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Meer dan  
het gewone 
Tijden veranderen. Nu CVO bezig is met een nieuw beleidsplan voor 

2019-2024 worden in- en externe relaties uitgenodigd mee te denken 

en een visiedocument op hoofdlijnen te ontwikkelen: de ‘stip op de 

horizon’. Doel van het proces is geen opgelegd document, maar een 

gezamenlijke visie die energie-gevend en inspirerend is. Het is 

denkbaar dat we de formulering van onze visie en missie licht wijzigen. 

Wat in ieder geval níet verandert, is ons idee achter het CVO-motto: 

meer dan het gewone.

 

Je vraagt je wel eens af hoe dat in zijn werk gaat: ‘meer dan het 

gewone’. In dit nummer doen we een greep uit het vele dat er op dit 

terrein daadwerkelijk gebeurt op onze scholen. CVO-medewerkers 

geven individuele leerlingen de kans om hun talent te ontwikkelen, 

ondanks barrières en beperkingen in henzelf en in hun omgeving. 

Ik krijg een warm gevoel bij het lezen van deze verhalen. Waar we in de 

maatschappij links en rechts tegenover elkaar zetten, communiceren 

over zwart en wit en denken in termen als voldoende en ‘onvoldoende’, 

goed en fout, sterk en zwak, gaat het in onderwijs om … mensen! 

We kunnen mooie dingen doen als we de mens als uitgangspunt 

nemen en echt zien wie elke leerling is en wat hij of zij kan.  

Dan zoeken we niet de tegenstelling op, maar juist de samenhang.  

Het verbindt mensen in scholen als ze zo naar jongeren kijken! 

 ' Als je ziet dat we echt het verschil kunnen  

maken, weten we weer waarom we  

graag in het onderwijs werken.'

Ook al praten we elke dag veel over taken, verantwoordelijkheden  

en bevoegdheden, organisatiestructuren en inspectieoordelen, in de  

kern gaat onderwijs om gepassioneerde leraren en gemotiveerde 

leerlingen, en de relatie tussen hen. We zijn dag in dag uit met ménsen 

bezig. Als je ziet dat we echt het verschil kunnen maken, weten we 

weer waarom we graag in het onderwijs werken.

 

Ik heb veel waardering voor de collega’s die dit doen en ben trots  

op leerlingen die zichzelf stretchen naar wat ze kunnen. 

We hoeven ‘meer dan het gewone’ eigenlijk niet te definiëren.  

Het zit gewoon in de cultuur van onze scholen, het is ons DNA.  

Wie onze scholen binnenstapt, voelt deze warmte. 

Soms is er maar een klein zetje nodig om leerlingen hun doel te laten 

bereiken. Wij kunnen dat zetje geven, en als dit lukt, wordt iedereen 

blij. Dat noem ik nu ‘typisch CVO’!

Henk H. Post
Voorzitter van de raad van bestuur van  

de Vereniging voor CVO te Rotterdam en omgeving

‘Op zoek naar het goud  
in elke leerling’
Melanchthon Wilgenplaslaan 

helpt leerlingen met talent

ontwikkeling in nietideale 

omstandigheden.

14

De dag die ik nooit  
meer vergeet …
Twee jaar geleden maakte 

leerling Toon een eind aan 

zijn leven. Mentor Ferrie 

Bierling beschrijft wat dit 

met hemzelf, zijn klas en  

zijn school deed.

22

Van de redactie

Hoe probeert het onderwijs op CVO-scholen leerlingen nog méér 

te raken dan alleen cognitief? Op welke manieren stimuleren 

leraren en ondersteuners de vorming van een persoonlijke 

identiteit bij leerlingen? Op die vraag geven artikelen in dit 

nummer antwoord. Het is een veelkleurig palet, dat uitnodigt  

om van elkaar te leren.  

CVOpen is met ingang van dit nummer opgefrist.  

De lay-out sluit aan bij die van de website www.cvo.nl 

In de redactie is sprake van een wisseling van de wacht.  

Arjen Toet vertrok naar VOS/ABB; projectmanager Herma  

Verbeij volgt hem op. Nicolette van Velden nam afscheid van 

Melanchthon en is vervangen door Mieke van den Berg.  

Nicole Lobbe van PENTA college CSG gaf het stokje door aan 

Anna Smit. De vertrokken redactieleden betekenden veel  

voor het blad; bij deze bedanken we hen voor hun inbreng.  

Hun opvolgers zijn goed uit de startblokken gekomen.  

We verwachten veel van de verdere samenwerking.
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Orthopedagoog en onderzoekster Elena Carmona van Loon ontwikkelde de aanpak ‘regieversterkend handelen’ 
die docenten en schoolleidingen helpt leerlingen te stimuleren zelf de leiding te nemen over hun leerproces.

   Regie versterken in het  

onderwijs – worden wie je bent
Elena Carmona van Loon, orthopedagoog en onderzoekster
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Hoe stimuleer je leerlingen de beste versie van 

zichzelf te worden? Orthopedagoog en onder

zoekster Elena Carmona van Loon ontwikkelde de 

aanpak ‘regieversterkend handelen’ die docenten 

en schoolleidingen daarbij helpt. De werkwijze 

doet een groot beroep op de sociaalemotionele 

vaardigheden van leerlingen en stimuleert hen 

zelf de leiding te nemen over hun leerproces. 

‘Stel, je bent docent en je merkt dat een leerling zijn huiswerk niet 

maakt en onrustig is in de klas. Je kunt geïrriteerd raken en hem 

laten weten dat hij beter zijn best moet doen. Je kunt hem ook bij je 

roepen en zeggen: “Ik merk dat je onrustig bent, waar zou dat mee 

te maken kunnen hebben? Je hebt moeite met je te concentreren? 

Wat zou je willen doen en leren om dat beter te kunnen? En hoe kan 

ik jou daarbij helpen?” Op dat moment voelt hij zich gezien, denkt hij 

na over zijn gedrag, leert hij onder woorden brengen wat er aan de 

hand is, wordt hij gestimuleerd zelf een oplossing te bedenken en 

iets nieuws te leren.’

‘Het is een voorbeeld van hoe regieversterkend handelen er in de 

praktijk uit kan zien’, zegt Elena. ‘Als je leerlingen structureel op 

deze wijze benadert, ervaren ze dat ze zelf dingen kunnen  

veranderen en dus veel invloed hebben op hun eigen leerproces.  

Dat vergroot het zelfvertrouwen, hun zelfstandigheid en zelfkennis.’

Verantwoordelijkheid
En als een leerling helemaal geen zin heeft om hieraan mee te 

werken? Elena: ‘Dan spreek je hem aan op zijn verantwoordelijk

heid: “Je zorgt er met je drukke gedrag voor dat andere leerlingen 

niet kunnen werken. Jammer, ik wil je graag helpen, maar dat kan 

alleen als jij dat ook wilt.” Dat je leerlingen de regie wilt geven, 

betekent niet dat jij je grenzen niet hoeft aan te geven. Juist wel!’

Elena Carmona van Loon werkt al dertig jaar in het onderwijs.  

Ze behandelt leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en 

adviseert en begeleidt scholen op dit terrein. ‘Ik wilde mijn 

ervaringen graag breder delen en een methodiek ontwikkelen voor 

alle scholen en docenten die het beste uit hun leerlingen willen 

halen en hen willen laten worden wie ze zijn.’ In 2016 publiceerde 

ze haar boek ‘Regie versterken in het onderwijs – worden wie je 

bent’. Inmiddels zijn er al veel scholen die met de methode 

werken en er goede ervaringen mee hebben, waaronder PENTA 

college CSG De Oude Maas (zie kader). 

Regiefuncties 
‘Iedere leerling ontwikkelt zich natuurlijk op zijn of haar eigen 

manier’, zegt Elena. ‘Maar er is wel een aantal kernfuncties die 

bepalend zijn voor ieder individu. Uit mijn eigen praktijkervaring  

en vele recente wetenschappelijke onderzoeken en inzichten op 

het gebied van relaties, pedagogiek en didactiek, hersenonder

zoek, wetenschap en diverse onderwijsvisies heb ik zeven 

basisfuncties gedestilleerd. Regiefuncties noem ik die, hierop ligt 

de focus in mijn aanpak. Deze zeven functies bepalen in grote lijn 

of een leerling zich positief en gezond kan ontwikkelen. En het is 

dus belangrijk dat de school leerlingen op deze vlakken uitdaagt 

en zoveel mogelijk laat oefenen. Hoe beter leerlingen deze 

regiefuncties beheersen, hoe beter ze zelf invloed kunnen 

uitoefenen op hun gedrag en leerproces.’

‘De juiste benadering van docenten is hierin cruciaal, een bewuste 

en positieve basishouding waarin het eigenaarschap van de 

leerlingen steeds het uitgangspunt vormt. Begeleid en ondersteun 

leerlingen waar nodig, maar stimuleer hen vooral zoveel mogelijk 

zelf oplossingen te vinden. Dat geeft leerlingen zelfvertrouwen, 

leert hen beter of anders over zichzelf te denken en helpt ze te 

ontdekken wie ze zijn en wat ze goed kunnen. Jezelf overbodig 

maken als docent, is een mooi streven.’

Bouwen aan een zinvolle relatie
‘Dat kan overigens alleen als je je leerlingen goed kent en weet 

wat ze al kunnen of nog moet leren en waar hun talenten liggen. 

Daarom is het belangrijk te bouwen aan een zinvolle relatie.  

Interview met Elena Carmona van Loon over regieversterkend handelen:

‘ Docent, maak jezelf 
overbodig’
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Mijn methode gaat uit van vijf bouwstenen daarvoor: 

1.  Basisveiligheid: acceptatie van de leerling

2.  Afstemmen: de leerling wordt gezien, ondersteund en begrensd 

3.  Zelfvertrouwen: de docent laat zien dat de leerling zaken kan leren 

4.  Onafhankelijkheid: de docent benoemt wat de leerling goed doet 

en kan 

5.  Creativiteit: de docent heeft oog voor de uniciteit en identiteit  

van zichzelf en de leerling 

Kortom, regieversterkend handelen is een praktische en doel

gerichte werkmethode die aansluit bij de positieve psychologie  

en uitgaat van de kracht en talenten van jongeren. Het helpt 

jongeren zichzelf beter te leren kennen, en zich te verhouden tot 

anderen en de wereld om hen heen. Het helpt hun steviger in hun 

schoenen te staan. Ook nu jongeren te maken krijgen met steeds 

meer keuzemogelijkheden, prikkels (sociale media!) en razend

snelle technologische ontwikkelen, kan dat geen kwaad.’ 

Nieuw boek ‘Regieversterkend leiderschap’ 
Onlangs is een nieuw boek van Elena uitgekomen: ‘Regie

versterkend leiderschap’. Daarin ligt de focus op het vergroten  

van eigenaarschap bij leraren en teamleiders, het versterken  

van een professionele, lerende cultuur en het sterk positioneren 

van de school; een congruente aanpak waarin de visie terugkomt 

in het handelen van alledag.

‘Een aantal jaren geleden al zijn wij op onze school gestart met 

regieversterkend handelen’, zegt Babette Welter, afdelingshoofd 

vmbokader op PENTA De Oude Maas. ‘Tijdens de invoering van 

Passend onderwijs in 2014 hadden we behoefte aan een  

eigentijdse ondersteunende methodiek. We kenden Elena al,  

ze begeleidde onze teams als orthopedagoog. Stap voor stap 

hebben we samen de werkwijze ingevoerd. Daardoor staat  

die nu als een huis.

Het mooie is, de methodiek stimuleert onze docenten en  

schoolleiding steeds opnieuw om na te denken over goed  

onderwijs, en over de eigen normen, waarden en grenzen.  

