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Bestebreur

Elke dag leven
met veerkracht
Toen in 2018 de nieuwe visie van onze CVO-scholen werd 

geformuleerd, is vernieuwend onderwijs als een van de 

speerpunten gekozen. De situatie rond Covid-19 heeft ertoe geleid 

dat we lang niet alle projecten hebben kunnen doorzetten die we 

ons hadden voorgenomen. En toch. Covid-19 heeft er niet toe geleid 

dat we bleven stilzitten. Integendeel! 

Ondanks Covid-19 hebben we geëxperimenteerd met nieuwe 

vormen van onderwijs en begeleiding van onze leerlingen.  

We zoeken hen thuis op, en herontdekken met ouders hoe 

waardevol dagelijks onderwijs in de klas is. We doen pilots met 

afstands- en hybride onderwijs, proberen nieuwe vormen van 

toetsen uit en starten online projecten. Ook investeren we in onze 

eigen kennis en kunde zoals materialen en methoden van goed 

digitaal onderwijs. 

 Zien en gezien worden. 

 Weten dát we gezien worden.

Covid-19 heeft ons zeker beperkt, maar ook laten ontdekken dat we 

als CVO-scholen enorm veerkrachtig zijn en dat er binnen de 

scholen en in de ondersteuning veel ideeën leven hoe we kansen 

voor onderwijsvernieuwing toch pakken. Misschien dat we over  

een aantal jaren kunnen zeggen dat we niet ondanks, maar dankzij 

Covid-19, een aantal dingen versneld hebben vernieuwd en 

verbeterd. En zo leven we toch elke dag onze visie uit, veerkrachtig 

en daadkrachtig. 

Laten we zo ook de andere pijlers van de visie voor ogen houden. 

Goed onderwijs voor het leven. Met oog voor ieder kind en elkaar 

als collega. Ook als we soms vermoeid zijn en een schouderklopje 

of bemoediging nodig hebben. Gééf die elkaar. Zien en gezien 

worden. Weten dát we gezien worden. En zo een eigentijdse 

gemeenschap van christelijke scholen blijven, en leven vanuit en 

naar onze visie, met onze identiteit als sterk merk.

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

Verbeter je online 
lessen 
Patricia van Slobbe van 

OnderwijsArena geeft tips 

om leerlingen bij de online 

les te houden.
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is genomineerd als Leraar 

van het Jaar 2021.
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Van de redactie

Het voorjaar is op volle toeren! Een nieuwe lente, een nieuw 

geluid. Dat geldt ook voor dit nummer: een kennismakings-

interview met de nieuwe bestuursvoorzitter en best practices 

op tien CVO-scholen van vernieuwend onderwijs1.  

Ook een beetje afscheid: de laatste column van Dirk Oosthoek. 

Op deze plek bedanken we Dirk hartelijk voor zijn behartigens-

waardige columns in de afgelopen tien jaar. We zijn blij dat hij 

zijn filosofische blik op onderwijszaken met ons wilde delen. 

Dirk, het ga je goed!  Inmiddels heeft Chris van den Berg, 

conrector bovenbouw van het Zuider Gymnasium, zich bereid 

verklaard om het stokje van Dirk over te nemen.  

Mooi symbolisch voor de overdracht voeren Dirk en Chris in dit 

nummer een socratische dialoog over onderwijsvernieuwing. 

Vernieuwing is trouwens ook van toepassing op dit magazine. 

Binnen CVO vindt verdere oriëntatie plaats op het digitaliseren 

ervan. Wordt vervolgd. 

Veel leesplezier en alvast een mooie zomer gewenst!  

 
1   ‘Vernieuwend onderwijs’ is een van de vijf pijlers uit de CVO-visie tot 2024.
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   ‘Ik ben van het  

verbinden en  

uitwisselen’

                   Marc Mittelmeijer 
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Marc Mittelmeijer is Henk Post opgevolgd 

als voorzitter raad van bestuur van CVO.  

Hij begon op 1 maart aan zijn nieuwe 

 bestuursfunctie. Wat drijft hem? 

Wie ben je en wat is je achtergrond? 
‘Ik ben een onderwijsmens. Op 22-jarige leeftijd ben ik als 

docent wiskunde begonnen op een lhno/ihno-school in  

een achterstandswijk van Tilburg. Ik heb daar geleerd dat 

onderwijs gaat om vakinhoud, maar nog veel meer om de 

relatie met kinderen, dat je hun iets meer meegeeft, dat je 

er voor hen bent. Daarna volgden jaren als docent 

infor matica en bedrijfskunde aan de meao en heao en als 

directeur financieel-economische opleidingen aan Fontys 

Hogeschool in Eindhoven. Vervolgens werd ik bestuurder in 

het voortgezet onderwijs, in de regio Arnhem en later in 

Utrecht.’

Waarop was je trots in je laatste 
bestuursfuncties? 

‘Bij Quadraam, de stichting waar ik werkte in de regio 

Arnhem, hebben we gezocht naar mogelijkheden om 

samen te leren als leerkrachten, afdelingsleiders en 

schoolleiders. We hebben een platform opgezet voor 

samen leren met leerlingen: de Quadraam High School. 

Daarvan ging mijn hart sneller kloppen. We bleven binnen 

de wettelijke lijntjes, maar dachten out of the box. 

Ik werd ook warm van een docent filosofie die het vak – 

deels online – ging geven voor alle zeven vo-scholen toen 

het aantal leerlingen op één school te klein was. Een vmbo- 

kaderleerling deed in de examenklas havo mee aan het filosofie-

examen. 

In Arnhem is ook het maatwerkdiploma voor vmbo-scholen 

ontstaan, iets dat de VO-raad later heeft opgepakt. Een vmbo-

leerling kon bijvoorbeeld het vak Nederlands op kaderniveau 

doen, maar wiskunde op mavo- of havoniveau en daar een 

certificaat voor halen.’ 

Wat maakte een switch naar CVO aantrekkelijk?
‘CVO heeft scholengroepen met scholen binnen de stad én in de 

randgebieden. Die scholen zijn verschillend door hun context.  

Ook mooi vind ik dat er twee vso-scholen en vier praktijkscholen 

bij CVO horen, en zelfs avondonderwijs voor mensen met een 

beperking. Ik heb een verstandelijk gehandicapte broer en 

maakte mee hoe belangrijk het was dat mijn broer zich goed 

voelde op school. Ik zie dat de kwetsbaren binnen CVO vanuit de 

christelijke traditie ook een doelgroep vormen aan wie we echt 

iets willen bieden.’

Wat heb je met de protestants-christelijke 
traditie van CVO? 

‘Van huis uit ben ik rooms-katholiek. Het katholieke geloof  

heeft dezelfde basis: naastenliefde, er voor de ander willen zijn. 

Je omarmt iedereen en probeert de waarden en normen mee te 

geven van saamhorigheid, zorgzaamheid, rentmeesterschap – 

goed zijn voor de aarde – en goed zijn voor elkaar. Ik vind het 

belangrijk om die waarden in het onderwijs mee te geven;  

ze dragen bij aan een zorgzame samenleving. 

Op christelijke en rooms-katholieke scholen omarmen we de hele 

samenleving – bijvoorbeeld in ons aannamebeleid – en houden we 

rekening met geloofsovertuigingen van anderen. Verbinden en 

niet polariseren, is dan de opdracht voor het onderwijs. 

Interview met Marc Mittelmeijer,  

nieuwe voorzitter raad van bestuur 

‘Out of the box  
en binnen 
de lijntjes’
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In grote steden heeft vijftig procent van de inwoners een niet-

westerse achtergrond. Dat vraagt iets van dat deel van de 

bevolking én van de rest, want we moeten samen verder.  

Dat begint bij scholen, daar zit de toekomst. In onze vereniging 

moeten we daarom aandacht hebben voor de zingevingsdiscussie. 

Scholen moeten op dit gebied keuzes maken die bij hen passen.’

Hoe wil je bij CVO mensen laten groeien en de 
organisatie verder brengen? 

‘Dat begint met goed kijken hoe het ervoor staat. Je moet als 

bestuurder aansluiten bij de ontwikkelingsfase van een organi-

satie. CVO mag trots zijn op wat ze voor de samenleving betekent. 

We hebben een grote rol in het creëren van veilige en duurzame 

samenleving door de grote aantallen leerlingen op onze scholen. 

Alle 37 scholen voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van de 

Onderwijsinspectie, acht scholen zijn excellent, zes willen er 

excellent worden. Medewerkers en schoolleiders halen het 

maximale uit zichzelf om kinderen goed te kunnen begeleiden. 

