoorbeeld door een school- 

bestuur, werkt niet.’

In gesprek blijven 
Veel scholengemeenschappen organiseren zo 

nu en dan identiteitsberaden. Bakker: ‘Het is 

vooral belangrijk om na zo’n beraad, overleg  

of scholing met elkaar in gesprek te blijven.  

In de praktijk duiken namelijk telkens weer 

nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld: hoe gaan we 

om met diversiteit tussen onze leerlingen en 

hoe tolerant zijn we in de richting van anders-

denkenden, waar liggen onze eigen grenzen 

precies? Uiterst actuele vraagstukken. Levens-

beschouwelijke vorming is een dynamisch 

proces en vraagt om een permanente dialoog 

tussen de betrokken deelnemers.’ 

Leraar als inspirator 
Voor het ontwikkelen van een eigen religieuze 

identiteit is het belangrijk en helpend kennis 

te nemen van geloofs- en denktradities. 

Levensvragen zijn van alle tijden en daar is 

al veel nuttigs over gezegd en geschreven, 

zegt de hoogleraar. ‘Dat is nuttige lesinhoud. 

Daarnaast leren leerlingen vooral veel van 

gesprekken met medeleerlingen en docenten 

over geloofskwesties, ethische onderwerpen 

en opvattingen over “het goede leven”.  

Het is leerzaam om je eigen kennis en mening 

daarover te spiegelen aan die van anderen. 

School is daarvoor een prachtige “oefenplaats” 

en docenten kunnen daarbij fungeren als 

gespreksleider, rolmodel en inspirator. En nee, 

dan hebben we het niet over het behalen van 

meetbare studieresultaten. Maar wel over een 

uiterst waardevolle bijdrage aan de persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen.’

[De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg] 

'Hoe behandelt een docent Frans het werk van Sartre?'

Lezersactie
CVO geeft vijf exemplaren weg van het 

boek ‘Kiezen voor persoonsvorming 

– Identiteitsontwikkeling van leerling  

en school’, geschreven door  

Anita Bruin-Raven, Hartger Wassink  

en Cok Bakker. Heb je interesse?  

Mail dan je naam en postadres 

naar l.gink@cvo.nl en geef kort 

aan waarom jij dit boek wilt 

ontvangen. In de volgende 

CVOpen worden de namen van 

de ontvangers gepubliceerd. 
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Dylan Vianen, filosoof en initiatiefnemer van De Bildung Academie: 

‘ Stevige basis is nodig’
‘Wie ben ik? Wat zijn mijn kwaliteiten en mijn 

valkuilen? Hoe kan en wil ik me verhouden tot 

de ander en tot de samenleving? Dat zijn 

wezenlijke vragen waar het om draait bij 

Bildung, vragen die nu niet of te weinig aan 

bod komen in het huidige onderwijs.’ Dat zegt 

Dylan Vianen, filosoof. Vianen is een van  

de initiatiefnemers van De Bildung Academie 

in Amsterdam.

‘Het is belangrijk dat kinderen en jongeren  

de kans krijgen deze vragen te onderzoeken, 

zodat ze niet alleen voldoende kennis en kunde 

opdoen, maar ook een sterk karakter en sterke 

persoonlijkheid ontwikkelen. De wereld wordt 

namelijk steeds ingewikkelder. Tal van maat- 

schappelijke domeinen zijn in transitie 

(onderwijs, arbeidsmarkt et cetera) en de 

technologische veranderingen gaan razend-

snel. Om je staande te kunnen houden in die 

snel veranderende en complexe samenleving 

heb je een stevige basis nodig. Bildung kan 

daar een belangrijke bijdrage aan leveren.’

Filosoof Vianen richtte twee jaar geleden 

samen met zo’n vijftig andere studenten  

en docenten uit Amsterdam, Leiden en 

Utrecht De Bildung Academie op.  

Vianen: 'In het bestaande onderwijs is er 

nauwelijks ruimte voor persoonlijke en 

maatschappelijke ontwikkeling. Vooral in  

het hbo en wo draait het om efficiency en 

harde studieresultaten. 

«  Ontwikkelen van maatschappe-

lijk verantwoordelijkheidsbesef 

is belangrijker dan ooit.  »

Wij willen scholen en opleidingen inspireren 

tot verandering. Om meer ruimte te creëren 

voor vorming op het gebied van ethiek, 

creativiteit, zelfkennis, empathie en expressie 

bieden we professionals in het onderwijs 

trainingen aan, zodat zij Bildung kunnen 

waarmaken in hun onderwijspraktijk.  

We gaan bovendien de samenwerking  

aan met onderwijsinstellingen door heel 

Nederland.’

Betrokken burgers
‘Voor alle duidelijkheid', benadrukt Vianen, 

‘Bildung gaat dus een stap verder dan 

persoonlijke ontplooiing, het omvat ook 

maatschappelijke vorming. Je kunt de 

ontwikkeling van je eigen identiteit niet los 

zien van hoe je je verhoudt tot de ander en  

tot de samenleving. Het ontwikkelen van 

maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef 

hoort erbij en is belangrijker dan ooit.  

Je helpt er bovendien niet alleen je leerlingen 

mee vooruit, maar ook de samenleving als 

geheel. De maatschappij en de arbeidsmarkt 

hebben baat bij betrokken burgers, mensen  

die weten wat ze kunnen, willen en weten waar 

hun grenzen liggen.

In principe moeten bestuurders en docenten 

van elke scholengemeenschap eerst voor 

zichzelf en met elkaar onderzoeken hoe ze 

Bildung integraal in hun onderwijsprogramma 

inpassen. Het delen en samen ontwikkelen  

van methodes en benaderingswijzen, ook  

tussen verschillende instellingen en onderwijs- 

professionals, is natuurlijk raadzaam.  

Ook adviseren we scholen vast te houden 

aan vier vaste ingrediënten – “deugden” – 

die aan de basis kunnen staan.’ 

Deze vier ‘deugden’ zijn: 

1.  Kritische analyse: meningsvorming,  

vragen stellen, de dialoog aangaan

2.  Empathie: je leren in te leven in de gevoelens, 

gedachten en standpunten van anderen 

3.  Verbeeldingskracht: expressie, het trainen 

van je verbeeldingskracht en je goed leren 

uitdrukken in taal, beeld en performance

4.  Ethiek en filosofie: het ontwikkelen van je 

eigen morele raamwerk, geworteld in en 

getoetst aan ervaring

Gewoon doen!
‘Ga het vooral doen! Dat kan klein beginnen. 

Vraag je klas eens: “Wat vonden jullie van deze 

les?” Laat je leerlingen in gesprek gaan over 

een prikkelend onderwerp, waarbij ze het 

tegenovergestelde standpunt (dan waarin zij 

geloven) moeten verdedigen.