En wat dat vervolgens betekent voor je basishouding en  

competenties. Wat voor school wil je zijn? Zo kom je tot een  

heel helder kader. Wij bedienen een uitdagende doelgroep die  

veel van ons vraagt. Dan biedt zo’n kader een prettig houvast. 

Overigens zijn niet alleen wij enthousiast. De Onderwijsinspectie 

heeft ons onlangs de beoordeling ‘goed’ gegeven. En als we in 

januari het predicaat Excellent krijgen – wat we voor onze MAVO  

al sinds 2013 hebben –, dan is dat de kers op de taart.’

Ook PENTA College CSG Bahûrim is onlangs gestart met  

regieversterkend handelen. 

 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

vervolg van pagina 3

 Babette Welter van PENTA De Oude Maas:

 ‘Wij zijn enthousiast’

De zeven regiefuncties
1.  Taal: het vermogen om aan te geven wat je voelt en wilt

2.  Perceptie: het vermogen om na te denken over de wereld,  

jezelf en anderen

3.  Geweten: het vermogen om rekening te houden met 

grenzen van jezelf en anderen

4.  Zelfcontrole: het vermogen om te reageren zoals je wilt 

reageren

5.  Motoriek: het vermogen om je lichaam goed te kunnen 

gebruiken

6. Oriëntatie in tijd en ruimte: het vermogen om werk goed  

te plannen en je te oriënteren op je omgeving 

7. Geheugen: het vermogen om je zaken zo goed mogelijk  

te kunnen herinneren

Kijk ook op: www.regieversterkendhandelen.nl

 

Maak kans op een boek!
Uitgeverij SWP heeft drie exemplaren van  

het boek ‘Regie versterken in het onderwijs  

– worden wie je bent’ van Elena Carmona  

van Loon beschikbaar gesteld voor lezers.  

Wil je kans maken op een boek?  

Stuur dan een mailtje met je naam  

en adresgegevens naar cvopen@cvo.nl  

De redactie verloot de boeken onder  

de inzenders. 

 

'De methode sluit aan bij de positieve psychologie.'
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Comenius Krimpen biedt zijn leerlingen de 

mogelijkheid om hun talenten op het spoor te 

komen en te ontwikkelen in vier richtingen: 

Young Business, Young Sport, Young Art en 

Young Science. Het talentprogramma Young 

Art brengt onderbouwleerlingen op een 

actieve manier in aanraking met kunst én 

helpt bij hun zelfacceptatie en het krijgen  

van respect voor elkaar. 

Eigen readers
In leerjaar 1 besteedt elke leerling acht 

weken aan Young Art, in leerjaar 2 kunnen  

ze er een half jaar mee bezig zijn. 

In beide leerjaren staat overigens ook het 

gewone vak beeldende vorming op het 

lesrooster; dan komen onderwerpen als 

perspectief en kleurenleer aan bod.  

Tim van Lindert schrijft er zelf de readers. 

Die voor leerjaar 1 gaat over ‘Zelfportret’. 

Tim behandelt eerst wat een zelfportret is  

en welke bekende kunstenaars er zoal een 

maakten. Natuurlijk komt ook de selfie ter 

sprake en krijgen de leerlingen opdrachten.

 

Kunstveiling voor goed doel
Eerst trekken ze van hun eigen portretfoto  

op A4-formaat de basislijnen over en kleuren 

die in. Vervolgens werken ze à la Andy 

Warhol op een vierkant canvasdoekje.  

Dan volgt het eigen gezicht van klei boet-

seren en tot slot een collage van het silhouet 

op karton. Als afronding verzorgen de 

leerlingen een presentatie over zichzelf in 

aanwezigheid van ouders en worden de 

kunstwerken van de leerlingen geveild.  

De opbrengst gaat naar een goed doel dat  

de leerlingen in gezamenlijk overleg hebben 

gekozen. 

Van onzeker naar vrij
Tim: ‘Bij veel opdrachten komt ter sprake: 

wat maakt jou “jou”? Het wordt heel 

persoonlijk. Leerlingen moeten letterlijk 

naar zichzelf kijken. In het begin zijn 

leerlingen onzeker. Gaandeweg worden  

ze steeds vrijer, want iedereen is met 

hetzelfde bezig. Na een paar weken zie je  

ze enthousiast hun neus kleien. Zo leren  

ze een grens overgaan. Ze stellen elkaar 

vragen, bijvoorbeeld over hun huidskleur of 

“wat is albinisme eigenlijk?” Opvallend vind 

ik dat niemand de ander gek vindt.’

‘Fijne sfeer’
Ook in het tweede leerjaar kiezen veel 

leerlingen Young Art. ‘Ze zeggen soms:  

ik vind dit het leukste vak, want je kunt  

met jezelf bezig zijn en met verschillende 

materialen. Ook is er een fijne sfeer.’  

‘Kunst is nooit fout, zegt leerlinge Tamara, 

‘ook al is het soms wel apart wat je maakt. 

Het is je eigen mening en je eigen ding.’

Emotie 
Het programma voor leerjaar 1 is 

uitgekristal liseerd en Tim is bezig met  

de pilot in leerjaar 2 over ‘emotie’.  

Hieraan werkt ook de Muziekschool 

Krimpenerwaard mee, want in muziek spelen 

emoties een grote rol. Ook al kost het tijd en 

inzet, het levert ook wat op, zegt Tim: ‘Ik krijg 

er energie van, en de kinderen hopelijk ook!’ 

(Anja de Zeeuw) 

Selfies van  
canvas en klei 
‘Moet ik m’n bril ook boetseren?’  

‘Hoe maak ik de verfkleur voor mijn haar?’ 

Ckv-docent Tim van Lindert van Comenius 

College Krimpen krijgt dit soort vragen van 

brugklassers die bezig zijn aan de module 

‘Zelfportret’ tijdens het programma  

Young Art. 

Young Art op Comenius Krimpen 

Inspirerend onderwijs op Comenius Krimpen

Ckv-docent Tim van Lindert

 ‘ Wat maakt  
jou "jou"?’
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Jeroen Barto, teamleider van het Farel Lyceum

‘ Wie je ook bent,  
hier ben je welkom’

Nardos Tewoldemedhin (14) vluchtte met 

haar ouders, broers en zus uit Eritrea, via 

Ethiopië, naar Nederland. Nu zit ze op het 

Farelcollege, in vwo-2. ‘Op onze school staan 

we open voor alle leerlingen, ongeacht hun 

culturele en sociale achtergrond’, zegt 

Jeroen Barto, teamleider op het Farel 

Lyceum. ‘Hier helpen we alle leerlingen die 

iets van hun toekomst willen maken én ze 

helpen elkaar.’

‘Het verhaal van Nardos is een succes-

verhaal’, erkent Jeroen (zie ook kader). 

‘Natuurlijk krijgen we ook te maken met 

minder begaafde en minder gemotiveerde 

leerlingen, uit binnen- en buitenland. Maar 

ons principe is: op onze school is iedereen 

welkom die iets van zijn toekomst wil maken. 

En als je daar extra steun bij nodig hebt, dan 

geven we je dat. Of je nu vluchteling bent of 

uit de regio komt, extra taallessen nodig 

hebt, dyslectisch bent, moeite hebt met je 

concentratie of iets anders.’ 

‘Wij helpen elkaar’ 
‘Bij alle eerstejaars leerlingen bekijkt het 

Farelcollege, op basis van het schooladvies 

van de basisschool, of en welke extra 

ondersteuning er nodig is. Dat doen we 

uiteraard in nauw overleg met onze zorg-

coördinator en mentoren’, zegt Jeroen.  

‘Onze mentoren besteden veel tijd aan het 

geven van extra begeleiding. Maar niet alleen 

mentoren helpen leerlingen, op onze school 

vinden we het ook belangrijk dat leerlingen 

van elkaar leren en elkaar helpen als dat 

nodig is. Daarom hebben we een hulpstruc-

tuur opgezet waarbij bovenbouw-leerlingen 

de onderbouw-leerlingen helpen. Ze geven 

vakgerichte bijlessen, ondersteuning bij 

studievaardigheden en ze begeleiden 

leerlingen tijdens het leerling mentoraat.  

Zo ervaren de ouderejaars ook hoe het is om 

een ander te helpen, om iets voor een ander 

over te hebben.’ 

De ander
Leerlingen van het Farelcollege komen uit 

uiteenlopende culturen en sociale lagen van 

de bevolking. Uit onder meer gereformeerde 

gezinnen in Ridderkerk, maar ook uit 

eenoudergezinnen in Rotterdam-Zuid.  

Inspirerend onderwijs op het Farel Lyceum

‘Dat is toch een enorme verrijking’, zegt 

Jeroen. ‘Hier krijgen leerlingen de kans 

elkaar te ontmoeten, en “de ander” te leren 

kennen. Dat betekent niet dat het hier altijd 

pais en vree is. Ook op het Farelcollege 

hebben leerlingen weleens ruzie of een flink 

meningsverschil. Maar het is oké om een 

andere mening te hebben dan de ander, 

zolang je maar respectvol blijft naar elkaar. 

Die boodschap geven we ze mee. En het 

mooie is, vaak blijkt dat die ander helemaal 

niet zo anders is dan jij.'

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)Links Nardos Tewoldemedhin,  
rechts Jeroen Barto.

Nardos Tewoldemedhin (14)  
vluchteling uit Eritrea:

‘ Ik grijp alle 
kansen die  
ik hier krijg’

‘Ik was negen jaar toen ik in Nederland 

kwam. Eerst moest ik naar een schakel

klas om de Nederlandse taal te leren. 

Eind groep 6 kreeg ik een vmbokader

advies, omdat ik de taal nog best moeilijk 

vond. Ik heb toen heel hard gewerkt en 

eind groep 8 mocht ik naar het vwo.  

Mijn mentor zag dat ik dat wel kon. 

In het eerste jaar op het Farelcollege 

volgde ik na schooltijd nog mentorlessen 

en kreeg ik hulp met mijn huiswerk.  

Ook ben ik naar de Plusklas taal geweest. 

Twee uur per week werk je dan aan het 

verbeteren van je niveau, vooral voor 

begrijpend lezen. Nu ik in het tweede jaar 

zit, kan ik het allemaal zelf. Mijn mentor 

vindt bijles niet meer nodig, al wil ik het 

zelf wel graag. Ik sta nu een 7 voor 

Nederlands. 

Met de andere leerlingen kan ik het goed 

vinden. "Hoe is het jou gelukt om zo snel 

de taal te leren en naar het vwo te gaan?" 

vragen ze weleens. "Gewoon hard 

werken", zeg ik dan. Soms vind ik dat 

kinderen zeuren over school en huiswerk. 

Je krijgt zoveel kansen in Nederland,  

ik grijp die graag!'
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bodytekst

B - tussenkop

B - kop

intro

‘Inmiddels zijn we al een aantal jaar bezig 

met een vergaande vorm van gepersonali-

seerd onderwijs. In 2012 zijn we gestart met 

één klas met hoogbegaafde leerlingen.  

Een bewuste keus, omdat deze leerlingen 

vaak moeilijk te motiveren zijn. Omdat dit 

onderwijs voor alle leerlingen goed is, zetten 

we het nu schoolbreed in. Uit de hele regio 

komen leerlingen op dit concept af, onze 

leerlingenaantallen groeien’, vertelt 

conrector Chris van den Berg, onder meer 

verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling.

Leerroutes 
‘We proberen ervoor te zorgen dat elke 

leerling voortdurend bezig kan zijn met 

zaken die hem of haar motiveren en uitdagen 

– dingen die de leerling nog niet kan.  

Voor een deel kan dat op school. Zo zijn er 

studium generale-uren, waarin leerlingen 

een internationaal taalcertificaat kunnen 

halen. Ook zijn er trajecten op maat, 

bijvoorbeeld bij sport, kunst of techniek. 