Maar dit gaat over het onderwijs van nu. Is dit ook het onderwijs 

van morgen en overmorgen? 

 ‘Als je op afstand kijkt 

 gaat er veel goed’

We hebben in de coronacrisis geproefd aan andere vormen van 

onderwijs geven: sommige leerlingen voelen zich hier goed bij en 

andere niet. Er is geen one size fits all-oplossing voor de 

 toekomst. Binnen de scholengroepen en tussen de scholen-

groepen kunnen we experimenteren en van elkaar leren, ook van 

dingen die niet goed gingen. Ik ben van het verbinden en uitwis-

selen binnen en tussen alle lagen van de organisatie. We willen 

de uitwisseling slim inrichten, zodat er identificatie kan zijn op 

het niveau van de scholengroep én van CVO. Dat kunnen we 

faciliteren, we kunnen er richting aan geven, maar … wel samen. 

Verder zoek ik naar meer maatschappelijk toegevoegde waarde 

voor CVO. Het past bij de christelijke traditie om verantwoordelijk-

heid te nemen bij maatschappelijke vraagstukken, vanuit onze 

expertise van onderwijs verzorgen. Denk aan kansengelijkheid, de 

overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, de 

overgang van voortgezet onderwijs naar hbo, en oriëntatie op de 

regio qua beroepenveld. Als top van de organisatie moeten we 

voldoende tentakels hebben in de samenleving. Daarom heb ik 

hier een appartement gekocht. Ik wil de regio goed leren kennen.’ 

Wat is je portefeuille binnen het bestuur? 
‘Ton Bestebreur en ik willen collegiaal besturen. We zijn allebei 

verantwoordelijk, maar we nemen allebei een paar scholen-

groepen in portefeuille. Voor hen zijn Ton of ik dan het eerste 

aanspreekpunt. Verder heb ik de portefeuille HR, en Ton finan-

ciën. Als voorzitter heb ik een meer representatieve rol, maar Ton 

is even goed zichtbaar ‘buiten’. We zijn allebei breed bestuurder.’ 

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit? 
‘CVO-scholen bezoeken en veel kennismaken. Want het gaat in 

onze organisatie om mensen. Ik hoef niet alles te zien, maar ik 

wil het proeven. Dan kan ik de bestuurlijke vertegenwoordiger zijn 

van de scholen. Door die bezoeken en ontmoetingen kan ik ook 

concluderen welke vraagstukken we op onze bestuursagenda 

moeten zetten. Ook wil ik kennismaken met bestuurders in de 

stad, zoals mijn collega’s in het voortgezet onderwijs, primair 

onderwijs, mbo en hbo en met wethouders en ambtenaren,  

in overleg met de algemeen directeuren.’ 

Wat zijn je eerste indrukken? 
‘Mij valt op dat er veel kleine scholen zijn. Die kleinschaligheid 

heeft als groot voordeel het directe contact met leerlingen en 

ouders. We moeten nog eens nadenken over het creëren van 

kansengelijkheid. Ik zie brede vmbo’s en een paar mavolocaties 

met havo/vwo-onderbouw: bieden we voldoende op- en afstroom-

mogelijkheden?’

Wat kunnen de CVO’ers van jou leren als mens?
‘Ik hoop dat ze zien dat ik erg betrokken ben op het onderwijs,  

dat ik de grote lijn in de gaten houd en dat ik vanuit het per-

spectief van de maatschappelijke meerwaarde kijk. Ik wil verder 

kijken dan de vraagstukken van vandaag. Ik probeer erboven te 

hangen met een strategische blik. Als je op afstand kijkt merk je 

dat er ontzettend veel goed gaat. Daar kunnen we trots op zijn. 

 Daarnaast is er ook nog wel iets te verbeteren.’

Wat doe je graag in je vrije tijd?
‘In coronatijd ben ik meer gaan Netflixen en wandelen. Daarvoor 

deed ik triathlons: zwemmen, hardlopen en fietsen. Ik ga graag 

wielrennen, uit eten en naar de film, maar dat kan nu even niet.’ 

Wat is je favoriete vakantieland? 
‘Ik heb veel gekampeerd in Frankrijk, Italië en Spanje. Af en toe 

zijn mijn vrouw Carla en ik in het vliegtuig gestapt om andere 

culturen te leren kennen, bijvoorbeeld in China en Thailand.    

Vorig jaar combineerden we een weekje in Limburg met een 

weekje op de Veluwe. Een boek erbij, fietsen en wandelen –  

dat was ook hartstikke fijn!’ 
 

    (Monica van der Spek en Anja de Zeeuw]

vervolg van pagina 3

Ton Bestebreur (links) en Marc Mittelmeijer 
vormen samen de raad van bestuur van CVO
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Levensecht leren is een lesvorm die door 

Accent VSO op Noord is doorontwikkeld. 

Bovenbouwleerlingen leren in de praktijk 

in verschillende branches: Groen, Tech-

niek, Zorg en Welzijn, Facilitaire dienstver-

lening en Horeca. Daar zijn twee mooie 

voor beelden van: een lunchroom met 

maaltijdservice en een boerderij.

Accent VSO op Noord heeft voor de nieuwe 

lesvorm ‘Levensecht leren’ gekozen, omdat 

het voor de kinderen moeilijk blijkt om iets 

dat ze in de klas leren, elders in de praktijk 

toe te passen. Zo vertelt Liset Hassebroek, 

docent op deze school voor voortgezet 

speciaal onderwijs: ‘Het leggen van de 

verbinding blijft voor hen lastig. Door ze ook 

levensecht te laten leren, leren ze vaardig-

heden in de echte wereld en kunnen we hen 

beter voorbereiden op een toekomst die 

aansluit bij hun mogelijkheden en talenten.’

Liset brengt levensecht leren in de praktijk 

met het lunchcafé Op Smaak. Hier bedienen 

leerlingen eens per maand ouders, buurt - 

bewoners en andere geïnteresseerden 

tijdens de lunch. ‘Vanwege corona hebben 

we het café omgetoverd tot buurtcatering. 

Het mooie is dat andere branches aan haken: 

Techniek heeft een bakfiets gebouwd voor 

de bezorging, Groen verbouwt kruiden en 

Facilitair verzorgt de logistiek. Zo doen onze 

leerlingen heel nuttig werk en bevorderen 

we hun zelfstandigheid. Het is de bedoeling 

dat we dit concept uitbreiden met meer 

locaties voor levensecht leren, en dat ook 

jongere leerlingen op termijn kunnen 

meedoen.’ 

Meer dan een boerderij
Boerderij Het Lansingerland in Bergschen-

hoek is de andere levensecht leren-locatie. 

Op donderdagen is docent Karina Brans 

daar met vier leerlingen te vinden. 

Levensecht leren

Vaardigheden 

leren bij 

lunchcafé en 

boerderij 
 

Accent VSO op Noord 

‘Het Lansingerland is meer dan een boerde-

rij’, vertelt Karina. ‘Naast de 140 melkkoeien 

zijn er een landwinkel, een camping, 

kinderopvang, een restaurant en een 

vergader- en congrescentrum. Onze leerlin-

gen helpen bij het koken, ze vullen winkel-

schappen bij, ruimen op, brengen de 

vergaderzaal in orde, controleren pak bonnen, 

maken winkelmandjes schoon, vouwen de 

was van het kinderdagverblijf op en nog veel 

meer. We hanteren een vast ritme en 

begeleiden de leerlingen intensief.’

Warm gevoel
Boer en ondernemer Peter Gille heeft een 

duidelijke toekomstvisie: ‘Tien jaar geleden 

hebben mijn vrouw en ik gekeken hoe we een 

toekomstbestendig bedrijf kunnen bouwen. 

Dat was lastig met alleen vee, we wilden 

meer diversiteit. Het is onze droom een 

zorglandgoed op te bouwen met aandacht 

voor mens, dier en natuur.  

Dat geeft een goede invulling aan onze visie 

op rentmeesterschap. Levensecht leren past 

daar naadloos in. Ik moet de school een groot 

compliment geven, dat zij hebben durven 

meegaan met de grote stappen die ik als 

ondernemer zet. We zijn samen in het diepe 

gesprongen.’ 

Peter kijkt wel eens mee hoe de leerlingen 

met de docent de werkzaamheden leren 

onder de knie te krijgen. ‘Ik geniet ervan als 

ik dan zie dat zij die na een tijdje zelfstandig 

oppakken. Het is een stimulerende omgeving 

met veel prikkels, maar als ik de leerlingen 

zie glunderen dan geeft mij dat een warm 

gevoel.’ 