Belangrijk element is dat docenten tegelijkertijd 

ook kritisch naar zichzelf kijken: “Welk beeld 

heb ik eigenlijk van mijn leerlingen? Heb ik 

vertrouwen in hen en handel ik daar naar?  

Ik vertel ze wel dat een kritische houding 

belangrijk is, maar mogen ze bij mij in de les 

ook kritische vragen stellen? Toon ik empathie 

als een leerling vertelt dat zijn oma is over- 

leden of ga ik dat soort gevoelige kwesties uit 

de weg?” Belichaam wat je voorstaat.' 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Meer informatie: www.debildungacademie.nl

'Er moet ruimte zijn voor méér dan efficiency en harde resultaten', 
zegt Dylan Vianen.
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Adviseur en trainer Jessa Wegman (ESS)  

over omgaan met extreme idealen in de klas

‘ School: een oefenplaats  
voor verdraagzaamheid’

‘“Als er nu weer een aanslag in het Westen 

wordt gepleegd, is dat jullie eigen schuld”  

of: “Alle moslims moeten ons land uit”.  

Met dit soort extreme uitspraken van leer- 

lingen krijgen docenten die onze trainingen 

volgen, te maken’, vertelt Jessa Wegman. 

Wegman is adviseur bij de Expertise-unit 

Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Samen met haar team traint ze pedagogische 

professionals in het omgaan met extreme 

idealen. 

De training is ook ondergebracht bij Stichting 

School en Veiligheid (SSV), waar scholen 

terecht kunnen met hun specifieke problemen 

en vragen. Wegman: 'De spanningen die leven 

tussen diverse bevolkingsgroepen in onze 

maatschappij, vind je ook terug in de klas.  

Zo leidde bijvoorbeeld de mislukte Turkse  

coup van vorig jaar tot flink wat commotie in 

verschillende regio’s, en die spanning sijpelt 

door naar de levens van jongeren. De onrust 

binnen de schoolmuren kan zodoende hoog 

oplopen. Hoe ga je daar dan mee om?  

Niets doen en lastige kwesties uit de weg  

gaan is in ieder geval geen goed idee.'

Pedagogische opdracht 
'De pedagogische opdracht van scholen kun je 

niet los zien van de ontwikkelingen in de maat- 

schappij, en die maatschappij verandert in  

rap tempo', zegt Wegman. 'We worden steeds 

vaker geconfronteerd met verschillende 

vormen van spanningen in onze samenleving, 

mede als gevolg van internationale conflicten. 

« Alle leerlingen moeten  

zich gehoord voelen.  »

En naar verwachting nemen die de komende 

jaren niet af. Het is erg onverstandig om  

daar niets mee te doen. Leren omgaan met 

diversiteit en verschillende denkbeelden hoort 

– meer dan ooit! – bij de persoonsvorming  

van leerlingen; school is bij uitstek een oefen- 

plaats voor verdraagzaamheid.' 

Maak verschillen bespreekbaar 
'Bij spanningen in de klas, of tussen individuele 

leerlingen, is het belangrijk dat docenten  

het gesprek met hun leerlingen aangaan, en 

dat alle leerlingen zich gehoord voelen', zegt 

Wegman. 'Lastige kwesties moeten worden 

benoemd en besproken. Voor docenten is  

het zaak daarbij niet te veel vanuit de eigen 

mening te redeneren. De kunst is om zo 

“neutraal” mogelijk te blijven en alle leer- 

lingen de kans te bieden hun mening te geven. 

Op voorwaarde dat ze op een redelijk manier 

met elkaar communiceren. 

Het goed begeleiden van zo'n gesprek is nog 

niet zo eenvoudig', erkent Wegman. 'Maar voor 

docenten en scholen die hier steun en advies 

bij willen, is er veel aanbod voorhanden. 

Gemeenten staan onderwijsprofessionals bij 

met diverse preventieprogramma's. ESS biedt 

onder meer onderwijsprofessionals kennis 

over radicalisering en polarisatie. En adviseert 

hen hoe zij deze kennis kunnen inzetten in  

de praktijk en met welke partijen zij hierin 

kunnen samenwerken. 

Die samenwerking tussen partijen binnen  

en buiten de school is cruciaal. Individuele 

docenten en scholen staan er niet alleen voor. 

Wij kunnen helpen en doen dat ook, samen 

met diverse organisaties waaronder de SSV.  

De stichting biedt scholen advies op maat en 

kan echt meedenken met de specifieke vragen 

van de betreffende school.’

 

Niet afwachten 
'Het is natuurlijk belangrijk dat scholen niet 

afwachten totdat een incident zich voordoet', 

zegt Wegman. 'Je moet vooraf nadenken over 

de vraag: wat doen wij op het moment dat  

het spannend wordt? Maak daar een plan  

voor. Ga na waar je advies en ondersteuning 

kunt inwinnen, zorg voor een goed netwerk.  

Maar ga vooral ook preventief aan de slag. 

Organiseer activiteiten die de verdraagzaam-

heid tussen leerlingen kunnen vergroten,  

maar ook tussen leerling en docent.  

Zet jongeren zelf in als mediators als er 

spanningen zijn in de klas, laat ze oefenen  

met conflictoplossing. Ga eens een groeps- 

gesprek aan over de betekenis van “Heb je 

naaste lief als jezelf”. Zoek samen met leer- 

lingen naar de overeenkomsten tussen de 

verschillende geloven en levensovertuigingen. 

Zo werk je samen aan een positief sociaal 

klimaat in de school.' 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Meer informatie: www.socialestabiliteit.nl  

en www.schoolenveiligheid.nl

Jessa Wegman, adviseur van het ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid' komt regelmatig op scholen. 

Mini-serie over persoonsvorming
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De film ‘Dunkirk’ (2017) van regisseur Christopher Nolan doet 

op indringende wijze verslag van de miraculeuze ontsnapping 

van een paar honderdduizend Britse en andere geallieerde 

soldaten aan de omsingeling door het Duitse leger eind  

mei/begin juni 1940 op de stranden van Duinkerken. Wat was 

er precies aan de hand, hoe kon deze situatie zich voordoen, 

waarom heeft Hitler zijn generaals opgedragen om de tanks 

tot stilstand te brengen? Wat bezielde hem om deze  

ontsnapping mogelijk te maken? Hoe was de oorlog verlopen 

als de tanks wel doorgedrongen waren tot de stranden en  

de soldaten en masse waren afgeschoten?

Om de laatste vragen – die van een hogere orde zijn – te 

kunnen beantwoorden heeft een leerling eerst antwoorden 

nodig op de vragen die daaraan voorafgaan: kennisvragen die 

door een capabele geschiedenisleraar op aantrekkelijke en 

gevarieerde manieren in de klas aan de orde worden gesteld. 

Eerst de feiten en de bronnen, dan de kritische vragen en  

de meningen.