Sommige leerlingen doen in enkele of zelfs 

alle vakken vervroegd examen. In het 

examenjaar is er dan meer ruimte voor 

andere vakken, voor proefstuderen of andere 

activiteiten.’

Manoeuvreren
Om leerlingen ruim baan te geven om ergens 

in te excelleren, zijn er inmiddels ook 

buitenschoolse leerroutes. Sporttalenten 

kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan 

selectieprogramma’s, dikwijls met trainingen 

onder schooltijd. Leerlingen die op muzikaal 

gebied uitblinken, krijgen ruimte voor 

repetities en uitvoeringen. Ook zijn er 

leerlingen die onderzoek doen. 

Eigen basisschool
Om een doorgaande lijn van gepersonali-

seerd leren te creëren, is de school in 

augustus gestart met een eigen basisschool, 

de Zuider Gymnasiumbasisschool.  

Hiervoor werkt de school samen met PCBO 

Rotterdam-Zuid, het schoolbestuur van  

zo’n dertig christelijke basisscholen in 

Rotterdam-Zuid. Chris: ‘Op de Zuider 

Gymnasiumbasisschool werken we al vanaf 

groep 5 gepersonaliseerd. Kinderen die op 

een bepaald gebied zijn uitgeleerd op de 

basisschool volgen vo-vakken, gymnasiasten 

die versneld examen afleggen beginnen 

eerder aan een (proef)studie aan de  

universiteit. Zo verbinden we het allereerste 

begin van ‘leren’ op de basisschool uit-

eindelijk met een carrière in de wetenschap 

of arbeidsmarkt en wordt de onderwijs-

carrière van leerlingen een logisch geheel. 

Tegelijk bevinden ze zich in een veilige 

setting, waarin ze begrepen worden en als 

deel van een groep met plezier naar school 

gaan. In de combinatie van die twee zaken 

ligt de meerwaarde van ons onderwijs.’ (Karin van Breugel)

Meer informatie

https://zuidergymnasium.calvijn.nl/home

en https://zuidergymnasium.calvijn.nl/

nieuws/2018/start-zuider-gymnasiumbasisschool-

in-augustus-2018 

Individuele leerroutes 
Voor veel gymnasiasten biedt het landelijke standaardprogramma 

niet voldoende uitdaging. Op het Zuider Gymnasium kunnen zij een 

individuele leerroute volgen – binnen en buiten school. Dat maakt 

het ook mogelijk om bijvoorbeeld hun talent voor sport of muziek te 

ontwikkelen. 

Links basketballer Job,  
rechts conrector Chris van den Berg.

Ruimte voor de ontwikkeling van sportief  
en muzikaal talent 

Inspirerend onderwijs op het Zuider Gymnasium

Stapje dichter bij 
Nederlands team
Job is een fanatieke basket-

baller. Vorig jaar nam hij deel aan de 

Basketbal Academy Rotterdam. 

‘Het was een geweldige kans om mee 

te mogen doen aan de Basketbal 

Academy. De training was op dinsdag, 

direct na school. Dan zou ik zo laat 

thuis zijn dat ik geen huiswerk meer 

kon maken. Ik heb toen voorgesteld om 

op dinsdag voortaan twee gymlessen te 

missen en in die uren op school 

huiswerk te maken. Daar werd heel 

positief op gereageerd. Zonder deze 

roosteraanpassing was het heel erg 

lastig geworden om aan de Academie 

mee te doen. Ik ben blij dat we het zo 

konden regelen. Ik kon onder andere 

meedoen aan selectietrainingen voor 

het Nederlands team en ben nu nog 

gemotiveerder om hard te trainen en 

door te gaan in deze sport.’
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De leerlingen van dit zogeheten  

GSA1-netwerk steunen elkaar en organiseren 

activiteiten om hun school tot een plek te 

maken waar iedereen welkom is. 

WhatsApp-groep
Jennifer Chen, Esmee Kouwenhoven en Timo 

van Zijl zitten in het examenjaar van het vwo. 

Timo vertelt hoe het GSA-netwerk een jaar 

geleden begon: ‘Ik had gelezen over het 

landelijke GSA-netwerk en heb het met een 

aantal andere leerlingen besproken. Hieruit 

ontstond een WhatsApp-groep. We hielden 

een vergadering en richtten ons netwerk op. 

Mevrouw Steuten, teamleider havo, is onze 

contactpersoon.’ 

‘Op scholen in onze omgeving was zo’n 

netwerk er al’, zegt Esmee. ‘Ook voor onze 

school is het belangrijk dat iedereen zich er 

thuis kan voelen.’ ‘Er is vaak geweld rond de 

gemeenschap van lhbt’ers’, vertelt Jennifer. 

‘Dat kan ook zijn dat er gemene dingen tegen 

hen worden gezegd.‘

Introductie
Om bekend te maken dat er een GSA op 

Comenius is, mochten de leerlingen een 

bericht aan alle medeleerlingen sturen via 

SOMtoday. Ook kregen ze een postvakje en 

maakten ze een account aan op Instagram: 

GSAComeniusCollege. 

Wat ook hielp voor een goede start was hun 

presentatie voor de docenten. Daardoor 

kunnen die laatsten nu leerlingen naar  

hen verwijzen. 

Activiteiten
GSA-leden houden op aanvraag een 

spreekuur voor leerlingen met vragen. 

Daarnaast organiseert de GSA van Comenius 

onder andere Coming Out-Day – dit jaar 

gehouden op 11 oktober en gevierd met de 

Capelse wethouder Marc Wilson – en Paarse 

Vrijdag, op 14 december. 

Bijzonder is dat ze ook een theater-

voorstelling hebben geregeld op 11 en 12 

november, voor derdeklassers. Dan speelt 

Theater AanZ de impro-theatervoorstelling 

‘Lokaal G.125’, waarbij leerlingen zelf 

suggesties mogen aandragen voor een 

andere afloop. Na de voorstelling zijn er 

nazorglessen die organisatie Radar verzorgt. 

Voor en door  
lhbt-leerlingen
Iedereen op het Comenius Lyceum heeft de vrijheid te kunnen  

zijn wie hij of zij is, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te 

verantwoorden. Dat vindt een groep leerlingen op het Comenius 

Lyceum in Capelle. Zij hebben een GSA opgezet, een netwerk dat 

helpt bij de acceptatie van en veiligheid voor lesbo’s, homo’s, 

biseksuelen en transgenders (lhbt). 

Van links naar rechts: Jennifer Chen, 
Timo van Zijl, Esmee Kouwenhoven.

Het GSA-netwerk van het Comenius Lyceum 

Inspirerend onderwijs op het Comenius Lyceum

 ‘ Er is vaak geweld 
rond de gemeen-
schap van lhbt’ers’

1  GSA = Gender & Sexuality Alliance,  

de Amerikaanse benaming. GSA wordt ook wel  

Gay Straight Association genoemd.
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Motivatie
Wat betekent het voor jullie om je hiervoor  

in te zetten? 

Esmee vindt het ‘mooi dat we zoiets kunnen 

creëren, een plek om met mensen te praten 

die hetzelfde meemaken. Want je brengt best 

veel tijd op school door. En als je er niet op 

een positieve manier over kunt praten – als 

het wordt gezien als iets ergs, vies of slechts 

– dan ga je verder terug in de kast in plaats 

van dat je eruit komt. We willen niet een 

probleem oplossen – want er zal altijd wel een 

trend in de maatschappij blijven dat mensen 

ervan wegkijken –, maar persoonlijk contact 

aanbieden.’ 

Jennifer zegt: ‘Het is gaaf om te weten dat  

je als individu meehelpt aan iets waaraan  

de hele school iets heeft. Iets voor de 

maatschappij doen geeft een goed gevoel!’

Timo stelt: ‘Ik doe het niet omdat het een 

plicht is, maar omdat het nodig is. Ik heb zelf 

prettige ervaringen met een fantastische klas, 

en ik hoop dat iedereen dat heeft. Het gaat 

trouwens niet alleen om veiligheid, maar ook 

om een traject van zelfacceptatie. Soms is het 

moeilijk om te ontdekken op wie je valt.  

Een GSA-leerling kan helpen om jezelf beter 

te begrijpen.’

Lesplan
Voor de toekomst hebben de leerlingen  

de wens dat er een lesplan komt over het 

onderwerp lhbt. ‘Bij biologie in leerjaar 2  

en 3 ging de seksuele voorlichting over 

heterorelaties. Je leert enkele termen kennen, 

en we hebben een video van het COC bekeken, 

met nogal stereotiepe homo’s erin. Dat kan 

beter!’

Esmee: ‘We willen laten zien dat je niet 

dansend op een Pride-boot hoeft te staan  

als homo. En ook dat je seksualiteit niet je 

identiteit hoeft te zijn.’ 

(Anja de Zeeuw)

‘We willen niet een probleem oplossen, 
maar persoonlijk contact aanbieden.' 

 ‘ Iets voor de maat-
schappij doen geeft 
een goed gevoel!’

Leerlingen van de GSA op Comenius staan voor de symbolische kast die ze zelf maakten ter gelegen-
heid van Coming Out-Day. In hun midden de Capelse wethouder Marc Wilson (Diversiteitsbeleid). 
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‘We zijn een school die kansen wil bieden’, 

legt directeur Reinier Mourik (foto  

rechtsonder) uit. ‘We richten ons daarbij 

niet alleen op onze leerlingen. We willen 

ook deze mensen een plek geven in de 

samenleving, zodat ze hun steentje kunnen 

bijdragen. Dat willen ze zelf heel graag en 

ze kúnnen het ook.’

Was- en strijkgoed
Toen de school in 2014 verhuisde naar 

Campus Hoogvliet, maakte Reinier kennis 

met enkele buren, waaronder de locatie 

Doggersbank van ASVZ. Deze stichting biedt 

hulp en dagbesteding aan mensen met een 

verstandelijke beperking. ‘We besloten het 

was- en strijkgoed voor ons opleidings-

restaurant Le Salon Vert bij hen uit te 

besteden en dat beviel zo goed dat we  

de samenwerking hebben uitgebreid.’ 

Inmiddels werken er acht cliënten van ASVZ 

binnen de schoolorganisatie. Zij onder-

steunen de conciërge, de receptie en runnen 

de schoolkantine. 

Van slag
‘Het is vanaf dag één goed gegaan en ze  

zijn hier nu niet meer weg te denken’, zegt 

Reinier. ‘Heel af en toe is er wel eens een 

voorval. Onze leerlingen – pubers – gaan 

niet altijd even bedachtzaam en genuan-

ceerd met elkaar om. Mensen met een 

beperking reageren soms heftig als iemand 

uit zijn slof schiet. Dan kunnen ze echt van 

slag zijn. In zo’n geval nemen we de leerling 

apart en leggen uit dat ze een beetje 

rekening moeten houden met deze mensen.  

 

Onze leerlingen realiseren zich niet dat deze 

medewerkers een verstandelijke beperking 

hebben, en dat hoeft ook niet. Wij benadruk-

ken dat niet. Voor ons zijn ze gewoon 

gewaardeerde medewerkers.’

Zinvolle werkplek
De inzet van de ASVZ-cliënten levert de 

school veel op, vindt Reinier. ‘Dankzij hen 

kunnen we bijvoorbeeld onze eigen 

schoolkantine openhouden en leerlingen 

gezonde en betaalbare producten bieden. 

Belangrijk, omdat de verleiding om naar de 

snackbar om de hoek te gaan anders wel 

erg groot is. Maar veel wezenlijker is het  

dat we acht mensen een zinvolle werkplek 

bieden.’

Ook voor Priscilla van der Kemp, drijvende 

kracht vanuit ASVZ Doggersbank en 

begeleidster van de acht cliënten, is het  

een waardevolle samenwerking. ‘Arbeids-

participatie van verstandelijk beperkten 

gaat niet vanzelf in onze maatschappij.  