  (De Nieuwe Lijn/Willem Fledderus]

V.l.n.r.: docent Karina, boer Peter en leerling Kevin

Kevin wil kok worden

Kevin (16) vindt het erg leuk op Het 

Lansingerland: ‘De mensen hier zijn 

allemaal heel aardig. Later wil ik kok 

worden, want mijn moeder werkt ook in 

de horeca. Vanochtend heb ik afgewas-

sen, broodjes gesmeerd en soep 

gemaakt voor leerlingen en personeel 

en daarvoor champignons, prei en 

tomaten gesneden. Maar er staan ook 

andere karweitjes op het programma, 

zoals de schappen in de landwinkel 

bijvullen en de wc’s en de koelcel 

schoonmaken. Zo leer je andere dingen 

dan op school.’ 
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Melanchthon Bergschenhoek biedt haar 

leerlingen sinds twee jaar gepersonaliseerde 

roosters aan. De havo- en vwo-leerlingen uit 

de bovenbouw kunnen hiermee per week 

maximaal vijf lesuren (lesblokken van 75 

minuten) uitroosteren en die uren besteden 

aan een andere activiteit. Daarbij gelden 

enkele voorwaarden: leerlingen mogen 

alleen vakken uitroosteren die ze minimaal 

twee blokken in de week hebben; ze blijven 

minimaal één blok van het betreffende vak 

per week volgen; en het overslaan of 

vooruitschuiven van toetsen of presentaties 

is geen optie.

Debatclub of wiskunde-D
‘Onze leerlingen krijgen veel vrijheid om de 

vrijgekomen uren naar eigen wens in te 

vullen’, zegt Peter Aangeenbrug, afdelings-

hoofd havo-4/5 van Melanchthon Bergschen-

hoek. ‘Ze kunnen bijvoorbeeld een cursus 

creatief schrijven volgen, vrijwilligerswerk 

doen, een activiteit uit ons Plusprogramma 

geven of volgen, zoals de debatclub of 

wiskunde-D. Ook het volgen van een vak op 

een hoger niveau of in een hoger leerjaar 

behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast 

kunnen leerlingen extra tijd investeren in 

vakken waarmee ze moeite hebben. Leerlin-

gen  worden bij hun keuzes steeds begeleid 

door een coach. Bij de examenklassen is dit 

altijd de mentor.’

Extra uitdaging 
De gepersonaliseerde roosters op Melanch-

thon Bergschenhoek sluiten aan bij de 

onderwijsvisie van de school.  

Peter: ‘Leerlingen verschillen van elkaar in 

leerstijl, tempo, ambitie en inzet. Daaraan 

willen wij recht doen. We stimuleren 

leerlingen de verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun eigen leerproces, en eigenaarschap 

te tonen. Je geeft hiermee vertrouwen en 

vrijheid vanuit de gedachte dat dit leerlingen 

meer motiveert. We werken nu twee jaar met 

de roosters en zien dat vooral leerlingen die 

Steeds meer CVO-scholen brengen gepersonaliseerd leren in praktijk en elke school kiest 

daarbij voor een eigen insteek. CVOpen vroeg leiders van een aantal CVO-scholen hoe hun 

school het aanpakt en hoe de motivatie bij leerlingen wordt vergroot.

Gepersonaliseerd leren in de praktijk 1

goed  zelfstandig kunnen werken en plannen, 

kiezen voor een dergelijk rooster. En ook voor 

de intelligentste leer lingen op havo en vwo 

biedt het gepersonaliseerde rooster een extra 

uitdaging.’ 

Stoppen
‘Zo’n negentig procent van de leerlingen kan 

prima omgaan met de vrijheid die het rooster 

hun biedt’, zegt Peter. Zij kunnen zich de 

lesstof van de gemiste lessen zelfstandig 

eigen maken. Tien procent heeft er meer 

moeite mee. ‘Zodra we dat signaleren, gaan 

we in gesprek en in een enkel geval besluiten 

we dat een leerling ermee moet stoppen.’ 

Peter adviseert scholen die ook met geperso-

naliseerde roosters willen werken, vooraf 

goed te kijken naar wat ze als school aan-

kunnen. ‘Om organisatorische redenen ligt bij 

ons de grens momenteel op maximaal 

honderd leerlingen.’

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Peter Aangeenbrug

Melanchthon Bergschenhoek 

Gepersonaliseerde roosters
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Focus Beroepsacademie 

Iedere leerling zijn eigen leerroute

Gepersonaliseerd leren in de praktijk 2

echt beheerst. Voorheen kon een leerling nog 

weleens wegkomen met een vier of vijf voor 

een opdracht, en dan verdergaan – dat lukt 

niet meer.’ 

Meer leerplezier
‘Het mooiste van dit concept’, zegt Joni, ‘is 

dat het volop ruimte geeft aan de talenten 

van leerlingen. Voorheen werden leerlingen 

“afgerekend” op hun zwakste vak. Zaten ze 

op een laag niveau met rekenen, dan volgden 

ze de andere vakken ook op dat niveau.  

Nu bepalen we per vak welk niveau het beste 

bij een leerling past. Leerlingen kunnen dus 

ook op verschillende niveaus examen doen. 

De boodschap die we hiermee afgeven is:  

we hebben oog voor jouw talenten en je mag 

 ambities hebben. Dat leidt tot meer leer-

plezier en betere prestaties bij alle leerlingen.’

Oefenen in school omgeving 
Focus Beroepsacademie kan nog niet 

aantonen dat het concept betere resultaten 

oplevert op het gebied van rekenen en lezen. 

Joni: ‘Wél leren leerlingen met 

 Kunskapsskolan andere vaardigheden, naast 

de basisvakken, die ze de rest van hun leven 

nodig hebben en die hen sterker maken. 

Plannen, overzicht bewaren, afspraken 

maken en nakomen, ambities kunnen en 

durven formuleren en hier ook voor gaan et 

cetera. Niet elke leerling kan dit natuurlijk 

zomaar op zijn twaalfde, maar het is wel de 

goede leeftijdsfase om hiermee te oefenen. 

Bij ons kunnen ze dat doen in de beschermde 

schoolomgeving.’ 

‘Er zijn zeker leerlingen die moeite hebben 

met dit concept en het (leren) pakken van die 

zelfregie’, erkent Joni. ‘Maar met gepersona-

liseerd leren probeer je ook op dit gebied 

zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Al is er 

in enkele gevallen meer maatwerk nodig dan 

we binnen het systeem wenselijk vinden. 

Maar dat is ook maatwerk!’

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Joni Heijboer

Focus Beroepsacademie in Barendrecht 

koos met het Zweedse onderwijsconcept 

Kunskapsskolan voor een meer funda-

mentele onderwijsverandering. 

‘Wij zijn een samenwerkingsschool van CVO 

(CSG Calvijn) en het openbare school-

bestuur OZHW (Dalton Barendrecht)’, 

vertelt directeur Joni Heijboer. ‘Aanvankelijk 

was er sprake van twee afdelingen binnen 

één school die elk op hun eigen manier 

bleven werken. In 2016-2017 gingen we op 

zoek naar een onderwijsconcept dat meer 

recht deed aan de individuele talenten van 

leerlingen én dat tegelijkertijd de samen-

werking tussen beide afdelingen kon 

bevorderen. Zo kwamen we uit bij 

 Kunskapsskolan1. Sinds 2018-2019 werken 

we gezamenlijk aan de invoering van dit 

unieke onderwijsconcept. Dat schooljaar 

startten we met alle eerstejaars leerlingen. 

We geloofden er direct zo in, dat we niet 

eens een pilot hebben gedraaid.’

Baas over eigen leerproces 
Kunskapsskolan kent twee belangrijke 

uitgangspunten. Het gaat uit van leerdoel-

gericht werken (in plaats van taakgericht) 

en van de gedachte dat je als school 

verschil tussen kinderen moet dúrven 

maken. Met Kunskapsskolan worden 

leerlingen ook meer baas over hun eigen 

leerproces. Dat betekent in de dagelijkse 

praktijk van Focus Beroepsacademie dat 

leerlingen zich elke week inschrijven voor 

diverse leer activiteiten voor de week erop. 

Elke leerling bepaalt zelf waar hij of zij aan 

wil werken, in overleg en onder persoonlijke 

begeleiding van een vaste coach. 