 «  Wat weet een historicus van economie  

en een econoom van filosofie?  »

Zo klaar als een klontje zou je zeggen, maar niet voor  

de mensen achter Onderwijs2032. In hun zienswijze is het 

stellen van kritische vragen het uitgangspunt voor het opdoen 

van kennis, voor het leggen van verbanden en het innemen 

van een eigen standpunt. Ze draaien de volgorde van 

het kennisproces om en negeren het gegeven dat hogere 

denkvaardigheden pas mogelijk zijn wanneer er sprake is  

van gedegen basiskennis. Mee eens dat kennis ook praktisch 

gemaakt moet worden, daar zijn zeker vaardigheden voor 

nodig. Maar vaardigheden op zichzelf zonder kennisinhoud 

zijn leeg en betekenisloos. Vanuit didactiek, leertheorie  

noch vanuit onderwijspsychologie geeft het Platform 

Onderwijs2032 zich hiervan rekenschap. De wetenschappe-

lijke onderbouwing is flinterdun.

Maar feiten zijn dan ook niet zo belangrijk, leerde commissie- 

voorzitter Schnabel. Je kunt ze immers opzoeken op 

internet? Daarbij is kennis ook nog eens tijdgebonden,  

terwijl onderwijs moet opleiden tot banen in 2032.  

Van Onderwijs 2032 naar Duinkerken 2040

Column

Het Platform – recentelijk omgedoopt tot Curriculum.nu – gaat 

vanaf 2018 met ontwikkelteams aan de slag om ‘te beschrijven 

wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen’ bij negen 

leergebieden. Onder deze leergebieden: digitale geletterdheid, 

rekenen/wiskunde, burgerschap en mens & natuur.  

Een groep van 130 leraren en 18 schoolleiders mag reageren 

op de plannen en bepalen wat leerlingen in de nabije toekomst 

moeten kennen en kunnen1. Dat klinkt doordacht en democra-

tisch, maar dat is het niet. Want hoe zit het met deze leer- 

gebieden, wat is hun gemeenschappelijke kennisbasis als 

iedere deelwetenschap specifieke kennis genereert en eigen 

methodieken hanteert? Bovendien: welke docenten zijn zo 

veelzijdig dat ze alle methoden binnen een leergebied als  

mens en maatschappij in hun vingers hebben? Wat weet  

een historicus van economie, een econoom van filosofie en  

een filosoof van geografie? Hoe kan ooit meer samenhang in 

kennis bij leerlingen worden bereikt als hun docenten slechts 

in een van deze wetenschappen zijn gespecialiseerd?

Ik zie het al voor me: in mei 2040 herdenkt een groep docenten 

en scholieren uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland en 

Nederland het Wonder van Duinkerken op de evacuatie- 

stranden. Onder de indruk lopen ze door het zand en wisselen 

ze kennis uit over de gebeurtenissen van honderd jaar 

daarvoor. Het valt de buitenlanders op dat de Nederlandse 

scholieren weinig om zich heen kijken of communiceren, maar 

voortdurend op hun mobieltjes speuren, kennelijk op zoek  

naar kennis. Spitfires, Heinkels? Biermerken uit die tijd? 

Helaas, het 8G-netwerk is uit de lucht, ze besluiten het toch 

maar even te vragen aan die scholiere uit Dover. Het antwoord 

van Kate is kort en krachtig, maar ze vraagt zich wel af hoe het 

nu zit met het Nederlandse onderwijs. Ze vindt de Nederlandse 

scholieren allemaal erg aardig, waardig en vaardig, maar ze 

weten zo weinig. En dat vindt Kate merkwaardig. Bij haar is 

deze kennis er zorgvuldig ingeramd. Want in Engeland geldt 

niet het principe ‘Roept u maar’ bij de totstandkoming van het 

curriculum zoals in Nederland. De politiek schakelt weten-

schappers en experts uit de praktijk in om te bepalen welke 

thema’s, vakinhouden en methodieken onderwezen moeten 

worden. Het onderwijsveld geeft op dit curriculum feedback, 

waarna het landelijk wordt vastgesteld en alle leerlingen  

een gedeelde kennisbasis hebben voor goed burgerschap. 

1 Zie ook het artikel op pagina 6-7.

Dirk Oosthoek
Voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

van CVO, docent filosofie op Melanchthon Schiebroek en  

vakdidacticus filosofie aan het ICLON (Universiteit Leiden)



Alfons ten Brummelhuis, strategisch adviseur van Kennisnet. 

«   ICT-mogelijkheden 

blijven de komende 

jaren groeien. »
Alfons ten Brummelhuis, Kennisnet-adviseur 
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ICT-toepassingen laten leerlingen meer, sneller 

en leuker leren. Dat is goed nieuws, maar tege-

lijkertijd zijn de risico’s aanzienlijk, waarschuwt 

Alfons ten Brummelhuis, strategisch adviseur  

bij Kennisnet. Tijd voor een realistisch verhaal.

Hoe staat het met ICT-hulpmiddelen in het voortgezet  
onderwijs?

‘ICT speelt op dit moment een rol in de helft van de lessen.  

Toch is het onmogelijk om te spreken over “het computergebruik 

op school”. Uit onze landelijke monitor1 blijkt dat er binnen 

scholen grote verschillen zijn tussen docenten. Een kwart van 

de docenten – de kopgroep – zet 13 à 14 verschillende ICT-hulp-

middelen frequent in. De helft – het peloton – gebruikt regelmatig 

zo’n 6 à 7 hulpmiddelen. De resterende groep gebruikt nauwelijks 

ICT. We zien het gebruik overigens over de hele linie toenemen. 

Soms gaat dat snel, bijvoorbeeld destijds bij het digibord.  

In no time was dat gemeengoed. Over andere ICT-toepassingen 

doen we jaren om ze een plek te geven in het onderwijs.’

Moeten we het toenemende gebruik van ICT-hulpmiddelen 
toejuichen?

‘Niet zonder meer. Uit allerlei onderzoek blijkt dat ICT een van  

de krachtigste middelen is waarover het onderwijs vandaag de dag 

beschikt. Dankzij ICT kunnen leerlingen meer, sneller en leuker 

leren. De potentie van ICT-toepassingen is dus groot en dat is goed 

nieuws. Bij ondeskundig gebruik kan zo’n krachtig hulpmiddel ook 

nadelig werken. Sommige leerlingen gaan enorm vooruit dankzij 

een bepaald ICT-hulpmiddel, terwijl anderen er juist – onbedoeld 

– op achteruit gaan. Niet alle leerlingen profiteren dus in dezelfde 

mate.’ 

1 De ‘Vier in balans-monitor’, zie www.kennisnet.nl > publicaties

Alfons ten Brummelhuis (Kennisnet): 

‘ Nog nooit was 
de docent zo 
belangrijk ...’
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Welk voorbeeld kunt u daarvan geven?
‘Bepaalde apps zijn bruikbaar bij het wiskundeonderwijs. 