Dit is een mooi voorbeeld van hoe goed het 

kan uitpakken. We zouden dit bij veel meer 

scholen willen doen. Bovendien snijdt het 

mes aan twee kanten, want bij ASVZ hebben 

we twee stagiairs van de opleiding Zorg en 

Welzijn van PENTA. Zo helpen we elkaar.’

(De Nieuwe Lijn/Selma Lagewaardt)

‘ Dankzij hen blijft onze 
kantine open’

Kunnen mensen met een verstandelijke beperking iets betekenen 

voor een schoolorganisatie? Jazeker! Sinds vier jaar runnen cliënten 

van ASVZ de kantine en ondersteunen ze de receptie en de conciërge 

van het PENTA college CSG Hoogvliet. De school is er blij mee.  

En deze bijzondere medewerkers hebben het geweldig naar hun zin. 

'Gewoon gewaardeerde medewerkers.' 

Ondersteuning van mensen met een beperking

Inspirerend onderwijs op PENTA Hoogvliet

Fanny:

‘ We hebben  
de taken goed 
verdeeld’

‘Ik werk hier nu drie jaar en het is 

hartstikke leuk. Vooral het contact met 

de leerlingen vind ik fijn. Hiervoor werkte 

ik bij een zeepmakerij, maar dit is leuker. 

Ik werk drie dagen van half tien tot drie 

uur. We werken met zijn drieën in de 

kantine en hebben de taken goed 

verdeeld. Marvin doet de kassa. Alonia en 

ik maken de tosti’s en smeren de 

broodjes. Alles moet klaar liggen om 

10.00 uur, want dan gaat het luik open.’ 

Op de foto: rechts Fanny, links Priscilla.

 ‘ Het is vanaf dag  
één goed gegaan’



Inspirerend onderwijs op PENTA Hoogvliet
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‘The most important things are the hardest 

things to say. They are the things you get 

ashamed of … But it’s more than that, isn’t 

it? The most important things lie too close 

to wherever your secret heart is buried,  

like landmarks to a treasure your enemies 

would love to steal away.’ (King, 2007, p. 385).

In dit citaat uit de openingspassage van de novelle  

‘The Body’ van Stephen King, benadrukt de fictieve schrijver 

Gordon Lachance hoe moeilijk het is om ons diepste 

inner lijk te laten zien en hoe kwetsbaar dit ons maakt. Toch 

is zelfexpressie niet alleen bij fictionele karakters, maar ook 

bij mensen een onmisbaar onderdeel van hun ervaringen en 

bestaanswijze. Mensen willen graag zichzelf zijn, bijzonder 

en uniek gevonden worden en het liefst geaccepteerd 

worden in hun eigenheid en diepste gevoelens. Maar ideeën 

en overtuigingen over de bijzonderheid en de eigenheid van 

mensen zijn de afgelopen eeuwen flink onderuit gehaald.

Door de opkomst van de natuurwetenschappen in de 

moderne tijd kwam de mens met zijn unieke individualiteit 

niet langer centraal te staan in het heelal, maar werd hij 

gereduceerd tot onderdeel van een door natuurwetten 

beheerste machinerie. 

Darwin deelde in de negentiende eeuw de volgende klap uit. 

Niet de mens als unieke schepping van God, maar de mens 

als onderdeel van een evolutionair proces werd voor velen 

de nieuwe zienswijze. De hedendaagse neodarwinist 

Richard Dawkins ziet gedrag van mensen als manifestaties 

van zelfzuchtige genen die erop gericht zijn zichzelf zo 

effectief mogelijk te repliceren. 

Geen opwekkende gedachten voor mensen die in het 

onderwijs werken. In onderwijs gaat het immers om 

situaties die gekenmerkt worden door relaties, betekenis-

sen en interacties. Is er nog wel ruimte voor ontmoeting, 

zingeving en ontwikkeling van jonge mensen als de 

wetenschap uitwijst dat alles – inclusief onze uniciteit en 

Uniciteit en 
zelfexpressie  
in het onderwijs 

Column

particulier gevoelsleven – onderdeel is van een mechanisch 

proces zonder hoger doel dan alleen de vermenigvuldiging 

van door egoïsme gestuurde genen? 

In ‘De crisis van de Europese wetenschappen en de 

transcendentale fenomenologie’ (1936) maakt de 

Oostenrijks-Duitse filosoof Edmund Husserl een grondige 

analyse van de kloof die was ontstaan tussen de manier 

waarop mensen hun leefwereld ervaren en de wetenschap-

pelijke visie op het leven. Husserl bekritiseert niet de 

wetenschap als dusdanig, maar een doorgeslagen  

objectivistisch denken waarin geen plaats meer is voor 

zingevingsvragen, waarden, esthetische oordelen en dus 

ook niet voor uniciteit. Die worden verbannen naar het rijk 

van subjectiviteit dat vanaf dat moment de negatieve lading 

‘onwetenschappelijk’ meekrijgt. Om de kloof tussen object 

en subject te dichten, plaatst Husserl de Lebenswelt,  

de leefwereld die ik onmiddellijk ervaar, op de voorgrond.

Iets alledaags als koffie kun je beschrijven in botanische  

of economische termen. Je kunt uitleggen hoe koffiebonen 

groeien en worden geëxporteerd, hoe ze gemalen worden en 

wat de werking van cafeïne is op ons lichaam. Maar al deze 

feiten geven geen antwoord op de vraag wat deze kop koffie 

die voor mij staat voor mij betekent. Het fenomeen koffie 

wordt pas menselijk en onderdeel van onze leefwereld  

als je de geur, de kleur en de smaakervaring beschrijft.  

De nauwgezette beschrijving van de fenomenen in onze 

leefwereld tilt ze uit boven de beperkingen van subjectiviteit 

en contrasteert ze met de onpersoonlijke objectiviteit van  

de wetenschap. 

De fenomenologische analyse biedt zeker ook handvatten 

voor een rijke en diepgravende blik op het leren van jonge 

mensen en de rol van docenten daarbij. Leren en didactiek 

staan dan niet in het teken van het verkrijgen van cognitieve 

kennis van een buiten onszelf staande ‘wereld’ die we 

‘objectief’ moeten leren kennen, maar in het teken van de 

analyse en de manier waarop we de dingen ervaren als brug 

tussen onze persoonlijke ervaringen en wetenschappelijke 

abstractie. Dat deze ervaringen zeer persoonlijk kunnen zijn 

– zoals Kings fictieve schrijver Gordon Lachance stelt – 

vormt dan geen probleem. Ook al zijn de zaken die het 

dichtst bij ons ‘geheime hart’ liggen het moeilijkst om ons 

over uit te spreken, ze zijn niettemin het belangrijkste in ons 

leven en de moeite waard om er anderen bij te betrekken. 

Met dank aan Joeri Pacolet, docent filosofie  

op Melanchthon Schiebroek

Dirk Oosthoek
Voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

van CVO, docent filosofie op Melanchthon Schiebroek en  

vakdidacticus filosofie aan het ICLON (Universiteit Leiden)



Het Marnix Gymnasium vierde in september zijn 115-jarig bestaan.  

Het werd een week vol sport en ontspanning, die begon met ‘Camping 

Marnix’ en eindigde met een dag naar De Efteling. 

Een kijkje op ... 
het Marnix, 115 jaar jong!

Tot de ‘gewone’ activiteiten van de CGB op het Marnix behoren de organisatie 

van de Grote Avond met toneel en dans in het Zuidpleintheater en de Muziek

avond in het Bibliotheektheater. Daar laten leerlingen en leraren zien en 

horen welke talenten ze op artistiek gebied hebben. Er vinden vooraf audities 

plaats, waarvoor veel kandidaten zich opgeven. Er wordt streng geselecteerd 

op kwaliteit. Verder organiseert de CGB filmavonden, het kerstgala,  

sporttoernooien en feesten. Tijdens de kerstbijeenkomst leest de preses 

traditiegetrouw het Evangelie in de Pelgrimvaderskerk. 

De CGB bestond vorig jaar 100 jaar. Om dat te vieren werd er in september 

een speciale activiteitenmiddag gehouden die in het teken stond van Amerika. 

De schoolleiding gaf ook een cadeau aan de jubilaris: twee zitzakken voor het 

balkon in het Forum (de aula), waar de CGB zijn eigen werkplek heeft.
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‘Camping Marnix’ werd georganiseerd door het bestuur van de 

leerlingenvereniging, de Christen Gymnasiasten Bond (CGB).  

Wie lid is van het bestuur, heeft de kans om veel te leren: zich 

presenteren, evenementen organiseren, plannen, afspraken 

maken, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. ‘Een jaar 

lang zetten ze zich in voor de school, vergelijkbaar met het 

bestuur van een studentenvereniging. Ze mogen best eens in het 

zonnetje gezet worden’, vond rector Yolande de Beer. En terecht! 
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Elk jaar worden zes nieuwe leerlingen gekozen in het bestuur van de CGB. 

Daarvoor voeren ze in oktober een week lang een heuse verkiezingscampagne. 

Daarna gaan het oude en nieuwe bestuur met de twee mentoren op  

CGBweekend. Tijdens dit weekend draagt het oude bestuur alle kennis  

over op het nieuwe. Ze hebben allemaal een andere functie in het bestuur: 

preses, ab actis, fiscus, cultor, viator en assessor. Tot oktober waren dit: Joël 

van Muiswinkel, Fanny van Gameren, Charlotte Dortland, Funda Gürbüz, 

Valentijn Goeijenbier en Lena Deen. Op de foto v.l.n.r. Joël, Fanny, Charlotte, 

Lena en Valentijn (Funda ontbreekt). 

Waarom vinden de bestuursleden hun werk leuk? 

‘Je leert veel van het zelf organiseren van evenementen’, zegt de een.  

‘Het is echt door leerlingen voor leerlingen’, vindt een ander. En ook: ‘Het zijn 

activiteiten die je anders niet zou hebben.’ ‘Het is een voorbereiding op later, 

wanneer je lid wordt van een studentenvereniging.’ ‘Ons werk zorgt voor  

meer sfeer en gezelligheid op school.’ Waarvan acte!

Voor het 23e lustrum van de school ging een langgekoesterde wens van de 

CGB in vervulling: ze mochten leerlingen uit de bovenbouw een nacht laten 

kamperen op het sportveld achter de school. Voor dit ‘CGBivak’ of ‘Camping 

Marnix’ zetten veertig leerlingen hun tent op. Ook aardrijkskundeleraar Bram 

Straatmeier (links op de foto) is van de partij; hij is een van de twee mentoren 

van de CGB. 

Van de 550 leerlingen van het Marnix is meer dan de helft lid van de CGB.  

Zij krijgen korting op toegangsprijzen en hebben voorrang als ze zich 

inschrijven voor evenementen. 

Op de Open Dagen presenteert de CGB zich aan de nieuwe eersteklassers. 

Ook houdt ze een speciale Eersteklasmiddag en organiseert de bond het 

Eersteklasfeest. Bij de diplomauitreiking biedt de CGB de geslaagden een 

bloemetje aan en een goodie bag. 

Het bestuur zou nog wel meer leerlingen als lid willen hebben, vertellen  

de leden: ‘Driekwart van de leerlingen zou mooi zijn.’ 
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Hoe help je als school leerlingen bij het ont

wikkelen van hun talenten als de omstandigheden 

niet ideaal zijn? Hanneke Visser, Hans de Koning 

en Danny Stentler van VMBO Melanchthon  

Wilgenplaslaan vertellen over hun creatieve  

oplossingen voor dit soort situaties. Met als rode 

draad: een positieve benadering1.

Een draai van 180 graden
Een jongen in het tweede leerjaar viel gedragsmatig op, nadat hij 

afgestroomd was uit de brugklas mavo/havo. Hij kwam eerst in de 

gemengde leerwegklas, maar ook daar ging het niet goed met z’n 

prestaties en gedrag, en hij belandde in een kaderklas. Hij kwam nu  

en dan niet opdagen en had z’n schoolboeken vaak niet bij zich. 