Joni: ‘Niet iedere leerling heeft evenveel 

instructie, tijd en opdrachten nodig om een 

leerdoel te behalen. Hierin maken we 

verschil. En bij ons kan iedere leerling 

alleen met een nieuw leerdoel aan de slag 

als hij of zij tegenover een vakdocent heeft 

aangetoond dat hij of zij het leerdoel ook 

1  Kunskapsskolan = kennis-kundeschool, een onderwijsconcept
 waar kennis en vaardigheden in de juiste mix worden aangeboden.
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Arie Boom

CBSplus en Zuidermavo 

De eerste stappen naar de 
Stadionparkschool

vooral traditioneel, klassikaal onderwijs. 

Maar ook wij willen met de laatste ontwik-

kelingen mee. Gepersonaliseerd onderwijs 

biedt mooie kansen om ons onderwijs 

helemaal toe te snijden op de toekomst.’

Eerste coachcursussen
De eerste groep docenten van beide scholen 

volgden de afgelopen maanden al een 

eerste coachcursus door trainers van 

Kunskapsskolan. Binnen dit concept staat  

het coachen van leerlingen op leerdoelen 

centraal (zie ook het artikel op pagina 7). 

Leerlingen werken ieder in eigen tempo en 

op eigen niveau aan een serie leerdoelen. 

Als ze kunnen laten zien dat ze deze 

beheersen, mogen ze de leerdoelen 

afronden en werken aan de volgende 

leerdoelen. Daarnaast krijgen leerlingen 

ruimte om deels hun eigen lesprogramma 

te kiezen en vakken desgewenst op 

verschillende niveaus te volgen.

‘Eén groot leerproces’
Harald: ‘De hele voorbereiding op het 

gepersonaliseerd onderwijs wordt één groot 

leerproces voor alle collega’s. Het is een 

zoektocht die we met elkaar ondernemen. 

Aan het management van de scholen de 

taak een veilige omgeving te creëren waarin 

we de komende jaren met en van elkaar 

leren. We staan pas aan het begin van dit 

avontuur, maar ik heb er alle vertrouwen in 

dat we deze opdracht met elkaar tot een 

goed einde zullen brengen. En door nu 

alvast de trainingen met elkaar te volgen, 

leren de teams elkaar ook al beter kennen. 

Zo werken we stap voor stap toe naar de 

verbinding.’ 

 (De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg) 

CBSplus was voorheen Calvijn Business School, een 

van de scholen van CSG Calvijn. Zuidermavo is ook 

een Calvijnschool. Beide scholen vallen sinds  

oktober 2020 onder de scholengroep CVO Regio Zuid.

Op een steenworp afstand van de Kuip 

verrijst in het Stadionparkgebied de 

komende jaren een nieuwe mavo/havo/

vwo-school. CBSplus en Zuidermavo gaan 

hier samen verder onder één dak. In de 

aanloop naar de nieuwbouw en verhuizing 

bereiden de teams van beide scholen zich 

nu met elkaar voor op het gepersonaliseerd 

onderwijs, geïnspireerd door 

 Kunskapsskolan. 

Groter verhaal
‘De nieuwbouw van de school en onze 

voorbereiding op het gepersonaliseerd 

onderwijs vormen onderdeel van een groter 

verhaal’, vertelt Harald van Vugt, rector 

CBSplus en Zuidermavo en kwartiermaker 

van de Stadionparkschool. ‘Met het nieuwe 

onderkomen en het aanbieden van 

gepersonaliseerd leren willen we het 

onderwijs aantrekkelijker maken voor 

jongeren op Zuid. Nu reizen zo’n twee-

duizend middelbare scholieren uit Zuid   

elke schooldag naar scholen op Noord en 

andere regio’s. Die uitstroom willen we 

keren. Naar verwachting wordt het nieuwe 

gebouw, dat onderdeel wordt van een 

nieuwe woonwijk, in schooljaar 2025-2026 

geopend.’

Op de nieuwe school gaan collega’s van 

CBSplus en Zuidermavo straks nauw 

samenwerken en staan de leervragen van 

leerlingen centraal, in plaats van de 

organisatie van het leren. ‘En dat wordt 

voor de meeste medewerkers van CBSplus 

en Zuidermavo toch behoorlijk schakelen’, 

zegt Harald. ‘Beide scholen bieden nu 

Gepersonaliseerd leren in de praktijk 3

Harald van Vugt
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Pilot Verlengde Dagprogrammering gestart 

‘Een sportieve of culturele  
activiteit kiezen’ 

Calvijn Juliana 

Vanwege de goede contacten klopte Calvijn 

Juliana aan bij Marco Pastors van het 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid 

(NPRZ). ‘Het NPRZ heeft er voor gezorgd 

dat Verlengde Dagprogrammering in het 

basisonderwijs al helemaal is ingeburgerd 

op Zuid. 

‘Naschoolse activiteiten 

zorgen voor meer  

zelfvertrouwen’

Pastors zag in ons idee veel kansen om 

daarmee ook in het voortgezet onderwijs 

voet aan de grond te krijgen en zo de 

aansluiting op het voortgezet onderwijs te 

verbeteren. Hij is met de gemeente gaan 

praten en dat leidde ertoe dat de betrokken 

wethouders het plan hebben omarmd.’ 

Pilot in pilot
Het oorspronkelijke plan was om al in 

januari 2021 te starten met de pilot. Er was 

subsidie beschikbaar om een derde van de 

leerlingen te laten beginnen met zes uur per 

week naschoolse activiteiten. Maar de 

scholen waren in januari wegens corona nog 

gesloten. Arie: ‘We besloten toen om 

officieel te beginnen bij de start van het 

schooljaar 2021-2022 en in maart aan te 

vangen met een “pilot in de pilot”. Bij ons op 

school zijn we zodoende gestart met zoveel 

mogelijk activiteiten voor de leerjaren 1 tot 

en met 3. Op dit moment volgt elke ochtend 

één leerjaar fysiek les op school of maakt op 

school toetsen. In de middag start voor alle 

leerlingen de Verlengde Dagprogramme-

ring. Leerlingen kunnen hierbij kiezen voor 

een sportieve of culturele activiteit.  

De eerste ervaringen zijn positief, de 

leerlingen zijn blij om weer op een andere 

manier met elkaar te sporten en leuke 

activiteiten te ondernemen.’ 

(De Nieuwe Lijn/Trudy van Dijk)

Arie Boom

Na schooltijd huiswerk- en taalbegelei-

ding en aandacht voor sport en cultuur. 

Onlangs is bij acht scholen in Rotterdam 

Zuid een pilot van start gegaan met 

Verlengde Dagprogrammering. ‘Wat ons 

betreft wordt dit een vast onderdeel van 

het curriculum’, zegt Arie Boom, initiatief-

nemer en directeur van Calvijn Juliana.

Op acht scholen in Rotterdam-Zuid, 

waar onder de CVO-scholen Calvijn Juliana, 

CBSplus, de Zuidermavo en het Zuider 

Gymnasium, kunnen leerlingen verschil-

lende naschoolse activiteiten volgen.  

Het gaat om huiswerkbegeleiding, sport, 

activiteiten gericht op cultuur, muziek en 

dans en het verhogen van de taalvaardig-

heid. Arie Boom legt uit dat hij het meer dan 

logisch vindt dat zijn school die activiteiten 

aanbiedt. ‘Wij staan midden in de wijk 

Charlois en de meeste leerlingen weten niet 

zo goed hoe ze zich op een goede, bijvoor-

beeld sportieve, manier bezig moeten 

houden na school. Wij willen onze  leer lingen 

graag laten zien en laten ervaren hoe dat 

kan.’

Betere weerbaarheid
Arie verduidelijkt dat Calvijn Juliana al jaren 

een thuiswerkvrije school is – wat de school 

het predicaat Excellente school opleverde. 

‘Onze leerlingen zijn het al gewend om 

naast de reguliere vakken minimaal zeven 

klokuren per week op school aan huiswerk 

te besteden. In aanvulling daarop zijn 

naschoolse activiteiten vanzelfsprekend.  

We hebben bovendien al de nodige ervarin-

gen met Verlengde Dagprogrammering en 

weten dat naschoolse activiteiten zorgen 

voor meer zelfvertrouwen en een betere 

weerbaarheid.‘

Financiering
Arie legt uit hoe de pilot tot stand kwam.  

‘De eerste stap was om in het nieuwe 

schoolplan voor 2020-2024 Verlengde 

Dagprogrammering als doelstelling op te 

nemen. Wat ons betreft wordt het namelijk 

een vast onderdeel van ons curriculum. 

Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar 

structurele financiering. Eerder raakten de 

potjes steeds op en wij kunnen dit als 

school niet zelf financieren.’  

Acht scholen

Aan de pilot Verlengde Dagprogram-

mering doen acht scholen mee.  

Naast de genoemde CVO-scholen zijn 

dat OSG Hugo de Groot (BOOR), de 

LMC-VO-scholen Veenoord en 

Zuidrand en het Avicenna College. 
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Om tegemoet te komen aan de leerbehoef-

ten van slimme en leergierige basisschool-

kinderen biedt het Zuider Gymnasium al 

tien jaar het Pregymnasium aan. Het is 

bedoeld voor leerlingen uit groep 7/8 die op 

hun basisschool uitdaging missen en 

hierdoor minder gemotiveerd raken om 

naar school te gaan. Op donderdagen 

komen zij naar het Zuider Gymnasium voor 

workshops en lessen. ‘Hoe mooi ook, dit 

aanbod bleek niet voldoende voor een deel 

van deze groep leerlingen’, vertelt rector 

Linda Waals. ‘En dat idee hadden wij niet 

alleen, maar ook de basisscholen in 

Rotterdam-Zuid waarmee we samen-

werken. Er waren nog steeds leerlingen die 

vastliepen. Met het schoolbestuur PCBO 

hebben we vervolgens onderzocht hoe we 

ons aanbod konden vernieuwen om deze 

leerlingen volledig tot hun recht te laten 

komen. Zo kwamen we tot de gezamenlijke 

ontwikkeling van onze basisschool.’

Persoonlijke leerroutes 
Net als op het gymnasium vormen op de 

basisschool van het Zuider Gymnasium 

persoonlijke leerroutes het uitgangspunt. 

De school kijkt per leerling en per vak waar 

hij of zij staat in de ontwikkeling en stelt 

vervolgens een persoonlijke route op, 

aansluitend bij de kerndoelen van het po en 

vo. ‘Is een leerling bijvoorbeeld heel goed in 

Engels, dan kan hij of zij het programma 

voor dat vak versneld afleggen en soms in 

groep 7 of 8 al aan de slag met gymnasium-

stof voor dat vak’, zegt docent Engels,  

Rahul Mangal. Rahul geeft zowel les op het 

gymnasium als op de basisschool, net als 

meer van zijn collega’s. ‘Ik heb daar de 

afgelopen twee jaar veel van geleerd’,  

zegt hij. ‘Ik begrijp de jongere leerlingen nu 

beter. Hoe zij denken en leren, en daar kan 

ik nu nog beter rekening mee houden als ik 

lesgeef in de onderbouwklassen op het 

gymnasium.’

Succesvol met eigen basisschool 

Hét voorbeeld van 10-14 Onderwijs
Het Zuider Gymnasium opende in augustus 2018 een basisschool 

binnen de eigen schoolmuren. Basisschoolleerlingen van groep 5 tot 

en met 8 volgen er vakken op basis van persoonlijke leerroutes die 

aansluiten bij hun tempo en capaciteiten, net als op het gymnasium 

zelf. Dat betekent ook dat ze vanuit doorlopende leerlijnen vakken 

kunnen versnellen en aan de slag kunnen met gymnasiumstof.

Zuider Gymnasium  

De grootste meerwaarde van de basis-

school vindt Rahul de doorlopende leer-

lijnen. ‘Leerlingen van onze basisschool 

kunnen waar mogelijk verder met gymna-

siumstof en hoeven, als ze bij ons in het 

eerste leerjaar van het gymnasium komen, 

ook geen stof meer te herhalen. 

‘De harde knip tussen  

primair en voorgezet  

onderwijs is onzinnig’
 

Via de leerzame samenwerking tussen de 

collega’s van onze basisschool en gymna-

sium zorgen we ervoor dat leerlingen 

gewoon kunnen doorstromen op hun eigen 

tempo en niveau. Soms kunnen leerlingen 

op elfjarige leeftijd ook volledig vervroegd 

overstappen naar het gymnasium.’ 

Tot bloei komen
Linda: ‘Ik zie leerlingen, die soms al drie of 

vier basisscholen achter de rug hebben, op 

onze basisschool tot bloei komen. Onze 

ervaringen laten verder vooral zien dat die 

harde knip tussen primair en voorgezet 

onderwijs totaal onzinnig is. Kinderen zijn 

het beste af als ze een programma kunnen 

volgen dat aansluit bij hun persoonlijke 

capaciteiten, hun hele schoolleven lang.’

Afgelopen oktober bezocht de Onderwijs-

inspectie de school. Ze noemde het Zuider 

Gymnasium ‘hét voorbeeld voor de soort- 

gelijke 10-14-initiatieven in Nederland’. 

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg) 

Rahul Mangal en Linda Waals

 
‘School werd tenminste niet saai’
Liv Koedoot (13): ‘Ik ging in schooljaar 

2018-2019 naar groep 8 van de Zuider 

Gymnasium-basisschool. Ik vond het 

heel fijn dat ik vooruit kon werken met 

Engels en wiskunde op gymnasium-

niveau. Zo werd het tenminste niet 

saai. Ook kende ik de school en veel 

docenten al toen ik een jaar later 

overstapte naar het gymnasium.  

Dat vond ik ook een groot voordeel.  

Nu zit ik in het tweede jaar van het 

gymnasium en kan ik extra vakken 

volgen. Zo blijft school leuk en zinnig 

voor mij.’
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Emma Poley

Zuider Gymnasium

Hybride onderwijs wordt verder uitgerold

Alle lessen in  
de databank

bijvoorbeeld samen of in een groepje aan  

een opdracht werken.’

Samenwerking
Het hybride onderwijs heeft niet alleen voor 

de leerlingen voordelen. ‘Het geeft ons ook 

de mogelijkheid om meer samen te werken 

met andere CVO-scholen. Met het Marnix 

Gymnasium verkennen we momenteel de 

mogelijkheden om “kleine” vakken, zoals 

mogelijk aardrijkskunde, samen te ver-

zorgen. Ook voor vakken waarin een tekort 

aan docenten is, zou het een goede oplos - 

sing kunnen zijn om op deze manier samen 

op te trekken met andere CVO-scholen.’

Showcase School
Het Zuider Gymnasium is momenteel in 

gesprek met Microsoft over de mogelijkheid 

om als eerste categoraal gymnasium in 

Nederland een Showcase School te worden. 

Binnen de wereldwijde Microsoft Showcase 

Schools community experimenteren meer  

dan driehonderd scholen onder begeleiding 

van Microsoft met onderwijsvernieuwing.  

‘Dat zou ons onder meer de mogelijkheid 

bieden om digitale ontwikkelingen op de voet 

te volgen en (inter)nationaal kennis uit te 

wisselen met andere Showcase Schools 

waardoor we ons verder kunnen  ontwikkelen.’ 

(De Nieuwe Lijn/Trudy van Dijk)

Het Zuider Gymnasium grijpt de verhui-

zing naar het Poortgebouw in Rotterdam 

in 2022 aan om het hybride onderwijs 

verder uit te rollen. Dat biedt nóg meer 

mogelijkheden om maatwerk te bieden 

aan hun leerlingen. ‘De lessen worden 

straks bijvoorbeeld opgenomen, zodat 

leerlingen ze ook op een ander moment 

kunnen volgen’, zegt beleidsmedewerker 

Emma Poley. 

‘Onze 650 leerlingen kunnen veel aan en 

houden graag zelf zoveel mogelijk de 

touwtjes in handen’, vertelt Emma.  

‘Daarin proberen we hen zoveel mogelijk 

tegemoet te komen. Via persoonlijke 

leerroutes krijgen leerlingen volop de kans 

extra vakken naar keuze te volgen naast het 

verplichte programma. In de praktijk 

betekent dit dat leerlingen soms weleens 

een vak missen, omdat twee van hun 

vakken tegelijkertijd plaatsvinden. 

‘Samen met andere CVO-

scholen “kleine” vakken of 

tekortvakken verzorgen’

 

Hoewel de leerlingen dat wel aankunnen, is 

dat natuurlijk niet ideaal. Op de nieuwe 

locatie kunnen we meer maatwerk bieden 

en ervoor zorgen dat leerlingen geen 

nood zakelijke lesstof missen.’

Opnieuw kijken
Emma legt uit dat de lessen straks 

opge nomen worden. Zo kunnen leerlingen 

de les ook op een ander moment volgen, 

bijvoorbeeld in een tussenuur. Alle lessen 

zijn straks te vinden in een databank. 