 Veel docenten zijn er razend enthousiast over. Voor sommige 

leerlingen is zo’n app inderdaad geschikt, maar er is ook  

een groep die er juist lui van wordt. De leerlingen uit deze groep 

krijgen te veel aanwijzingen, denken niet meer na en leren dus  

ook niets. Voor hen is het een soort suiker voor de geest: het lijkt 

aangenaam, maar het is slecht.’

Wat moeten we met dat soort kennis?
‘In alle sectoren moeten professionals zich eerst kwalificeren 

voordat ze met een heel krachtig hulpmiddel of gereedschap  

mogen werken. In het onderwijs zeggen we echter: “Ga uw gang.” 

We verleiden docenten om gebruik te maken van allerlei  

ICT-hulpmiddelen, zonder te weten of zij de juiste kennis hebben  

en over de juiste kwalificaties beschikken. In de beginperiode, toen 

we de mogelijkheden van ICT nog moesten ontdekken, was dat goed 

te begrijpen. Maar gelet op de kracht en potentie van de hulpmid-

delen moeten we andere eisen stellen. Laten we het hulpmiddel 

alleen in handen geven van mensen die ermee kunnen omgaan. 

Doe je dat niet, dan is dat slecht voor de leerlingen en jammer van 

het krachtige hulpmiddel.’

Pleit u voor meer professionalisering?
‘Zeker, en wat mij betreft is die professionalisering gerelateerd aan 

het vak dat iemand geeft. Professionalisering kan ervoor zorgen 

dat een docent bepaalde ICT-middelen bewust en adequaat inzet. 

Een ter zake kundige docent weet op welk moment hij of zij welk 

hulpmiddel bij welke leerling kan inzetten. Als dat goed gebeurt, 

kan het rendement groot zijn. Voor de leerling én voor de docent,  

die daardoor efficiënter en effectiever kan lesgeven en tijd krijgt 

voor zaken waaraan hij of zij voorheen niet toekwam.’ 

 

Worden docenten straks overbodig door al die  
ICT-hulpmiddelen?

‘Juist niet, docenten zijn belangrijker dan ooit! Zij zijn namelijk 

degenen die moeten beoordelen hoe ze ICT-hulpmiddelen inzetten. 

We weten dat ICT met name geschikt is om leerlingen informatie 

aan te reiken, hen te laten oefenen en hun feedback te geven. 

Natuurlijk kun je zeggen dat dat het werk van docenten is, maar  

op onderdelen kunnen ICT-hulpmiddelen dat beter. Als een leerling 

oefent met behulp van ICT-hulpmiddelen, krijgt hij feedback en 

instructie op maat waarmee hij direct verder kan. Een docent kan 

dat natuurlijk nooit in diezelfde mate in een klas met pakweg dertig 

leerlingen. Het is onmenselijk dat te vragen. In het verleden hebben 

we altijd geaccepteerd dat er in een klas leerlingen zijn die bepaalde 

onderdelen van de stof niet zo goed begrepen en daardoor niet 

meekwamen. Dankzij de ICT-hulpmiddelen die er nu zijn, kunnen 

diezelfde leerlingen nu wel meekomen en zelfs voortreffelijk 

presteren. Dat mogen we hen niet onthouden.’ 

Wat staat scholen te doen als het om ICT gaat?
‘Het is heel verraderlijk om propaganda te maken voor ICT en 

ICT-toepassingen, maar ICT-toepassingen zijn geen doel op zich.  

Op scholen gaat het gesprek nogal eens over vragen als “moet er 

meer of minder ICT?”’ Dat zijn lariekoek-gesprekken. Het gesprek 

moet gaan over wat je met het onderwijs wilt bereiken en over  

de kwaliteit van het onderwijs. Vervolgens kun je kijken welke 

ICT-toepassingen behulpzaam zijn om die doelen te realiseren.  

ICT biedt kansen voor scholen die ze niet mogen laten liggen, maar 

ik bepleit dat ze hierin zorgvuldige en gefundeerde keuzes maken.’ 

Vooral veel bestuurders en schoolleiders willen méér ICT. 
Terecht?

‘Nee, meer ICT is niet beter. Tegen degenen die dat denken,  

zeg ik: word wakker! In het land zie ik veel schoolleiders die op 

ICT-gebied graag een ambitieuze stip op de horizon zetten: 

hier gaan we naartoe. Diezelfde schoolleiders beseffen doorgaans 

niet dat hun docenten sterk verschillen in het gebruik van en 

waardering voor ICT-middelen. Die stip op de horizon zul je nooit 

bereiken als je niet weet waar je docenten staan. 

« Sommige leerlingen worden  
lui van wiskunde-apps. »

Scholen en besturen kunnen vrij eenvoudig in hun eigen organisatie 

een ‘foto’ maken die duidelijk maakt hoe het is gesteld met de 

inzet van ICT in hun onderwijs. Als ze weten waar hun organisatie 

staat, kunnen ze een koers bepalen. Dan is het mogelijk om 

gefundeerde keuzes te maken over ICT-toepassingen die helpen 

om het best denkbare onderwijs te geven. Want daar gaat het om. 

Als de menselijke en materiële randvoorwaarden goed worden 

ingevuld, vormt ICT een onderdeel van het fundament van goed 

onderwijs.’ 

Hoe ziet het ICT-landschap er over pakweg vijftien jaar uit?
‘Het is een illusie om te denken dat iemand dat kan voorspellen. 

We zien wel een duidelijke trend dat de mogelijkheden op het 

gebied van ICT blijven groeien, ook mogelijkheden die we nu nog 

niet eens kennen. 

De essentiële vraag is: hoe gaan we met al die mogelijkheden om? 

Hoe omarmen we de mogelijkheden van technologie zonder 

afbreuk te doen aan de menselijke waardigheid? Dat is de grote 

uitdaging waar het onderwijs – en niet alleen het onderwijs – voor 

staat. Want technologie is niet iets dat ons overkomt, maar iets 

waar we voor kiezen. Bij het maken van de juiste keuzen wordt er 

een groot appèl gedaan op de ethische waarden. Hoe ga je 

bijvoorbeeld om met vraagstukken rondom veiligheid en privacy? 

En in hoeverre wil je gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, 

robotisering, big data of biologische beïnvloeding door middel van 

ICT? Technologisch kan dat allemaal. Wil je dat als school inzetten 

als leerlingen daar beter van gaan leren? 

Het maken van dit soort waarden-geladen keuzes is overigens 

zeker niet alleen een verantwoordelijkheid van bestuurders, 

schoolleiders, docenten en ouders maar van de hele samenleving. 

Dat debat zullen we op alle niveaus met elkaar moeten voeren.  

Wat we voor de toekomst wel zeker weten is dat dit soort keuzes 

niet door machines gemaakt kunnen worden. Dat is mensenwerk.’ 

(Karin van Breugel)
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‘ Een leraar is prima te vervangen  
door een instructeur met scripts’

Als een leraar wordt vervangen door een instructeur met scripts, kan een school bezuinigen op de salariskosten.  