1  Om privacyredenen worden de namen achterwege gelaten.  

De genoemde leerlingen bestaan echt.

Gesprekken van de mentor met de jongen en zijn ouders en nablijven 

werkten niet. Een periode op de OPDC kwam in zicht …

Na een kort onderzoek door de schoolpsycholoog en een teamoverleg 

besloot het team een draai van 180 graden te maken en de jongen 

alleen positief te benaderen. Het ‘afstromen’ verergerde het probleem 

alleen maar. Tegen de bevorderingsnormen in, plaatste het team hem  

in de gemengde leerweg, onder voorwaarden. De leerling zou zijn 

verantwoordelijkheid pakken en zich daarbij laten begeleiden door de 

mentor en door de jongerenwerker uit de wijk. Deze oplossing werd 

vastgelegd in een plan, dat de school, de leerling en de ouders hebben 

ondertekend. Toen moest het nog wel even uitgelegd worden aan de 

klasgenoten, maar ook zij reageerden verrassend positief.

Hij kwam – toevallig – in een sterke klas en moest hard werken omdat 

de lat hoog lag. Hij vertelde zijn mentor dat hij deze nieuwe benadering 

heel prettig vond. ‘Ik heb het gevoel dat er voor het eerst naar me 

geluisterd is’, zei hij. 

 Leerling: ‘Ik heb het gevoel  
dat er voor het eerst naar  
me geluisterd is’

Melanchthon Wilgenplaslaan denkt out of the box 

‘ Op zoek naar het goud  
in elke leerling’

Hanneke Visser is schoolpsycholoog voor het cluster vmbo Rotterdam: de vmbo-
scholen Melanchthon Wilgenplas, Mathenesse en Kralingen en mavo Schiebroek. 

Hans de Koning (midden) is docent bewegingsonderwijs/
sportdocent en sectieleider. Hij heeft veel ervaring als mentor. 

Danny Stentler is coördinator van leerjaar 3; hij was 
tot 1 november waarnemend adjunct-directeur. 



Loslaten
Een andere leerling had grote moeite met het meenemen van z’n 

boeken. Hij en zijn docenten waren terechtgekomen in een negatieve 

spiraal van negatief gedrag en negatieve reacties daarop. Besloten is 

om het niet meenemen van spullen even los te laten en alleen maar  

de positieve dingen te benoemen. 

De leerling bleek een groot talent te hebben: hij kon goed voor een 

groep spreken – zelfs voor een groep leraren – en prima verant

woordelijkheid nemen. Dat kwam bijvoorbeeld aan het licht tijdens  

een brugklaskamp waarvoor hij op verzoek van de school als leiding 

meeging. En bij het coachen van het meidenvoetbalteam en het 

opzetten van een jongensvoetbalteam. 

De leerling zit inmiddels in de examenklas vmbogl. Hij wil na z’n 

eindexamen graag aan de slag bij Defensie. Daar zal de school hem 

met overtuiging bij helpen. 

Empowermenttraining
Een meisje uit leerjaar 2 ging veel in discussie met leerlingen en 

leraren; ze reageerde overal op. In het ondersteuningsteam werd 

besloten haar een empowermenttraining aan te bieden, waarbij de 

schoolmaatschappelijk werker betrokken is. Leerlingen leren daar in 

tien bijeenkomsten hun kracht te ontdekken en goed te gebruiken.  

Wat ze leren in de training passen ze toe in de klas en buiten school. 

Doordat er aandacht is besteed aan haar levensverhaal én er concreet 

is geoefend met reageren, heeft het meisje geleerd om kritisch naar 

zichzelf te kijken. Ze luistert nu eerst voor ze begint te praten. In twee 

jaar tijd is er veel bij haar veranderd. Ze zit inmiddels in de derde klas 

en is een dame geworden die leraren netjes te woord staat. 

Onlangs nam ze het initiatief om in de moskee een middag te houden, 

met thee en koekjes, voor mensen uit de wijk die willen praten. 

(Anja de Zeeuw)

De aanpak van Melanchthon Wilgenplaslaan
 In de maatschappij krijgen we vaak te horen wat er niet goed 

gaat. Vmboleerlingen horen dat helemaal vaak, ook over 

hun eigen functioneren. Melanchthon Wilgenplaslaan werkt 

daarom met het pedagogisch concept ‘Goals’, hun naam 

voor (Schoolwide) Positive Behavior Support (PBS).  

Kenmerkend voor PBS is de positieve benadering van de 

leerlingen, om gewenst gedrag te versterken en ongewenst 

gedrag te voorkomen. Doelgericht denken wordt overal 

toegepast, oftewel de vraag: wat wil je bereiken en wat  

heb je daarvoor nodig? 

 De leerlingen en leraren hebben voor de gewenste school

cultuur gezamenlijk drie V’s geformuleerd die overal in 

terugkomen: Verantwoordelijkheid, Vriendelijkheid en 

Veiligheid. 

 De teamspirit van de school is: zoeken naar het talent van 

elke leerling. Daarom worden in individuele gevallen ook 

afwijkende, gedurfde keuzes gemaakt. Met andere woorden: 

‘net effe anders durven denken’. Na het analyseren van de 

situatie lopen de medewerkers een stapje harder, maar ze 

krijgen die inspanning met rente terug. 

 Onderwijs en zorg zijn nauw verweven: het ondersteunings

team en de leraren stellen elkaar goed op de hoogte van  

wat ze ondernemen. Het ondersteuningsteam (met daarin 

een ondersteuningscoördinator, schoolmaatschappelijk 

werker en schoolpsycholoog) zijn zoveel mogelijk preventief 

en ontzorgend aan het werk. Niet ‘labels’ maar talenten  

zijn leidend.

 Elke leerling wordt goed gekend; de school zoekt naar  

het goud in iedere leerling. 

 Elke leerling werkt met een OPPlight, een ontwikkelings

perspectiefplan waarin hij of zij de eigen doelen onder 

woorden brengt. Drie keer per jaar voert de leerling hierover 

een gesprek met de mentor, in het bijzijn van ouders.  

Hij of zij brengt dan onder woorden wat de komende periode 

het doel is, wat hem of haar sterk maakt en wat er in de  

weg staat. Ook wat een docent en ouders kunnen doen om 

te helpen. Doordat leerlingen hierover nadenken, worden ze 

eigenaar van hun leerproces. De docent heeft de rol van 

coach. 

 Melanchthon Wilgenplaslaan wil graag goede burgers 

opleiden die in Rotterdam aan de slag kunnen. Vijf keer in 

een schooljaar heeft de leerling daarom een LOBgesprek1 

met een docent, die hem of haar coacht. Op de dag van een 

LOBgesprek praat de leerling een kwartier over de 

vaardigheden die hij of zij de afgelopen zes weken heeft 

geoefend met het oog op het toekomstige beroep.  

De leerlingen presenteren dan hun verzamelde bewijzen.  

Ze bepalen zelf of ze ergens goed in zijn. Vervolgens kiezen 

ze voor de volgende zes weken weer vier vaardigheden uit. 

 

Excellente School 2018?
Melanchthon Wilgenplaslaan heeft als een van de weinige 

grootstedelijke vmbo’s een arrangement ‘goed’ van de  

Onderwijsinspectie. De school doorloopt het traject om Excellente 

School 2018 te worden, met het vaardighedenonderwijs als 

speerpunt. De uitslag is op 21 januari 2019. 

 

1 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)
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Nieuw beleid van Koers VO 

Het Ondersteuningsplan 20182022 maakt duidelijk welke kant Koers VO de komende jaren op gaat. 

Kort gezegd komt het hierop neer: aanscherping van bestaand beleid, nieuwe accenten en meer ruimte 

voor maatwerk. Hanneke Visser en Mieke van den Berg leggen uit wat dit voor scholen betekent.

De belangrijkste verschillen met het vorige ondersteuningsplan

‘Het vorige ondersteuningsplan is in een roerige tijd tot stand 

gekomen. We hadden te maken met de start van Passend 

onderwijs, de decentralisatie van de jeugdzorg en de nieuwe 

Jeugdwet. De afgelopen vier jaar stonden dan ook echt in het 

teken van opbouwen. Er is hard gewerkt, nu is het tijd om een 

volgende stap te zetten’, zegt Mieke van den Berg, beleidsmede

werker onderwijs, marketing en communicatie bij Melanchthon.

 

Stevige basis
Koers VO gaat nóg meer inzetten op een sterke basis in elke 

school. Hanneke Visser, schoolpsycholoog op de vier Rotterdamse 

vmbo’s van Melanchthon, zegt daarover: ‘Een sterke basis op 

school begint bij goed onderwijs, maar gaat ook over het creëren 

van een veilig schoolklimaat, een stevig mentoraat, goede 

leerlingbesprekingen, intervisie tussen docenten en structurele 

samenwerking met ouders. De basisondersteuning is voor álle 

leerlingen; tachtig procent van hen heeft er voldoende aan.  

Elke school krijgt geld om die basisondersteuning naar eigen 

inzicht in te richten.’ 

Behoeften centraal 
Voor een kleine groep leerlingen is die basisondersteuning niet 

genoeg. Denk aan leerlingen met dyslexie, aandachtsproblemen  

of problemen met boos worden. Zij krijgen extra ondersteuning, 

waar mogelijk in de klas maar in ieder geval in de school.  

Als er expertise nodig is die de school zelf niet in huis heeft,  

wordt die van buiten gehaald. 

 ‘ De leerling is geen label, maar 
een persoon met vaardigheden’

Hanneke legt uit dat er voorheen nogal eens ‘labelgestuurd’  

werd gewerkt. Dan ging het om labels als ‘adhd’ of ‘autisme’. 

‘Deze manier van denken wordt verder losgelaten. De focus ligt  

op de vraag: wat heb je nodig om je als mens te ontwikkelen en  

om straks je examen te halen? We gaan dus meer uit van de 

vaardigheden van de leerling en zijn sterke en zwakke punten. 

Daarmee doe je meer recht aan zijn eigenheid. Voor de leerling  

is dat heel fijn, want je bent geen label.’

Het ondersteuningsteam op de school speelt hierin een belang

rijke rol. Het is belangrijk dat dit team snel en goed bepaalt wat  

er nodig is aan ondersteuning voor groepen leerlingen binnen de 

school. In zo’n team zitten bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk 

werker, orthopedagoog, schoolpsycholoog en schoolloopbaan

coach. De ondersteuningscoördinator is hierin de spil. 

Van zorgplan naar ondersteuningsplan
‘We zijn bezig om het zorgplan dat alle Melanchthonscholen 

gebruiken tegen het licht te houden, we willen het anders gaan 

neerzetten. Het huidige plan is erg uitgebreid en behoorlijk talig. 

Het zorgplannieuwestijl noemen we ondersteuningsplan.  

Dit moet compacter en eenvoudiger zijn, zodat ouders goed 

snappen welke ondersteuning wij kunnen bieden en wat we van 

elkaar verwachten. Ons eigen beleid en onze visie op leerlingen 

zijn daarin leidend. Het Ondersteuningsplan van Koers VO dient  

als inspiratiebron en het bepaalt het kader waarin we werken’,  

legt Mieke van den Berg uit. 