‘Leer lingen hebben daardoor ook de 

mogelijkheid lessen die ze minder makke-

lijk vonden op een later moment opnieuw te 

kijken. Leuk is ook dat ouders op deze 

manier online een les kunnen meekijken, 

zo krijgen ze meer inzicht hoe het eraan toe 

gaat op school. Daarnaast kunnen docenten 

hun eigen en elkaars lesmethode door de 

opnames beter evalueren.’ 

Aanvulling
Leerlingen kunnen de lessen straks ook 

live online volgen, zowel vanuit een 

willekeurige plek in het schoolgebouw als 

vanuit huis. Dat laatste is praktisch voor 

leerlingen die op dat moment echt niet naar 

school kunnen komen. ‘In principe blijft 

fysiek onderwijs de basis. In de periode dat 

leerlingen door corona alleen online les 

konden volgen, hebben we geleerd hoe 

belangrijk onderwijs op school is. Plezier 

in de klas, napraten in de pauze, groeps-

vorming met medeleer lingen die niet per se 

je vrienden zijn. 

Dat is allemaal ontzettend belangrijk voor 

de persoonlijke ontwikkeling van leer-

lingen. Bovendien is het contact met de 

docent in een klaslokaal veel makkelijker 

en vanzelfsprekender. Leerlingen steken in 

de klas eerder een hand op dan online.’

Collegezaal 
Een andere aanwinst van de nieuwe locatie 

is de collegezaal. ‘Straks kunnen we lessen 

plenair starten en de leerlingen daarna 

op delen in groepen. Leerlingen die op dat 

moment wat meer aandacht nodig hebben, 

kunnen daarna blijven en de rest kan 
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Programma International Baccalaureate vernieuwd

‘Nieuwe technologie biedt  
fantastische mogelijkheden ’ 

Penta Jacob van Liesveldt 

begeleiden. Zo zitten we bijvoorbeeld 

geregeld in een klas met onze IB-leerlingen, 

en leerlingen uit onder meer Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk en werken we samen 

aan projecten.’ 

Informatie uit portfolio’s delen 
Voor het tto-onderwijs en IB-programma 

werken leerlingen met digitale portfolio’s, 

via het platform Leerpodium. ‘Met onze 

nieuwe tools kunnen we nu ook veel 

makkelijker en sneller informatie uit die 

portfolio’s delen’, zegt Kevin. ‘Daarnaast 

wordt ook een project als Model United 

Nations bijvoorbeeld nog leuker en interes-

santer.’ Model United Nations (MUN) is een 

conferentie gebaseerd op het VN-concept 

waarbij deelnemers als diplomaten een 

rollenspel spelen. Met de nieuwe tools haalt 

Kevin andere internationale deelnemers van 

deze educatieve simulatie-activiteit digitaal 

het klaslokaal in. Leerlingen verdiepen zich 

samen in internationale vraagstukken, 

voeren debatten, noem maar op. 

VR-brillen
Wim van den Eshof: ‘We gaan nu ook andere 

leerlingen en docenten van de school die 

niet betrokken zijn bij het IB-programma, 

laten meeprofiteren van de nieuwe voor-

zieningen. Daarvoor ontwikkelen diverse 

vakgroepen hun eigen plan. Zo denkt de 

vakgroep aardrijkskunde aan de toevoeging 

van VR-brillen, waarmee leerlingen 

bijvoorbeeld virtueel een niet-werkende 

vulkaan kunnen binnenwandelen. Zo krijgt 

ons onderwijs een mooie, extra dimensie.

En wat ook bijzonder goed uitkomt, is dat  

we de studentenuitwisselingen die wegens 

corona niet fysiek plaatsvinden, toch goed 

kunnen laten doorgaan. We doen het 

voorlopig gewoon digitaal.’ 

Kevin: ‘Door ontwikkelingen in de technolo-

gie zal de grens tussen fysieke en de digitale 

leeromgevingen steeds verder vervagen.  

En wij zijn alvast voorbereid. Vanzelfsprekend 

is het werken met de nieuwe technologische 

mogelijkheden een verrijking. Maar de rol 

van de docent en het persoonlijke contact 

tussen leerling en docent blijven natuurlijk 

de basis van goed onderwijs.’

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Kevin Schuck (l) en Wim van den Eshof (r)

Penta Jacob van Liesveldt is een senior 

tto-school en biedt zodoende ook het 

International Baccalaureate (IB) aan. Voor 

dit Engelse taal- en cultuurprogramma 

voor de bovenbouw heeft de school drie 

jaar geleden een lokaal volledig opnieuw 

ingericht met geavanceerde technologie. 

‘Dit biedt echt fantastische mogelijkhe-

den’, zegt tto-docent Kevin Schuck.

Al 22 jaar kunnen havo- en vwo-leerlingen 

van Jacob van Liesveldt met talent voor 

talen kiezen voor tweetalig onderwijs (tto). 

Leerlingen in de onderbouw krijgen hierbij 

extra uren Engels per week. Daarnaast 

worden alle vakken, behalve de moderne 

vreemde talen, in het Engels aangeboden, 

inclusief de toetsen. Aan het eind van het 

derde leerjaar doen leerlingen examen voor 

Cambridge First Certificate of Cambridge 

Certificate of Advanced English. Als ze willen 

kunnen leerlingen, na het derde leerjaar, 

verder voor hun certificaat Engels van het 

International Baccalaureate (IB). Daarvoor 

volgen ze een intensief taal- en cultuurpro-

gramma dat onder meer bestaat uit 

excursies, projecten, lessen van native 

speakers en uitwisseling met leerlingen van 

internationale scholen over heel de wereld. 

Online groepswerkplekken
Om nog meer uit het IB-programma te 

kunnen halen, besloot de school drie jaar 

geleden een van haar lokalen in te richten 

met de nieuwste technologie. ‘We hadden 

daarvan enkele goede voorbeelden gezien, 

en waren erg enthousiast’, zegt rector Wim 

van den Eshof. ‘Voordat we aan de slag 

gingen, hebben we ons onder meer laten 

bijpraten door lector Learning Spaces van 

Inholland Estelle Griffioen en een door-

timmerd plan geschreven. Want het gaat 

toch om een flinke investering en daar wil 

je je goed op voorbereiden.’ Binnen een 

paar maanden leidde het plan tot de 

inrichting van het Teaching & Learning Lab, 

een lokaal met zeven state of the art online 

groepswerkplekken met grote monitors en 

laptops voor leerlingen, en een groot 

interactief beeldscherm voor docenten. 

Kevin Schuck: ‘De nieuwe technologische 

tools zijn echt een ontzettend mooie 

toevoeging voor onze IB-lessen waarin het 

delen van informatie en uitwisseling 

centraal staan. Met het interactieve scherm 

kun je de klas inkijken en de leerlingen 

begeleiden die er fysiek zijn, en tegelijker-

tijd andere leerlingen of groepjes leerlingen 

die op een andere locatie zitten online 
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Henriëtte Steuten, conrector havo

‘Onderwijs ontwikkelen met  
het oog op nieuw gebouw’  

Comenius Lyceum Capelle

leerlingen duidelijk maken wat er van hen 

wordt verwacht en waar ze eigen keuze 

hebben. Formatief toetsen wordt meer regel 

dan uitzondering, dit is ook online te 

realiseren.’

Blended learning
Onderwijs op het Comenius Lyceum moet 

ook bij de leerling passen. ‘Hij of zij kan 

ervoor kiezen om bepaalde lessen online te 

volgen of in een andere omgeving. We kijken 

naar vormen van blended learning. Al zal ons 

Comenius-onderwijs verzorgd blijven in de 

ontmoeting tussen docent en leerling, een 

leerling kan wat ons betreft ook buiten 

school leren, bijvoorbeeld door een dag mee 

te gaan naar het werk van ouders. Zeker in 

de havo-onderbouw willen we de leerlingen 

buiten de schoolmuren laten kijken.  

Dat helpt ook bij de profielkeuze aan het 

eind van leerjaar 3.’  

Voordelen flexrooster 
‘Dankzij het flexrooster kunnen leerlingen 

bewuster hun tijd indelen en bewuster 

kiezen waarin ze bijles willen volgen van  

een vakdocent, of verdiepen op ICT-vaardig-

heden, fitnessen, drama- of zanglessen.  