Een robot voor de klas is een nog grotere besparing. Misschien voor het schoolbudget een voordeel als deze trend doorzet,  

maar wat gaat er dan in het onderwijs verloren? De reactie van twee experts. 

Jeroen van den Berg, muziekdocent aan de Toorop Mavo in Rotterdam, 

muzikant en voorzitter van Leraren met Lef: 

‘Op dit moment ben ik hier tegen, maar ik weet niet hoe het zich  

gaat ontwikkelen en ik zie vaak de voors én tegens van een ontwikke-

ling. Soms voer ik een filosofisch gesprek met leerlingen. Ik vraag: 

“Waarom doen jullie wat ik zeg? Luister je nu naar mij als persoon,  

of omdat ik gezag heb?” Dan zeggen ze: “We luisteren naar ú.”  

Ik vraag: “Maar stel dat ik thuis zit en jullie in de vorm van een 

hologram – zoals ooit Michael Jackson – toespreek, zouden jullie  

dan ook luisteren?” Dan wordt het wel heel filosofisch voor hen. 

«  Als je ziet wat we moeten kunnen en kennen ...  »

Als je een leraar ziet als pedagoog, als je weet hoeveel leraren 

moeten leren en dat ze elk jaar opnieuw moeten professionaliseren, 

dan weet je dat het een vak apart is dat niet iedereen kan. Want je 

moet verstand hebben van menselijk gedrag, groepsdynamica, 

differentiëren, leerproblemen, zelf lessen ontwerpen, lessen voor- 

bereiden, manieren bedenken waarop je leerlingen leert leren, je 

moet kunnen improviseren. Een leraar is meer dan iemand die kennis 

overdraagt; hij of zij is iemand die leerlingen mogelijkheden biedt om 

zichzelf te ontplooien en ze in de leerstand weet te zetten. 

Je moet er feeling voor hebben, want niet alles is aan te leren.  

Een klas runnen is veel méér dan Google openzetten op het smart-

board. En wie denkt dat je mensen, alsof ze in een talentenjacht 

meedoen, in een paar weken klaarstoomt voor een leraarsbaan,  

weet echt niet wat een leraar moet kennen en kunnen!’ 

Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs en tweedegraads docent 

aardrijkskunde: 

‘Ik ben het niet eens met de stelling. Ik moet denken aan een 

gesprek dat we laatst hadden met de Raad van Kinderen van CNV 

over digitalisering en robotisering. Een leerling die topdanser wil 

worden, zei er dit over: ‘Mijn leraar kent mij, neemt mij aan  

de hand en stimuleert mij om het beste eruit te halen. Een robot  

is geprogrammeerd op het beste van het beste en dat zal mij niet 

motiveren.’

«  Een leraar is elke dag creatief en  

innovatief op zoek naar het beste.  »

Een leraar kijkt niet alleen naar wat een leerling moet leren. Hij of zij 

kent of zíet de leerling. Wat weet of kan de leerling al? Hoe leert hij of 

zij? Hoe past de taak bij deze ontwikkeling? Welke leervorm past bij  

de leerling? Welke extra begeleiding is nodig? Juist de leraar is expert 

in het maken van een plaatje van het hele leerproces en de ontwikke-

ling van de leerling. En dit is complex, want iedere leerling is anders.

Nu wil ik instructeurs niet vergelijken met robots. Integendeel.  

Zij kunnen – onder verantwoordelijkheid van een leraar – een waarde-

volle bijdrage leveren aan het leren van leerlingen. Het inzetten van 

scripts of instructeurs moet zeer zorgvuldig gebeuren. De leraar is  

de vakman of vakvrouw en moet de regie houden. Een leerkracht is 

elke dag weer creatief en innovatief op zoek naar wat het beste is voor 

iedere unieke leerling. Elke dag opnieuw.’

De stelling



B - kop
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Sommige oud-leerlingen die verder studeren in binnen- of buitenland blijven betrokken bij  

hun oude school. Clara Oudenaarden, gymnasiumleerling van toen nog Calvijn Vreewijk, is bezig met 

haar promotieonderzoek aan de universiteit van Lund (Zweden) en organiseert hier een studiereis 

naartoe voor excellerende leerlingen van het Zuider Gymnasium. 

‘ Anderen inspireren  
voor de wetenschap’ 

‘Ik heb een leuke schooltijd gehad. Ik was 

graag op school, bleef ook hangen als  

de lessen al waren afgelopen. Ik had leuke 

vrienden, had goed contact met de docenten, 

zat bij de schoolkrant en deed allerlei dingen 

om school heen. Als ik niet met zo veel plezier 

naar school was gegaan en als de sfeer op 

school niet zo goed was geweest, had ik 

waarschijnlijk de motivatie niet gehad om te 

leren. Bovendien was het dan ook niet bij me 

opgekomen om zoveel jaar later in te gaan  

op de vraag workshops te geven op mijn oude 

school. Ik vond het jammer dat mijn middel-

bare schooltijd voorbij was en ik heb de jaren 

erna contact gehouden met school.

Door een medeleerling kwam ik op het idee 

biologie te gaan studeren. Zelf dacht ik de kant 

van geschiedenis, cultuur of journalistiek op te 

gaan, maar toen ik eenmaal de open dagen van 

deze opleidingen bezocht, trok het me helemaal 

niet aan. De andere leerling had hetzelfde 

probleem en heeft door haar keuze bij mij een 

deur geopend. Het kon prima met het profiel 

dat ik volgde en toen ik me er eenmaal in had 

verdiept dacht ik: hier heb ik echt het gevoel dat 

ik blijf leren en dingen leer die cool zijn. Ik ben 

dus biologie gaan studeren aan de Universiteit 

Utrecht en heb een tweejarige master gedaan 

in kankerbiologie. Ik was hier tijdens een vak 

geïnteresseerd in geraakt en omdat kanker  

in de familie voorkomt, gaf het me een extra 

motivatie hier verder onderzoek naar te doen. 

Tijdens die master heb ik tien maanden een 

stage gevolgd in het laboratorium van Harvard 

in de VS. Nu woon ik in Zweden en doe onder- 

zoek naar de ontwikkeling van tumoren. 

Daarmee wil ik uiteindelijk mijn PhD behalen. 

 

«  Ik heb op mijn oude 

school workshops  

gegeven over kanker. »

Sinds ik naar Zweden ben verhuisd is het  

wat minder, maar toen ik nog mijn master 

deed heb ik op mijn oude school workshops 

gegeven over kanker. Het is een passie,  

ik heb veel geleerd en dat wil ik ook graag  

aan anderen vertellen. Ik vind het goed dat  

de school over uiteenlopende onderwerpen 

workshops organiseert. Hiermee wordt  

de mind van de leerlingen verbreed. Ik heb  

het destijds niet gemist en zit op mijn plek, 

maar het is goed dat leerlingen zo worden 

geïnformeerd. Het is prima als je al heel je 

leven weet dat je politieagent of dokter wilt 

worden, maar misschien krijgen de leerlingen 

door de workshops wel andere ideeën.  