Koers VO benadrukt hoe belangrijk het is dat school en ouders 

samenwerken. ‘School, ouders en leerlingen kunnen niet zonder 

elkaar, zij vormen een gouden driehoek’, lezen we in het  

Ondersteuningsplan. Mieke onderschrijft dit, ze ziet ook binnen 

Melanchthon de trend dat er systematischer wordt gewerkt aan  

de relatie met ouders. ‘Je moet daar vanaf het allereerste begin in 

investeren. Een mooi voorbeeld vind ik de coachingsgesprekken 

die op Melanchthon De Blesewic plaatsvinden. Dat zijn gesprekken 

met de leerling én zijn of haar ouders, waarin onder leiding van de 

leerling wordt besproken welke ondersteuning hij of zij nodig heeft 

om zich goed te kunnen ontwikkelen. Van de school, van de ouders 

en van zichzelf. Dat is dus een heel positieve en constructieve 

benadering die een beroep doet op ieders rol en verantwoordelijk

heid en het gevoel van samenwerking versterkt.’ 
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Samenwerking VSO en regulier onderwijs
Het nieuwe beleid van Koers VO biedt ruimte om out of the box 

oplossingen te bedenken voor individuele of groepjes leerlingen. 

Hanneke: ‘Zo komen er bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor 

samenwerking tussen het VSO en het reguliere voortgezet 

onderwijs. Het zou dus best kunnen dat een leerling een tijdelijk 

uitstapje maakt naar het VSO, maar ook weer snel terugkomt.  

Of dat er een leerling vanuit het VSO jouw school inkomt.  

Voorheen gebeurde dat heel erg weinig. Als een leerling in het VSO 

zat, bleef hij daar vier jaar zitten, ook als het na verloop van tijd 

heel goed met hem ging. Ik vind het wel mooi dat er nu meer 

ontschot wordt.’  

Hanneke benadrukt overigens dat het wel wat vraagt van de 

deskundigheid van docenten en dat er grenzen zijn aan wat de 

school aankan. ‘De boodschap is dus niet: haal iedereen maar 

binnen! Je moet heel goed kijken wat er binnen de school mogelijk 

is. Soms is een halfhalfconstructie de beste optie, waarin een 

leerling deels in het VSO en deels in het reguliere onderwijs komt. 

Voorheen was het altijd alles of niets. Ik vind het heel interessant 

dat er nu ook andere opties komen.’

Iets soortgelijks geldt volgens Hanneke voor het OPDC1. ‘Als een 

leerling daar geplaatst wordt, zat hij er standaard drie maanden. 

Nu wordt de plaatsing op het OPDC flexibeler, het kan dus ook 

korter of langer dan drie maanden.’

Vrijstelling
Ook in de vrijstellingen van leerplicht komt er meer ruimte voor 

individueel maatwerk. Hoewel Hanneke zeker geen voorstander is  

van dergelijke vrijstellingen, zou je volgens haar in uiterste gevallen 

moeten kunnen zeggen: een leerling zit psychisch of lichamelijk zo in 

de knel dat schoolgang tijdelijk geen prioriteit heeft. ‘Wat mij betreft 

ligt de nadruk op dat woordje tijdelijk. Soms is het nodig om een 

jongere in een zorgvoorziening te plaatsen, om als persoon weer te 

stabiliseren. Daarna kan het kind weer openstaan voor leren.  

Koers VO wil de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.’

 ‘ Plaatsing op het OPDC kan korter 
of langer dan drie maanden’

‘Er komen dus echt meer mogelijkheden om aan de behoeften van  

de individuele leerling tegemoet te komen en om onconventionele 

oplossingen te bedenken. We zien in het Koersplan duidelijke 

ambities en er is geld. Nu is het aan scholen om de ruimte die er  

is te benutten!’, besluit Mieke.

(Karin van Breugel)

1 Orthopedagogisch Didactisch Centrum



 18 C VOpen November 2018

bodytekst

B - tussenkop

B - kop

intro

Gesinus Hospes is per 29 oktober benoemd als directeur 

van het onderwijscluster avo Lansingerland. Melanchthon 

Bergschenhoek en Melanchthon De Blesewic vallen onder dit 

cluster. Gesinus was hiervoor adjunct-directeur op de vestiging 

Melanchthon Bergschenhoek. 

Marloes Bruinsma is per 1 augustus benoemd als 

adjunct-directeur van de vestiging Melanchthon De Blesewic. 

Marloes was hiervoor werkzaam bij LMC Rotterdam. Zij was 

daar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Montessori 

Mavo Rotterdam. 

Ricky Pereira werd op 1 augustus benoemd als afdelings-

hoofd onderbouw vmbo van de vestiging Melanchthon 

Mathenesse. Ricky was hiervoor werkzaam op het Kaj Munk 

College in Hoofddorp als coördinator Maatwerk Mavo,  

decaan en docent wiskunde. 

Vincent Wolsheimer is per 29 oktober benoemd  

als adjunct-directeur van de vestiging Melanchthon 

Wilgenplaslaan. Hij werkte als waarnemend directeur/

teamleider bovenbouw bij het Diamant College in Den Haag. 

Dr. Jeroen van Arendonk is per 1 augustus werkzaam als 

conrector onderwijs bij PENTA college CSG Jacob van Liesveldt 

te Hellevoetsluis. Afgelopen schooljaar was hij rector op  

De Vrije School in Den Haag. Daarvoor werkte hij ongeveer  

25 jaar als docent scheikunde, afdelingsleider van de havo,  

en coördinator Tweede Fase op het VCL te Den Haag.  

Jantine Buis Sommer is sinds 1 oktober werkzaam als 

directeur Farel Mavo binnen het Farelcollege. Zij begon dertien 

jaar geleden als docent LO en SDV op Calvijn Buitenoord (nu 

Focus Beroepsacademie) en werkte daarna als docent LO, SDV 

en als decaan van het vmbo en de mavo op het Farelcollege.  

Ze had de afgelopen 2,5 jaar de rol van teamleider van de Farel 

Mavo bovenbouw.

Personalia

Cees Kom MA is per 1 april 2018 benoemd tot lid algemene 

directie a.i./bedrijfsvoerder a.i. van het Marnix Gymnasium. 

Cees werkte er al sinds mei 2014 als afdelingsleider en docent 

geschiedenis. 

Carolina van Dongen MA is per 1 augustus 2017 

benoemd tot afdelingsleider klas 1-2 en docente Nederlands 

op het Marnix Gymnasium. Voorheen was Carolina docente 

Nederlands en IT Integrator aan The International School of 

The Hague. 

 

Drs. Birgit van Elk is per 1 april 2018 op het Marnix 

Gymnasium benoemd tot afdelingsleider 5-6 a.i.  Brigit was 

daar al werkzaam als docente scheikunde en portefeuille-

houder Excellentiebeleid.

Met ingang van dit schooljaar is Annika Abozead gestart  

als teamleider bovenbouw op de Calvijn Business School. 

Daarvoor was zij dertien jaar docent natuurkunde en  

beeldende vorming op het Montfort College. 

Ruben Schoon is met ingang van dit schooljaar begonnen 

als teamleider onderbouw op Vreewijk Lyceum. Voorheen was 

hij docent lichamelijke opvoeding. Ruben heeft op diverse 

locaties als afdelingsleider gewerkt, waaronder op 

Melanchthon De Blesewic.

Op het Comenius Lyceum Capelle/Comenius Mavo Capelle  

is Pascal Scholtius MA gestart als rector. Pascal was 

hiervoor zes jaar directeur bij de STC-Group en verantwoorde-

lijk voor het vmbo, de Haven Havo en de implementatie van 

21e-eeuwse vaardigheden binnen de STC-Group. 

Jan Hogendoorn is na de zomervakantie begonnen  

als teamleider a.i. Veelzijdig Vakkundig op het Comenius 

Beroepsonderwijs Capelle. Jan was ruim 25 jaar schoolleider 

in het basisonderwijs en daarna zeven jaar directeur van  

De Meander in Gouda (vmbo/isk). Sinds 2016 is hij interim 

schoolleider.

Fedor Jaspers is sinds dit schooljaar vervangend team-

leider Vakcollege Techniek op Comenius Beroepsonderwijs 

Capelle. Hij vervangt tijdelijk Tanisha Bachasing die met 

zwangerschapsverlof is. Fedor is al ruim 20 jaar werkzaam  

op het Comenius College en is docent lichamelijke opvoeding.

Jorien Houbraken is na de zomervakantie gestart als 

teamleider op Comenius Nieuwerkerk. Jorien heeft daar 

gewerkt als docente Nederlands en leerkrachtcoach.  

Ze rondde de master Leren en Innoveren af.

Drs. Jacqueline Bevaart is op 1 juni benoemd tot 

algemeen directeur van PENTA college CSG. Hiervoor was 

Jacqueline algemeen directeur bij Accent Praktijkonderwijs.
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Per 1 augustus zijn benoemd tot  
afdelingsleiders binnen PENTA college CSG: 

Op Scala Rietvelden:   Tanja Kuller (1 t/m 4 mavo), Arnold van Dijk  

(1 t/m 3 havo), Bas van Houte (4 en 5 havo) 

Op Scala Molenwatering:   dr. Peter Stehouwer (1 t/m 3 vwo en 2/3 havo),  

drs. Els Verleg (4 t/m 6 vwo)

Op Jacob van Liesveldt:   Marco Hoek (vwo), Sonja Baatenburg de Jong 

(havo), Margretha Visbeen (mavo)

Op De Oude Maas:   Babette Welter

Op Hoogvliet:   Corine Blok (vmbo basis/kader onderbouw),  

Denise van Dijk (vmbo basis/kader bovenbouw), 

Michiel Tange (mavo en havo-TOP) 

Op Bahûrim:   Danny Weeda
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Claire den Hertog deed tien jaar geleden examen aan het Farelcollege. Al snel werd duidelijk dat ze 

in een internationale, dynamische setting wilde werken. Inmiddels vliegt ze de hele wereld over om 

te helpen met een vlekkeloze organisatie van Olympische Spelen en Formule 1-races. 

‘ In veel landen  
voet aan wal gezet’ 

‘Toen ik destijds aan het vwo begon, was 

tweetalig onderwijs (TTO) nog vrij nieuw.  

Ik dacht direct: dat doe ik, daar heb je vast 

méér aan. Voor mijn bachelor hotel en 

event management, die vrij internationaal  

was georiënteerd, bleek TTO inderdaad een 

handige voorbereiding. 

Na deze studie wilde ik maar één ding: op een 

cruiseschip werken. Aan boord van de Holland 

Amerika Lijn plande ik de food and beverage

evenementen. Zo verzorgde ik kookworkshops 

en wine tastings en deed allerlei presentatie

klussen. Ik reisde over de hele wereld en zette 

in veel landen voet aan wal. 

Hoe leuk het ook was, na twee jaar wilde ik 

meer inhoud en ben ik in Edinburgh een 

master International Marketing gaan doen. 

Voor mijn scriptie heb ik onderzocht hoe het 

olympische merk grote stakeholders aan  

zich bindt. Op basis van die scriptie heeft de 

Olympische Academie in Griekenland mij 

uitgenodigd om, samen met veertig inter

nationale academici, een maand te komen 

studeren. Heel inspirerend!

Dankzij mijn scriptie ben ik in contact 

gekomen met mijn huidige werkgever: ATPI. 

ATPI is al meer dan 20 jaar partner van 

NOC*NSF op het gebied van travel en 

entreebewijzen voor de Olympische Spelen. 

We brengen de Nederlandse equipe, bedrijven 

en particulieren naar de Spelen en zorgen  

dat alles op locatie vlekkeloos verloopt.  

We regelen bijvoorbeeld hotels, transfers, 

tickets en excursies. 

Inmiddels heb ik de spelen in Rio en  

ZuidKorea achter de rug. Het is hard werken, 

ik zet mijn privéleven dan op een lager pitje. 