Zo blijft de leerling gemotiveerd voor het 

onderwijs.’ Een havoleerling wil verder 

graag praktisch bezig zijn in de les, weet 

Henriëtte. ‘Daarom denken we na over een 

vakhavo-onderdeel. Dat kan International 

Business zijn bij het economieprofiel.  

Het flexrooster maakt dit soort keuzes goed 

mogelijk.’

    (Anja de Zeeuw)

Henriëtte Steuten

De havo van het Comenius Lyceum heeft na 

een verbetertraject van drie jaar weer het 

oordeel ‘voldoende’ gekregen van de 

Onderwijsinspectie. Wat de school tijdens 

dit traject leerde, wil ze gebruiken voor 

haar onderwijs in de komende jaren.  

Niet onbelangrijk: over vier of vijf jaar 

krijgt het Comenius Lyceum een nieuw 

gebouw. Een blik in de toekomst.

Wat heeft de school geleerd van het 

verbetertraject? Henriëtte Steuten, conrec-

tor havo van het Comenius Lyceum, vertelt: 

‘Het belangrijkste is: het juiste team hebben 

met kwalitatief sterke, proactieve docenten 

die een goede relatie hebben met elkaar en 

met de leerlingen. De docenten moeten zich, 

net als de leerling, competent, autonoom en 

in relatie voelen, denk aan het CAR-model 

van Luc Stevens. Dat iedereen zich gezien 

voelt, helpt bij het maken van goede keuzes.’ 

Databewustzijn is ook een succesfactor om 

weer het oordeel ‘voldoende’ te krijgen van 

de Onderwijsinspectie, vervolgt Henriëtte. 

‘Op het gebied van het opbrengstgericht 

werken hebben we veel geleerd van het 

CED.  We vragen ons systematisch af: wat 

zijn de vorderingen van de leerlingen en 

welke interventies passen we toe? Dat 

zetten we voort en de keuzes daarvoor laten 

we aan elke sectie over.’

Profielwerkstuk wordt leidend
Een interne innovatiegroep bedenkt aan 

welk eigentijds onderwijs de nieuwbouw op 

Lijstersingel 18 ruimte moet bieden over 

vier of vijf jaar. De innovatiegroep kiest niet 

voor een bepaald onderwijsconcept, 

verzekert Henriëtte, die de trekker is van de 

groep. ‘We willen de kracht van onze 

collega’s benutten die zich zo hebben 

ontwikkeld met online lesgeven. En we 

zoeken naar een onderwijsontwikkeling die 

past bij het Comenius Lyceum als gastvrije 

school. Een lijn die centraal staat is het 

ontwikkelen van hbo- en academische 

onderzoeksvaardigheden voor de leerlingen 

[zie kader]. Vanaf leerjaar 1 nemen we 

leerlingen mee in: kennis verwerven, die 

toepassen en vaardigheden leren die hen 

voorbereiden op hun meesterproef, dat wil 

zeggen: het profielwerkstuk en het centraal 

examen. We maken het profielwerkstuk 

leidend in het verwerven van de hbo- en 

academische vaardigheden door leerlingen. 

Als we het PWS een grotere plek in de 

school geven, wordt het ook voor leerlingen 

belangrijker. Ze worden ook begeleid naar 

een bewuste beheersing van hun 

onderzoeksvaardig heden om met het  

PWS te starten.’ 

Zelfreflectie 
Een andere lijn is dat het Comenius Lyceum 

de leerlingen gaat helpen bij zelfreflectie. 

‘We starten met de tool    leerling bespreking.nl, 

en we helpen de leerlingen om hun eigen 

leerdoelen te omschrijven en die aan hun 

ouders en de mentor te vertellen. We zetten 

het curriculum om in leerdoelen, en een 

leerling krijgt inzicht in de mate waarin hij 

een leerdoel beheerst. We willen de 

Hbo-vaardigheden 

De hbo-vaardigheden bestaan uit:  

• plannen en zelfstandig werken  

• informatie zoeken en verwerken  

• teksten lezen en leren • samenwerken 

• analyseren • ICT inzetten  

• onderzoeken • verslagen maken  

• presenteren • reflecteren 

De academische vaardigheden omvatten 

kennis en vaardigheden op het gebied 

van het zoeken, beoor  delen, gebruiken 

en schrijven van wetenschappelijke 

literatuur - neergelegd in de leerlijn 

vanaf klas 1.
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Accent Praktijkonderwijs Capelle

Methode om inspraak te organiseren  
 

Deep democracy bij invoeren vernieuwingen
Accent Praktijkonderwijs Capelle zet de 

beslismethode deep democracy in bij de 

invoering van verschillende onderwijs-

vernieuwingen. De school wil hiermee 

intern draagvlak voor de vernieuwingen 

creëren, de betrokkenheid bij de thema’s 

vergroten en de kennis en wijsheid van 

alle collega’s optimaal benutten. 

Eerst iets over de voorgeschiedenis: 

ongeveer twee jaar geleden startte Accent 

Capelle met vier ontwikkelteams. Elk team 

is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 

uitwerking van één van de vier nieuwe 

onderwijsthema’s binnen de school: 

Zelfsturing & zelfregie, Levensecht leren, 

Gepersonaliseerd leren en Passend 

leiderschap. Na de onderzoeksfase en 

planvorming zijn de vier teams nu klaar om 

knopen door te hakken over de invoering 

van genoemde vernieuwingen. Maar die 

keuzes maken de teams op Accent Capelle 

niet alleen. ‘Wij willen alle medewerkers 

van de school betrekken bij die beslissin-

gen, zodat iedereen zich straks kan vinden 

in de plannen en met plezier meewerkt aan 

de invoering ervan’, zegt Dirk Verhulst, 

docent en mentor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kartrekkers van de vier teams gingen de 

afgelopen maanden op zoek naar een 

methode die de teams kon helpen bij het 

organiseren van de inspraak. Ze kwamen 

uit bij deep democracy. Deze beslismethode 

legt verschillen en tegengestelde meningen 

binnen groepen bloot.  

Vervolgens kunnen deelnemers de 

tegengestelde meningen bespreken, elkaar 

kritisch bevragen en samen onderzoeken 

wat ervoor nodig is om tot een gedragen 

besluit te komen. 

 

‘Spreek je uit!’
Tamara Schoneveld, mentor van de 

Entree-opleiding: ‘Binnen groepen zijn er 

altijd mensen die vaker dan anderen 

uitspreken of zich roeren. Dat is een bekend 

fenomeen, en bij ons is dat niet anders.  

Wij stimuleren met deze methode vooral 

ook de collega’s die doorgaans wat stiller 

en bedachtzamer zijn zich uit te spreken. 

We vragen iedereen nadrukkelijk om zijn of 

haar kennis en wijsheid te delen. Pas dan 

krijg je een goed beeld van wat er echt leeft 

onder collega’s.’ 

Saskia Herrebout, jobcoach: ‘Tegelijkertijd 

voorkom je ook dat mensen achteraf gaan 

zeggen “maar mij is niks gevraagd” of zich 

niet kunnen vinden in de beslissingen die 

zijn genomen. Ze waren er zelf bij. Het gaat 

hier dus ook om samen verantwoordelijk-

heid en zelfregie nemen.’  

Tamara: ‘Door je samen in een thema te 

verdiepen en het erover te hebben, creëer 

je bovendien vanzelf al meer verbondenheid 

met het onderwerp.’ 

Go/no go-stappenplan
Sinds april brengt Accent Capelle de 

beslismethode daadwerkelijk in praktijk. 

Daarvoor hebben de kartrekkers een   

go/no go-stappenplan ontwikkeld.  

Dat werkt zo: allereerst informeert het 

betreffende ontwikkelteam alle collega’s 

over zijn plan voor de invoering van de 

onderwijsvernieuwing. Daarna volgt er  

tijdens een studiemiddag een go/no go-  

presentatie. Daarbij krijgen de collega’s 

tekst en uitleg over de onderwijsontwik-

keling. Ook krijgen de collega’s een 

werkopdracht waarmee ze feedback op het 

betreffende plan kunnen geven met de 

PINS-methode1. Wat vinden collega’s 

positief, interessant en negatief aan het plan 

en hoe willen ze verder? Daarover spreken 

ze zich uit. Het team verzamelt alle feedback 

en komt op basis daarvan tot een advies. 

Dirk: ‘Als dat betekent dat een team een  

no go krijgt, vegen we het plan niet van tafel. 

Dan gaan we samen overleggen wat ervoor 

nodig is dat collega’s wel die go kunnen 

geven. In alle redelijkheid moeten we daar 

uit kunnen komen met elkaar.’