De leerlingen zijn tijdens de workshop 

ontzettend enthousiast en betrokken: 

iedereen wil antwoord geven op een vraag  

die je stelt, of ze vragen opeens iets terwijl  

je staat te vertellen, waardoor duidelijk  

wordt dat ze echt aan het luisteren zijn.  

Dat motiveert. Zo organiseer ik voor leerlingen 

een studiereis naar Lund, zodat ze een lab in 

het echt kunnen zien. Leerlingen uit leerjaar 3 

t/m 6 mogen solliciteren naar een plaats in 

deze reis en vervolgens zal er een groep van 

zo’n vijftien leerlingen afreizen naar Zweden. 

Ze kunnen  zien hoe werken en promoveren  

in de wetenschap er in de praktijk uitziet. 

Hiermee hoop ik deze middelbare scholieren 

net zo te inspireren voor dit onderwerp als ik 

ben geïnspireerd.’

(Ramona Bouchée)

De (CVO)pen aan een oud-leerling

Clara Oudenaarden

Voor Calvijn- 

leerlingen  

organiseert Clara  

een studiereis  

naar Lund.

Clara als brugklasser

Clara onderzoekt in Lund  
de ontwikkeling van 
tumoren in het lab. 
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‘ Mijn openingsspeech 
als nieuwe rector ’

‘Het is alweer 38 jaar geleden dat ik docent geschiedenis werd op  

het Farelcollege. In de negentien jaar waarin ik voor de klas stond, 

heb ik geprobeerd om een rolmodel te zijn voor de leerlingen en  

om hen een stukje verder te helpen. Als docent heb je elk jaar wel 

een aantal leerlingen bij wie je het gevoel hebt dat je het verschil 

kunt maken. Dat is heel bijzonder om te ervaren, het was voor  

mij ook de reden om het onderwijs in te gaan. Nadat ik als docent 

stopte, ben ik zeventien jaar directeur onderwijs geweest. Die baan 

was me op het lijf geschreven omdat hij zo inhoudelijk was. Ik bén 

iemand van de inhoud. 

Heftige beslissingen
Mijn carrière bij het Farelcollege heb ik afgesloten als rector. 

Eigenlijk was dat niet mijn ambitie, maar ik vond het wel een 

mooie afsluiting van mijn schoolloopbaan. Uiteindelijk ben ik twee 

jaar rector geweest, tot mijn pensionering. Het eerste jaar 

kwamen er eigenlijk alleen maar positieve dingen op mijn pad.  

De samenwerking in de directie was erg inspirerend, ik kon 

talentvolle docenten kansen geven en ik heb Farel op de kaart 

mogen zetten. Het jaar erna vroegen verschillende complexe en 

lastige zaken mijn aandacht en moest ik moeilijke beslissingen 

nemen. Dat vond ik heftig. 

Waar ik als directeur onderwijs een vrije, ontwikkelende rol had, 

moest ik als rector vaak veel meer reageren op zaken die zich 

voordeden. Zo heb ik bijvoorbeeld regelmatig ontstemde ouders 

aan tafel gehad. Ik heb ervaren dat veel conflicten en escalaties 

kunnen worden voorkomen door open en eerlijk met hen te 

communiceren. Het geeft voldoening als dat lukt, maar uiteindelijk 

vind ik het inspirerender om het gevoel te hebben dat je de school 

een stapje verder brengt. 

Persoonlijke aandacht
Vandaag de dag worden schoolleiders gedwongen om te sturen op 

rendement. Toen ik zelf nog lesgaf, gebeurde dat helemaal niet.  

Je was als docent toch een beetje God in Frankrijk. Docenten vinden 

het doorgaans niet zo aantrekkelijk als er over hun schouder 

wordt meegekeken. Zij ervaren het rendementsdenken nogal  

eens als een knellend harnas, zij willen de dingen op hun eigen 

manier kunnen doen. De laatste jaren heb ik docenten bewust  

meer professionele ruimte teruggegeven. Natuurlijk moet je als 

Peter Meij heeft 38 jaar bij het Farelcollege in Ridderkerk gewerkt. 

De dag die ik nooit meer vergeet …

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

Peter Meij nam deze zomer afscheid als rector van het Farelcollege. 

In CVOpen staat deze bevlogen en bescheiden onderwijsman stil  

bij zijn mooie loopbaan en een aantal gebeurtenissen die bijzonder 

veel indruk op hem maakten.



Personalia

Op Calvijn Business School is drs. Willem Punt (52) 
gestart als directeur. Willem was tot voor kort vakdirecteur 

Bedrijven bij Rabobank. Hij maakte de overstap naar  

de Business School, vanwege het ondernemende profiel 

van de school en zijn affiniteit met onderwijs.

Drs. Claudia Scheepers MA (46) is gestart  

als directeur van Vreewijk Lyceum. Claudia heeft een 

onderwijskundige achtergrond; ze was werkzaam bij  

het Instituut voor lerarenopleidingen op Hogeschool 

Rotterdam en in de schoolleiding van het Auris College  

van de Koninklijke Auris Groep. 

Piet Bruggeman (57) is voor de zomervakantie 

begonnen als teamleider bovenbouw op Juliana,  

een Calvijnschool. Piet was adjunct-directeur/teamleider 

op vestigingen van het Comenius College en docent 

Nederlands.

Vincent Haringa (47) versterkt als directeur 

Bedrijfsvoering het team van de algemene directie van 

CSG Calvijn. Vincent werkte 18 jaar bij het Marnix 

Gymnasium waarvan 12 jaar als bedrijfsvoerder en lid  

van de algemene directie. 

Op Calvijn Groene Hart is Jan Wiegers (64) gestart als 

interim-directeur. Daarvoor was Jan interim-directeur op 

Calvijn Business School. Jan was schoolleider, bestuurder 

en toezichthouder. Tot voor kort was hij lid van de Raad 

van Bestuur van Cito Instituut voor Toetsontwikkeling.

Bas Visser (35) is benoemd tot directeur van  

Comenius College Nieuwerkerk. Bas was twee jaar 

teamleider van het pre-havo/havo/vwo-team van 

de vestiging Nieuwerkerk.

Jerry van Doesburg (41) is benoemd tot teamleider 

van Comenius Mavo Capelle aan de Lijstersingel. Jerry is 

15 jaar werkzaam voor het Comenius College en heeft 

lesgegeven in informatiekunde, informatica en wiskunde. 

Mark Tange (38) is op 1 oktober aan de slag gegaan  

als directeur van de vestiging van het Comenius College  

in Krimpen aan den IJssel. Daarvoor was hij teamleider  

op het Da Vinci College te Leiden en adviseur bij  

het Samenwerkingsverband Leiden. Mark is gastdocent 

aan de Hogeschool van Amsterdam.