Na ZuidKorea ben ik overgegaan naar een 

ander team binnen ons bedrijf dat zich focust 

op de Formule 1. Dit jaar ben ik al in  

Barcelona, Northampton en Singapore 

geweest. Een baan van 9 tot 5 achter een 

bureau heeft me nooit aangetrokken. Ik heb 

wel een bepaalde werkdruk en verantwoorde

lijkheid nodig. Bij ATPI zit ik dus helemaal op 

mijn plek. Ook het internationale karakter van 

mijn werk is erg leuk. Je werkt telkens op  

een andere locatie en hebt te maken met  

veel verschillende partijen, culturen en 

werk normen. Je moet constant manoeuvreren 

in andere omstandigheden, het is nooit een 

riedeltje.

Aan het Farelcollege heb ik erg goede 

herinneringen. De school bood volop kansen 

om jezelf te ontplooien. Ik heb bijvoorbeeld 

drie jaar meegeholpen met de organisatie van 

‘Zip Your Lip’, waarbij we 24 uur vastten om 

geld op te halen voor WorldVision. 

Mijn meeste goede vrienden ken ik nog van 

school. Velen zijn ook iets internationaals 

gaan doen. Soms zoek ik ze op als ik voor mijn 

werk in het buitenland ben, maar we proberen 

elkaar sowieso elk per jaar een keer te zien, 

bijvoorbeeld in Londen of Parijs. Dat vind ik 

heel belangrijk.’

(Karin van Breugel)

De (CVO)pen aan een oud-leerling

Claire den Hertog Claire den Hertog  

als brugklasser.

Na deze studie wilde ik maar één 

ding: op een cruiseschip werken.

 ' Hoe leuk het ook was,  
na twee jaar wilde ik  
meer inhoud'
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Twaalf jaar is adjunctdirecteur Dennis Maharban het gezicht van 

Melanchthon Kralingen. Er is veel positiefs te melden over deze vmbo

school met vierhonderd leerlingen. Het meest in het oog springt dat de 

school haar oude gebouw aan de Oudedijk verliet voor een fonkelnieuw 

gebouw aan het Vredenoordplein (zie kader). 

Belangrijker is dat al twee jaar op rij álle ruim negentig examenleerlingen 

slagen voor alle leerwegen: de theoretische (inclusief mavoplus),  

de kader en de basisberoepsgerichte leerweg. Dit slagingspercentage  

is extreem hoog, zeker voor deze school in Rotterdam. 

Dennis, wie ben je? 
‘Mijn roots liggen in Suriname. Mijn ouders zeiden tegen mij: wil je een 

bepaalde cyclus doorbreken, dan moet je onderwijs volgen. Wij liepen 

soms kilometers naar school. Ons gezin is op een gegeven moment naar 

Nederland verhuisd. Mijn vader wilde graag dat ik in de juridische wereld 

ging werken, maar ik heb mijn passie gevolgd: onderwijs. De omslag 

kwam door een economiedocent op de middelbare school, die mij 

persoonlijk raakte en bevlogen kon vertellen en uitleggen. Uiteindelijk  

ben ik tweedegraads docent economie geworden. 

Als actief, belijdend hindoestaan geloof ik in dezelfde basisprincipes als 

christenen: naastenliefde en open zijn naar elkaar om te luisteren en 

begrip te hebben voor elkaar. Ik voel me hier senang, vanwege het 

verbroederen met elkaar, het verbinding zoeken met elkaar, en doordat  

ik me herken in de afkomst van de leerlingen. Zij beginnen net als ik met 

een 10 achterstand aan hun schoolloopbaan.’ 

Hoe zorg je ervoor dat honderd procent van jouw leerlingen slaagt? 
‘Het team is de tool waarmee ik werk. Ik praat regelmatig met het team 

over hun passie, over hun motivatie om voor het onderwijs te kiezen.  

Henk Post in gesprek met Dennis Maharban van Melanchthon Kralingen 

‘ De passie moet bij  
het kind liggen’

Na twee vertegenwoordigers van landelijke  

organisaties1 interviewt CVObestuursvoorzitter  

Henk Post nu Dennis Maharban, adjunctdirecteur 

van Melanchthon Kralingen voor CVOpen.  

Een bewuste keus, zegt Henk, want ‘de mensen die op 

scholen werken horen Bekende Nederlanders te zijn.’ 

Dennis Maharban, adjunct-directeur 
van Melanchthon Kralingen.

1 De voorzitter van MKBNederland en de voorzitter van de VOraad.
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We zijn één team en hebben één taak. We willen deze kinderen op een 

voetstuk zetten, omdat ze zich niet erkend voelen in de samenleving. 

Daarom laten wij hen voelen dat ze ertoe doen, dat ze iets kunnen en 

dat ze erbij horen. We werken hier van kwart over acht tot half vijf. We 

beginnen met een teamstart, waarbij we de dag van gisteren, vandaag 

en morgen doornemen. Ook bespreken we wie wat heeft goed gedaan, 

wie er straf heeft enzovoorts. We willen bereikbaar zijn, we willen het 

luisterend oor bieden. Daar zijn we elke dag mee bezig. En we weten 

wie we voor onze neus hebben. De liefde, de warmte en de waardering 

die je geeft, voelen de leerlingen wel, en die krijgen we op een gegeven 

moment terug. Verder heb ik elke zes weken een werkafspraak met de 

docenten en teamleiders over de resultaten. Een gemiddeld cijfer is 

namelijk niet alleen een cijfer voor de leerling, maar ook voor de docent. 

Ik stel ook de vraag aan de collega’s: wat ziet de leerling die naar jou 

kijkt? Wat doe jij als docent? Is het gemiddelde van de klas van jou of 

van de leerling? En ik vraag docenten en teamleiders: wat heb je van mij 

nodig om goede resultaten te halen? Dan komen ze bijvoorbeeld met: 

meer begrijpend lezen. Daarom hebben we nu bijvoorbeeld reteaching 

ingevoerd: een hertoets nadat de docent ervoor heeft gezorgd dat de 

inhoud van de stof tot de leerling is doorgedrongen.’ 

Je hebt het dus over de sfeer, maar zit ook bovenop de resultaten. 
‘De belangrijkste succesfactor zit op overtuigingsniveau bij een 

school leider. Een schoolleider moet de overtuiging hebben dat  

leerlingen leerlingen zijn en niet een stoel of een bank waarnaar je  

kunt kijken. Hij of zij moet kunnen signaleren dat er kinderen zijn die 

speciale aandacht en maatwerk nodig hebben. Misschien wil ik met 

mijn achtergrond drie stappen harder lopen dan anderen.’ 

Wat doen jullie aan persoonsvorming en burgerschapsonderwijs? 
‘Leerlingen komen niet binnen zonder een jaarstartgesprek met de 

mentor, in het bijzijn van hun ouders. Dan wordt er een ontwikkel

perspectiefplan (OPP) opgesteld, met doelen. We maken de leerling  

er eigenaar van en zeggen: als je dáár wilt komen, begin dan hier.  

Vier jaar lang komen we op deze doelen terug. 

Verder hebben we hier de schoolwacht, waarin leerlingen elkaar  

op hun gedrag aanspreken, met een systeem van beloning en straf.  

Elke leerling neemt hieraan deel. Ze krijgen daarvoor een training in 

gesprekstechnieken. Bijvoorbeeld: hoe spreek je iemand aan en blijf je 

uit de ruzies? We hopen dat leerlingen die leren goed om te gaan met 

hun klas en hun school ook verantwoordelijkheid nemen om voor hun 

eigen omgeving te zorgen.’ 

Je hebt hier leerlingen met alle achtergronden, identiteiten, 
geloven en niet-geloven bij elkaar. Hoe werkt dat? 

‘Ik merk nooit irritatie bij de leerlingen, ondanks aanslagen en 

dergelijke. Daar ben ik dankbaar voor. Ik merk wel teleurstelling. 

Daarom blijven we in gesprek hier op school. Ik draag uit: we hebben 

één straat en verschillende deuren. Als we samen voor de straat 

zorgen, is het altijd piekfijn op straat. Zo is het ook op school.’

 

Hoe maak je verbinding met de wijk? 
‘We hebben hier bijvoorbeeld het wijkleren. Leerlingen worden 

gekoppeld aan zorginstellingen en welzijnsorganisaties, waarvoor ze 

opdrachten uitvoeren. En we halen de wijk binnen: in ons gebouw zit 

een servicepunt van de Bibliotheek en een buurthuis. Onze dansstudio 

en gymzaal zijn beschikbaar voor de wijk. 

We werken samen met stakeholders zoals bedrijven, Champs on Stage, 

JINC en Challenge010. Voor ouders hebben we een leesprogramma, 

een vadercursus en dialoogtafels.’ 

Hoe werken jullie samen met bedrijven? 
‘Robeco Foundation heeft 105 laptops voor leerlingen uit leerjaar 1 

gesponsord. Die zijn half oktober in gebruik genomen. Verder werken 

we samen met Excelsior: we krijgen gratis sportspullen voor een 

sportdag en profvoetballers komen op school voor interviews door 

leerlingen.

Wat krijgt volgens jou te weinig waardering binnen CVO? 
‘We moeten op de overtuiging van de docent en het team gaan zitten, 

het gesprek voeren over passie. Bijvoorbeeld door te vragen: “Je was 18 

toen je ervoor koos om leraar te worden. Nu ben je 40 of 50, hoe zit je 

nu in je passie?” De passie moet bij het kind liggen. Voor hem of haar 

moet je het verschil willen maken.’

(Anja de Zeeuw)

Nieuw gebouw feestelijk geopend
Met het opentrekken van een grote rode strik openden vijf mensen officieel  

het nieuwe gebouw van Melanchthon Kralingen aan het Vredenoordplein, op 

donderdag 18 oktober. Van links naar rechts: Dunya Bouroukba (leerling 4C), 

Dennis Maharban (adjunctdirecteur Melanchthon Kralingen), Saïd Kasmi 

(onderwijswethouder Rotterdam), Nico van den Eijkel (algemeen directeur 

Melanchthon) en Gepke Römer (docent Nederlands). Tijdens de opening sprak  

de socioloog Iliass El Hadioui over lesgeven in een grootstedelijke context.  

Een bijzondere inbreng had oudonderwijswethouder Hugo de Jonge, die zich 

sterk heeft gemaakt voor de nieuwbouw (die na 22 jaar een feit is). In een vooraf 

opgenomen filmpje noemde hij de nieuwe school ‘een cadeau voor de wijk’  

en riep hij de leerlingen op de kansen te pakken die hun worden geboden.

 



 22 C VOpen November 2018

‘ Gedeeld verdriet’

Er was iets ergs gebeurd met een mentorleerling van me: Toon was 

die avond ervoor overleden. Toon? Een kwartier later zou ik door 

een collega opgehaald worden.

’s Morgens had de opa van Toon naar school gebeld met het trieste 

bericht dat hun kleinkind de namiddag ervoor een eind aan zijn 

leven had gemaakt. Volkomen onverwacht. Nergens een aanwijzing, 

geen briefje, geen noodkreet, niets. De ontreddering was groot.  

Nog tijdens het moment van de dagopening vroeg de rector, 

hoorbaar aangeslagen, via de intercom aan de docenten om direct 

naar de personeelskamer te komen, waar hij vertelde dat een van 

de leerlingen uit klas 1d plotseling overleden was. 

De verslagenheid was enorm. Er werd gehuild, collega’s omarmden 

elkaar. Slachtofferhulp was ondertussen in school aanwezig en ook 

onze collega van schoolmaatschappelijk werk bood haar hulp aan. 

Nog onwetend van de rollercoaster die het plotselinge overlijden van 

een mentorleerling zou veroorzaken, stapte ik mijn lokaal binnen  

en trof daar mijn klas en vier collega’s aan: uit het lood geslagen, 

verdrietig, vol ongeloof, elkaar troostend, hevig aangedaan. 

Die ochtend werd in het Theaterplein een herdenkingstafel 

ingericht. De troostrijke woorden die opgeschreven werden, de vele 

knuffels die een plek op de tafel kregen, de kaarsen die brandden, 

verwoordden het verdriet, de boosheid en het gemis om wie onze 

klasgenoot was. 