Lex Veldhuizen (56) maakte voor het einde van  

het afgelopen schooljaar een start als interim-directeur  

op de Comenius Mavo en het Comenius Lyceum in  

Capelle aan den IJssel. Lex is 32 jaar werkzaam in  

het onderwijs, waarvan de laatste 4 jaar als interimmer  

vanuit het onderwijsadviesbureau B&T in Amsterdam. 
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schoolleiding wel sturen, maar je moet éérst luisteren naar wat de 

docenten zelf aankunnen en willen. Anders mislukken zaken toch. 

Ook in het personeelsbeleid, waarvoor ik als rector verantwoorde-

lijk was, heb ik geprobeerd om de persoonlijke aandacht voor 

docenten en de warmte terug te krijgen in de school. Docenten en 

oop’ers moeten gezien worden en zich gewaardeerd voelen.  

Als zij dat zelf ervaren binnen de school, kunnen zij dat ook weer 

uitstralen naar hun leerlingen. Bij mijn afscheid heb ik een boek 

gekregen, waarin mensen iets persoonlijks konden schrijven.  

Uit hun woorden bleek dat zij die warmte en persoonlijke aandacht 

ook daadwerkelijk zo hebben ervaren. Dat doet mij goed.

Staande ovatie
Er zijn in mijn loopbaan verschillende gebeurtenissen die ik nooit 

zal vergeten. Absolute dieptepunten waren het totaal onverwachte 

overlijden van Elles Hesp, een jong personeelslid, en Romano Loi, 

een twaalfjarige leerling. Beide momenten, waaraan we binnen  

de school veel aandacht hebben besteed, heb ik nog helder op  

mijn netvlies. 

«  Alles draait om aandacht  
en het geven van kansen. »

Het hoogtepunt vond ik mijn openingsspeech als rector. Hierin heb 

ik mijn onderwijsvisie en levensfilosofie naar voren gebracht: alles 

draait om aandacht en het geven van kansen. In die speech heb  

ik met enige humor ook persoonlijke dingen over mijzelf verteld.  

Ik vond dat ik dat móest doen, want als je wilt dat docenten de leer- 

lingen persoonlijk benaderen, moet je jezelf ook als persoon neer 

durven zetten. Dat verhaal werd goed ontvangen, sommige mensen 

waren tot tranen geroerd en na afloop kreeg ik een staande ovatie. 

Nieuwe rol
Met een aantal collega-directeuren van CVO1 heb ik al jarenlang  

een hechte vriendengroep. Avondenlang hebben we met elkaar 

gepraat over het onderwijs. “Hoe kunnen we het onderwijs beter 

maken?” was de vraag die ons altijd bezighield.  

Ik ben de laatste die met pensioen is gegaan. Nog steeds praten we 

graag over het onderwijs, maar onze aandacht verschuift inmiddels 

wel. Nu hebben we het bijvoorbeeld dikwijls over de rol die we in 

deze nieuwe levensfase kunnen spelen en de bijdrage die we met  

al onze kennis en ervaring aan de maatschappij kunnen leveren. 

Ook dat is weer bijzonder boeiend.’

  

(Karin van Breugel)

1  Deze groep bestaat naast Peter Meij uit Hans Neven (oud-rector Comenius  

en directeur onderwijs Calvijn), Henk de Boer (directeur Toezicht Voortgezet  

Onderwijs en daarvoor directeur onderwijs van Comenius) en Mees Hakkenberg 

(oud-directeur locatie Laanslootseweg Melanchthon - voorheen Christelijk  

College Henegouwen - en rector Willem de Zwijgercollege in Schoonhoven).

De benoemingen zijn ingegaan op 1 augustus, tenzij anders vermeld.



Docentcoaching
Wat is er mooier dan een school waar het borrelt en bruist. Een school 

waar leerlingen en hun leraren met plezier naar toe gaan! In zo’n school 

is aandacht voor wie je echt bent en krijg je de ruimte om te leren over 

jezelf, de ander en de wereld om je heen. Verschillen tussen mensen 

worden gewaardeerd en ieders talent wordt benut.

Dit is de dagelijkse praktijk van de leraar, die in het bruisende middel-

punt staat. Binnen kaders van wetgeving en directie geeft hij of zij op 

een manier les die bij hem past en rust hij zijn of haar leerlingen toe 

voor de toekomst in een snel veranderende en complexe maatschappij.

Elke dag maakt de leraar bewust keuzes op basis van zijn of haar kennis 

en praktijkervaring. Tijdens een lesvoorbereiding kan dat weloverwogen 

en rustig, maar in een volle klas waar de grasmaaier voorbijkomt en  

het smartboard niet werkt, moet dat in een split-second. 

Een coach kan helpen bij het samen onderzoeken van de opties en  

het reflecteren op en kritisch kijken naar de effecten van beslissingen. 

Samen met een coach kan de leraar verkennen waar kansen of valkuilen 

liggen. 

Wil je met een Accent-coach het professionele 

gesprek aangaan over je onderwijspraktijk?  

Neem dan contact op via secretariaat@cvoaccent.nl

(Elionora Schravendeel)

«  Door coaching heb ik ervaren dat je als docent kunt blijven 
leren, ook al sta je al jaren voor de klas. Als je met hulp van  
een coach bereid bent om te kijken naar jezelf, kun je je manier 
van lesgeven verbeteren. » Aukje Kempff-de Wit, docente Frans

Accent Onderwijsondersteuning,  
het expertisecentrum van CVOPersonalia

Ontvangers van ‘Differentiëren is te leren!’

Het boek van de lezersactie in het vorige nummer van CVOpen, ‘Differentiëren is  

te leren! – Omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs’ van Meike Berben  

en Mirjam van Teeseling, is verstuurd naar: Mary Mourik, Pauline van Drunen en 

Samantha Meure (CSG Calvijn), Bas Engelsma (Comenius College), Nancy van de Bree  

en Thea Wiersma (Melanchthon), Ferrie Bierling, Hans Grootveld, Margretha Visbeen, 

Monika van Beek-Borawitz, Koos Mol en Bernhard Klok (PENTA college CSG). 
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Loes de Wit (57) is benoemd als teamleider van  

Comenius Krimpen. Zij is 13 jaar werkzaam voor  

het Comenius College, waarvan 11 jaar op  

Comenius Rotterdam.

Drs. Stytia de Leeuw MA (59) werkt nu  

als algemeen directeur van het Farelcollege.  

Daarvoor was zij twaalf jaar rector van  

het Marnix Gymnasium. 

Jeroen Hoek MA (38) is gestart als directeur van  

het Farel Lyceum. Eerder werkte Jeroen in verschillende 

functies in het onderwijs en ook enige tijd buiten het onderwijs. 

Voor zijn overstap naar Farel werkte hij als opleidingsmanager 

bij de lerarenopleiding in Tilburg. 

Stephan van Wissen (40) is benoemd als  

teamleider atheneum met tweetalig onderwijs (TTO) op  

het Farel Lyceum. Stephan is al 17 jaar werkzaam als  

docent Duits in het TTO-team van het Farel Lyceum. 

Yolande de Beer (49) is benoemd als rector  

van het Marnix Gymnasium. Voorheen was  

Yolande werkzaam aan het Marnix Gymnasium  

als directeur onderwijs. 

Ruben Schoon (40) is benoemd als afdelingshoofd mavo 

binnen de vestiging Melanchthon De Blesewic. Ruben werkte 

als afdelingsleider op het lJsselcollege in Capelle aan den 

lJssel; hij is van oorsprong docent lichamelijke opvoeding. 

Kees Trappenburg (50) is benoemd als afdelingshoofd 

bovenbouw binnen de vestiging Melanchthon Berkroden.  

Kees is al een fors aantal jaren werkzaam als docent 

Nederlands binnen Melanchthon, waarvan de laatste jaren 

binnen Berkroden. 

Peter Aangeenbrug (30) is benoemd als afdelingshoofd 

bovenbouw binnen de vestiging Melanchthon Bergschenhoek. 

Peter komt van het Wartburg College in Rotterdam, waar hij 

coördinator havo/vwo-bovenbouw en docent geschiedenis was. 

Marco Heemskerk (44) is op 1 september begonnen  

als kwartiermaker Shared Service Organisatie (SSO) op  

het CVO-bureau. SSO is de samenwerkingsorganisatie van  

CVO voor de ondersteuning van alle scholen. De afgelopen  

5 jaar was hij directeur bedrijfsvoering bij CSG Calvijn.

Kees Kalkman (62) is sinds medio augustus kwartier-

maker Human Relations op het CVO-bureau. Kees, oud-leerling 

van Melanchthon, is oud-docent en adjunct-directeur van  

het vmbo van het Comenius College. Hij werkte als regio- 

directeur bij Schoevers Opleidingen en senior consultant bij 

Mercuri Urval, waar hij veel opdrachtgevers in onderwijsland 

heeft geadviseerd.



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

Deze scholengroepen hebben vestigingen op bijna 40 verschillende 

locaties, met een sterke concentratie in Rotterdam. De meeste 

CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere 

vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus. Met zo’n 21.000 

leerlingen behoren we tot de grotere schoolbesturen van Nederland. 

CVO is werkgever voor ongeveer 2.350 medewerkers. 

We bieden jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede 

vorming. Daarbij houden we rekening met de individuele mogelijk- 

heden van onze leerlingen: iedere leerling krijgt de ruimte om zijn  

of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Het gaat om de vorming  

van ‘heel de mens’. We handelen vanuit een christelijke inspiratie met 

oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. Vanuit een open 

houding werken we samen met vele verschillende partners om ons 

onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Meer informatie: www.cvo.nl

Verenigingsbureau
CVO heeft een eigen verenigingsbureau waar 35 mensen werken.  

De medewerkers ondersteunen het bestuur, het managementteam 

en de scholen van CVO. Ze houden zich bezig met onderwijsbeleid, 

personeelsbeleid, huisvestingsbeleid, communicatiebeleid, boek-

houding, personeels- en salarisadministratie en systeem beheer/ICT.

Missie

Wij, de scholen van CVO,

•	 verzorgen	en	verstrekken	inspirerend	onderwijs	 

en brede vorming aan jonge mensen; 

•	 dragen	vanuit	een	open	houding	bij	aan	alle	vormen	 

van samenwerking die het onderwijs en het beleid  

voor jonge mensen ten goede komen; 

•	 presenteren	en	verantwoorden	ons	helder	 

aan (alle belanghebbenden in) de samenleving. 

Wij doen dit vanuit de volgende grondhouding:

•	 staand	midden	in	de	samenleving,	geworteld	in	het	Evangelie	 

en handelend vanuit een christelijke inspiratie; 

•	 met	oog	en	respect	voor	de	vele	verschijningsvormen	 

van deze inspiratie;

•	 recht	doend	aan	de	individuele	mogelijkheden	van	onze	leerlingen	

en gericht op hun actieve deelname aan de gemeenschap.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op alle artikelen, 
teksten, foto’s, afbeeldingen en materialen die zijn opgenomen in CVOpen zijn 
eigendom van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam  
en omgeving (CVO) of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar, tenzij 
uitdrukkelijk een andere bron wordt vermeld. Geen enkel artikel, tekst, foto, 
afbeelding mag worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of 
andere publicatie, behoudens voor zover de overname geschiedt ten behoeve  
van persoonlijke en niet-commerciële doeleinden met vermelding van de bron.

De CVO-scholen

Accent Praktijkonderwijs,  

Onderwijsopvang,

Onderwijsondersteuning,  

Avondschool 

Weegschaalhof 33

Postbus 84017

3009 CA  Rotterdam

Tel. (010) 209 99 26

Fax (010) 209 56 40

info@cvoaccent.nl

www.cvoaccent.nl 

Christelijke Scholen gemeenschap 

Calvijn 

Roerdomplaan 42

Postbus 57613

3008 BP  Rotterdam

Tel. (010) 493 33 66

Fax (010) 493 33 77

info@calvijn.nl

www.calvijn.nl

Comenius College  

Lijstersingel 10 

Postbus 797 

2900 AT  Capelle aan den IJssel 

Tel. (010) 459 59 79 

mail@comenius.nl 

www.comenius.nl  

Farelcollege

Kastanjelaan 50

Postbus 163

2980 AD  Ridderkerk

Tel. (0180) 411 777

Fax (0180) 418 904

secretariaat@farelcollege.nl

www.farelcollege.nl

Marnix Gymnasium 

Essenburgsingel 58

3022 EA  Rotterdam

Tel. (010) 244 50 44

Fax (010) 478 08 46

info@marnixgymnasium.nl 

www.marnixgymnasium.nl

Melanchthon

Myra Wardsingel 50 (2e etage)

Postbus 149

2650 AC  Berkel en Rodenrijs

Tel. (010) 476 73 00

Fax (010) 477 26 09

melanchthon@melanchthon.nl

www.melanchthon.nl

PENTA college CSG  

J.A. Heijwegenlaan 4

Postbus 220

3200 AE  Spijkenisse

Tel. (0181) 600 200

Fax (0181) 697 523

directie@penta.nl

www.penta.nl



CVO 

Henegouwerplein 14

3021 PM  Rotterdam 

Postbus 2152

3000 CD  Rotterdam

T [010] 217 13 99

F [010] 411 42 78

www.cvo.nl

CVO. Meer dan het gewone.

‘  Innoveren betekent ook risico’s nemen.  
Oké, dan gaat er weleens iets mis,  
maar je komt uiteindelijk wel verder.  
Op dat gebied kan het onderwijs iets leren 
van het bedrijfsleven.

 
Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland, op pagina 4
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