De dag die ik nooit meer vergeet …

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

De dinsdag voor de kerstvakantie, 20 december 2016, was ik ziek 

naar huis gegaan met hevige griep. Toen ik woensdagmorgen 

beneden kwam, zag ik dat school al een paar keer gebeld had.  

Of ik gelijk naar school wilde komen. 
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In de klas gaven mijn collega’s levensbeschouwing en ik Toons 

klasgenoten de ruimte om zich te uiten. De vragen kwamen:  

Hoe kon hij dat nou doen? Waarom? Hadden zij schuld? Waarom 

hadden we dit niet kunnen voorkomen? We hebben ze, nadat de 

eerste emotiegolf van het delen van ons intense verdriet voorbij 

was, de gelegenheid gegeven om even het lokaal uit te gaan,  

’t liefst samen. Wie behoefte had aan een gesprek, kon blijven. 

Na de pauze kwamen we weer bij elkaar. Het besef dat het na 

vandaag nooit meer zou zijn als ervoor, was voelbaar. We hadden 

ondertussen wat drinken laten komen en bespraken met de 

leerlingen hoe we de week verder zouden doorkomen. ‘Meneer, hoe 

kunnen we nou nog Kerst vieren?’ Mijn collega levensbeschouwing 

legde uit hoe we misschien Kerst zouden kunnen beleven.  

Het woord ‘vieren’ deed voor eenieder raar aan. Ik liet ze weten  

dat we wel aandacht aan Kerst wilden geven, maar zouden dat  

niet doen op de manier van de ‘gewone’ jaarlijkse kerstviering.  

We wilden graag dat ze daarvoor de volgende dag het tweede lesuur 

naar school zouden komen. De lessen voor 1d zouden de rest van 

de week komen te vervallen. 

Die avond gingen de rector, mijn teamleider en ik naar het huis van 

Toon. We deelden daar met de ouders en zijn broertjes het verdriet 

en luisterden naar elkaars woorden van ongeloof, pijn en gemis.  

We spraken af dat ik bij de crematie namens school een enkel 

woord zou spreken. Ik kende onze kleurrijke Toon immers het best. 

De dag erna hadden we een lokaal ingericht voor een gezamenlijk 

ontbijt met alle docenten en leerlingen van klas 1d. Op gekleurd 

papier konden we ons verdriet, met daarop woorden van troost voor 

zijn broertjes, zijn ouders en voor elkaar schrijven. Al die reacties 

zouden later die dag gebruikt worden in een moment van  

‘In memoriam’, in mijn eigen lokaal. 

We luisterden die dag naar elkaars ervaringen, gaven woorden aan 

wat het met ons gedaan had en ook hoe we Toon ervaren hadden. 

Wat we nu al misten. We luisterden naar meegebrachte muziek. 

Ook degenen die zich normaal niet zo makkelijk uitten, vonden 

woorden of gaven via een tekening uiting aan hun emoties.  

De kerstgedachte om er te zijn voor de ander, gaven we op die 

manier handen en voeten. Het werd een dag van verbondenheid. 

In mijn eigen lokaal had ik de stoelen in een grote kring gezet,  

voor het tweede uur. In het midden lag een paars kleed met daarop 

een aantal grote stenen, een brandende kaars, een knuffel en een 

bal, verwijzend naar het levenslustige kind dat Toon was en een  

foto waarop Toon stond met zijn vriendengroep, gemaakt op het 

kerstgala de week ervoor. Aan eenieder was gevraagd om datgene 

wat het uur ervoor gemaakt was, bij de brandende kaars neer te 

leggen, al dan niet onder het uitspreken van een eigen gedachte, 

wens of woord voor Toon, of voor elkaar. Het was een intens, 

liefdevol moment van delen. Bij dat samenzijn stond de stoel van 

Toon pijnlijk leeg in de kring. Die leegte werd ook benoemd in het 

gebed om troost voor elkaar. 

Daarna sloten we gezamenlijk die dag af, waarbij ik het gedicht  

‘De Ruimtevaarder’ van Stef Bos las, een gedicht dat ik ook de 

zaterdagochtend voor Kerst bij de crematie zou voorlezen.   

Op de dag van de crematie stelden we het Theaterplein speciaal 

open voor ouders en andere belangstellenden. Ook toen werd er 

gehuild en gelachen. Emoties laten zich niet leiden. Voorafgaand 

aan de crematieplechtigheid, hebben klasgenoten die dat wilden, 

afscheid genomen van Toon. 

Op 1 februari hebben we op school een herdenkingsbijeenkomst 

gehad voor alle collega’s, leerlingen en ouders van klas 1d.  

Hierin stonden we stil bij wat Toon voor ons betekend heeft.  

Klasgenoot Braedan, een van Toons vrienden, kwam met het idee 

om een herinneringsboom te planten in de schooltuin. Vorig jaar 

november hebben we een kleurrijke Amberboom geplant in het 

grasveld waar Toon vanuit mijn lokaal op uitkeek. De ouders van 

Toon, zijn broertjes, collega’s, leerlingen en ouders van leerlingen 

schepten aarde op de kluit van de boom, waarmee een periode van 

gedeeld verdriet gemarkeerd werd. Het is een herinneringsplaats 

geworden voor iedereen die iemand mist. Het gedicht dat Toons 

ouders voor deze bijeenkomst hadden meegenomen, heb ik naast 

de boom voorgelezen en hangt er sindsdien in een lijstje bij.

 De verschillende fasen van  
rouw kwamen en komen  
soms onverwacht voorbij.

In de kerstvakantie en in de weken erna heb ik als mentor veel 

gesprekken gehad met leerlingen, ouders van leerlingen, collega’s 

en ook met Toons ouders. De verschillende fasen die rouw kent, 

kwamen toen en komen ook nu nog, soms onverwacht, voorbij. 

Ik heb gemerkt dat de vele gesprekken en rituelen helpen om deze 

onuitwisbare gebeurtenis te kunnen verweven met onze eigen 

bestaanservaringen. 

(Ferrie Bierling)

Docent levensbeschouwing PENTA Scala Rietvelden en mentor van Toon
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Accent wordt uitgebreid!
CVO is per 1 januari 2019 twee cluster 3-scholen rijker:  

VSO A.J. Schreuderschool en VSO De Regenboog.  

Accent Onderwijsondersteuning krijgt er daarmee twee  

collega’s bij die nieuwe expertise toevoegen aan het team,  

respectievelijk Daphne Soutendijk, orthopedagoog,  

en Jennifer van Stralen, schoolpsycholoog. 

 

Daphne Soutendijk 

Accent Onderwijsondersteuning, het expertisecentrum van CVO

Jennifer van Stralen:

'VSO De Regenboog biedt Passend onderwijs aan leerlingen van  

12 tot 20 jaar met een matige tot lichte verstandelijke beperking  

om hen op te leiden, zodat zij in staat zijn om zo zelfstandig 

mogelijk deel te nemen aan de samenleving wat betreft werken, 

wonen en vrijetijdsbesteding. 

Binnen de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school denk, 

werk en beslis ik mee over vraagstukken rondom leerlingen, 

ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) en de toelating van 

nieuwe leerlingen. Ik voer psychodiagnostisch onderzoek uit naar 

het functioneren op cognitief, gedragsmatig en/of sociaalemotio

neel terrein.

Ik denk en werk ook mee aan de zorgstructuur van de school.  

Een belangrijk aspect waar ik de laatste jaren bij betrokken ben  

is de sociale veiligheid binnen de school. 

We brengen het sociaalemotionele ontwikkelingsniveau,  

het welbevinden en de betrokkenheid voor iedere leerling en  

groep in kaart met het programma ZIEN!. Er wordt gewerkt aan 

specifieke doelen en er worden handelingssuggesties gegeven  

op deze gebieden, gekoppeld aan de individuele OPP's. Dit draagt 

bij aan een handelingsgerichte en oplossingsgerichte aanpak met 

als doel de leerling zich zo competent mogelijk te laten voelen  

en gedragen.'

Daphne Soutendijk:

'Het onderwijsaanbod op de VSO A.J. Schreuderschool bestaat onder 

andere uit cognitieve vakken (rekenen, lezen) en branchevakken,  

zoals Handel & Economie, Zorg & Welzijn, Koken en Groen.  

Binnen een branchevak doen leerlingen praktische werknemers

vaardigheden op. Branchevakken en in en externe stages worden  

in de loop van de schoolcarrière steeds belangrijker. 

Als orthopedagoog verricht ik intelligentie en/of sociaalemotioneel 

onderzoek bij leerlingen. Zo nodig begeleid ik leerlingen en/of 

docenten. Ik onderhoud ook contacten met hulpverlenende instanties 

en denk mee over het beleid voor zorg en schoolklimaat. 

Niet alle kinderen hebben een fijne thuisomgeving. Daarom vind ik  

het zo belangrijk dat de leerlingen op school een veilige basis hebben 

van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen. Dat de kinderen zich gezien 

en gehoord voelen en gemotiveerd worden om door te groeien.  

Hoe mooi is het om leerlingen te zien opbloeien als ze gaan stage

lopen en zien dat ze gerespecteerd worden als waardig lid van  

de onderneming. 

Als team richten we ons vooral op de sociaalemotionele ontwikkeling. 

Dit doen we door middel van leefstijllessen, door oog te hebben voor 

het welbevinden van leerlingen en voor wat de specifieke leerling 

aankan. Daarnaast is er een omslag aan de gang waarbij we de 

(theoretische) lesinhoud dichter bij de praktijk brengen. We gaan na 

welke vaardigheden de leerlingen nodig hebben voor een baan en  

nog breder: welke vaardigheden nodig zijn om zich staande te houden 

in de maatschappij, en zorgen voor opdrachten en lessen waarin 

leerlingen deze vaardigheden kunnen oefenen.'

Jennifer van Stralen

 ‘ Leerlingen een veilige basis bieden 
om zich te kunnen ontwikkelen.’

 ‘ De laatste jaren ben ik betrokken 
bij de sociale veiligheid binnen  
de school.’



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

info@cvoaccent.nl

www.cvoaccent.nl 

Christelijke Scholen gemeenschap 

Calvijn 

Roerdomplaan 42

Postbus 57613

3008 BP  Rotterdam

Tel. (010) 493 33 66

info@calvijn.nl

www.calvijn.nl

Comenius College  

Lijstersingel 10 

Postbus 797 

2900 AT  Capelle aan den IJssel 

Tel. (010) 459 59 79 

mail@comenius.nl 

www.comenius.nl  

Farelcollege

Kastanjelaan 50

Postbus 163

2980 AD  Ridderkerk

Tel. (0180) 411 777

secretariaat@farelcollege.nl

www.farelcollege.nl

Marnix Gymnasium 

Essenburgsingel 58

3022 EA  Rotterdam

Tel. (010) 244 50 44

info@marnixgymnasium.nl 

www.marnixgymnasium.nl

Melanchthon

Myra Wardsingel 50 (2e etage)

Postbus 149

2650 AC  Berkel en Rodenrijs

Tel. (010) 476 73 00

melanchthon@melanchthon.nl

www.melanchthon.nl

PENTA college CSG  

J.A. Heijwegenlaan 4

Postbus 220

3200 AE  Spijkenisse

Tel. (0181) 600 200

directie@penta.nl

www.penta.nl



CVO 

Henegouwerplein 14

3021 PM  Rotterdam 

Postbus 2152

3000 CD  Rotterdam

T [010] 217 13 99

F [010] 411 42 78

www.cvo.nl

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

arrow-right CVO. Meer dan het gewone.

‘Leerlingen voelen de liefde, de warmte  
en de waardering wel en op een gegeven 
moment krijgen we die terug.’
 
Dennis Maharban, adjunct-directeur Melanchthon Kralingen, op pagina 21