Saskia: ‘Iedereen heeft zich voor de start van 

de ontwikkelteams verbonden aan de 

kadernotitie over de vernieuwingen.  

We hebben al afgesproken dat we ermee aan 

de slag gaan. Nu gaan we met elkaar 

beslissen hoe we dat het beste kunnen doen.’

(De Nieuwe Lijn/Jeannine Westenberg)

Saskia Herrebout

Dirk Verhulst

Tamara Schoneveld

1 PINS staat voor: Positive, Interesting, Negative en So?,
 oftewel: hoe nu verder?



Iedere CVO-school kent wel oud-leerlingen die landelijk bekend zijn. 

Zo zat freestyle straatvoetballer Soufiane Touzani op CSG Calvijn. Hij heeft nu een 

 mediaproductiebedrijf, kledinglijn en goede-doelenstichting. Hij is influencer en ambassadeur van 

de Gelijke Kansen Alliantie en de Cruyff Foundation. 

‘Alle leraren zijn 
geweldig’ 

‘Ik heb les gehad in drie gebouwen van 

Johannes Calvijn, zoals de school toen heette. 

Ik begon in 1997 in een vwo/havoklas – 1VH7 

– aan de Grift. We hadden ook les in een klein 

gebouw aan de Groene Hoek. In klas 2 zakte ik 

af naar mavo/havo aan de Fichtestraat1.  

Toen heb ik mijn best gedaan en kwam ik in 

3-havo weer aan de Grift. Daar ben ik een jaar 

blijven zitten, maar ik heb er wel mijn havo 

afgerond. Ik koos het profiel Cultuur en 

Maatschappij (C&M).  

Dat ik verschillende vakken tof vond had ook 

met de leraar of lerares te maken. Bijvoor-

beeld Frans, dat door mevrouw Verhoef werd 

gegeven, en gym. Maar ook management en 

organisatie dat meneer Cronie gaf. Ik vond het 

tof dat hij veel persoonlijke interesse in je had, 

en tegelijkertijd op zijn manier streng was. 

Daardoor had hij volledige controle over de 

klas, maar dat vond je fair door die persoon-

lijke aandacht.  

Meneer Versaevel gaf Engels, hij was ook mijn 

mentor. Hij zag wel eens iets door de vingers 

als ik het moeilijk had. Ik kreeg in mijn school- 

tijd scoliose, waarvoor er een ijzeren pin van 

dertig centimeter in mijn rug werd gedaan. 

Daardoor moest ik mijn droom van profvoet-

baller opgeven. Versaevel zag dan: het zit even 

lastig bij Souf, maar het komt wel goed. Als je 

dat meemaakt van een leraar of van iemand 

als de bibliotheekjuf, dan ga je extra hard 

rennen, waardoor je een betere versie van 

jezelf wordt. Wat zo’n leraar doet is geen 

protocol, maar spelgevoel dat hij of zij heeft. 

Ik vind alle leraren per definitie geweldig. Ik 

doe namens het ministerie van Onderwijs een 

scholentour in Nederland voor de Gelijke 

Kansen Alliantie. Ik zeg dan tegen de leerlin-

gen: “Jullie denken dat ik een held ben, maar 

de echte helden zijn jullie leraren. Want elke 

dag doen zij hun best, niet om leerlingen te 

irriteren of om rijk te worden, maar om jullie 

te verrijken en een betere toekomst te 

gunnen.” Ik vind dat alle leraren, maar vooral 

de leraren die al lang in het vak zitten, het 

verdienen om op handen gedragen te worden. 

Waar ik moeite mee had? Met de vrijheid die ik 

kreeg, na de basisschool waar één leerkracht 

toezicht houdt op de klas. Doordat ik die 

misbruikte, zakte ik af. 

Na de havo ging ik naar het hbo, maar daar 

haakte ik na drie maanden af. Ik wilde 

straatvoetballer worden en ging naar de 

Kamer van Koophandel om mijn bedrijf te 

vestigen. Daarna heb ik zelf de markt 

veroverd. Nu gebruik ik de vrijheid goed.  

Ik heb veel geleerd: formats voor program-

ma’s bedenken, presenteren, editen, leiding 

geven, strategisch denken, de wereld van de 

sociale media leren kennen. 

Mijn levensles leerde ik van meneer Versavel: 

je moet niet iedereen gelijk behandelen om 

iedereen gelijk te behandelen. Want iedereen 

heeft zijn of haar eigen bagage, en die moet je 

kennen. En ‘don’t judge a book by its cover’ is 

mijn lijfspreuk die ik overal toepas.’   

    (Anja de Zeeuw)

Meer informatie: https://touzanifc.com/

De (CVO)pen aan	een	oud-leerling

Soufiane Touzani

Soufiane Touzani als tiener

(rechtsonder op de foto, met bal)

‘Don’t judge a book by its cover’ is mijn lijfspreuk
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1 Nu bekend als Zuidermavo
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Chapeau

 

Na tien jaar stopt Dirk Oosthoek als vaste columnist van dit 

blad. Hij geeft het stokje door aan Chris van den Berg,   

conrector bovenbouw en leraar Duits van het Zuider  Gymna- 

sium. In deze  aflevering  houden Dirk en Chris een socratische 

dialoog over wat  werkelijk van belang is in onderwijs. 

Chris: Dirk, vertel me, als filosoof en historicus, als onderwijs-

mens: is onderwijs en de vernieuwing daarvan iets dat je bewust 

kunt leren en verbeteren, of ontstaat vernieuwend onderwijs 

vanzelf?

Dirk: Als vanzelf gaat er niets in het onderwijs, leren en onder-

wijzen is hard werken geblazen. Als docent doe je ervaringen op 

en blik je terug op je lessen. Wat werkte en wat niet? Daar ga 

je dan mee aan de gang. Dit zit vooral vast op didactiek, waarbij 

de vraag is: hebben leerlingen geleerd wat ze moesten leren en 

hoe kom ik daar achter? Daarmee kun je je onderwijs bewust 

verbeteren. Werkt dit ook zo bij jou? 

Chris: Laat ik een voorbeeld geven. Laatst behandelde ik in de 

examenklas Die Leiden des jungen Werthers van Goethe en het 

viel mij op dat de leerlingen helemaal niet zo onder de indruk 

waren van dit verhaal als mijn medeleerlingen en ik dat waren 

toen onze docent Duits deze briefroman een jaar of twaalf 

 geleden met ons besprak. Mijn huidige klas vond het liefdes-

verdriet van Werther en de zelfmoord waarop dit uitliep zelfs 

belachelijk. Ze zagen de Werther als ‘maar een boek’ en dat 

maakte mijn literatuurles veel meer een geschiedenisles. 

Dirk: Er klinkt teleurstelling in je woorden door. Hoe kom dat? 

Had je meer willen bereiken? Wat heb je met die  ervaring 

 gedaan, wat zegt deze je?

Chris: Helder is dat tijden en leerlingen veranderen.  

Als docent moet je steeds weer op zoek naar de juiste vorm 

om iets over te brengen. Maar je moet niet verwachten dat 

 emotionele reacties tijdloos zijn. In het geval van de Werther zal 

ik misschien meer moeten aanknopen bij hun eigen ervaringen 

op het gebied van liefde (en verdriet). De tijd verandert vanzelf 

wel, ik hoef alleen maar goed te blijven letten op wat leeft bij 

leerlingen. Bedoel je dat met ‘niets gaat er als vanzelf’? 

Dirk: Hier noem je een kernpunt. Je zegt ‘alleen maar goed te 

letten op wat bij leerlingen leeft’. Maar zo makkelijk is dat niet. 

Je wilt dat leerlingen in iedere les iets  specifieks leren, daar 

komen ze voor. Ik ben in jouw voorbeeld benieuwd naar wat je 

de leerlingen precies wilde leren en wat je met deze ervaring 

hebt gedaan om de inhoud van de Werther dichterbij te brengen. 

Excuus, ik ben wat gedeformeerd door mijn werk als didacticus.

Chris: Goede vraag. Ik wil m’n leerlingen laten ervaren, hoe in 

literatuur – zoals van Goethe – uitdrukking wordt gegeven aan 

gevoelens die zij als leerlingen in hun eigen leven ook kennen. 

Het universele gevoel van onverhoord worden in de liefde, en het 

verwoorden daarvan. Zo krijgen zij een denkoefening in empa-

thie, een genuanceerder vocabulaire, maar ook de troost van 

woorden en van taal. 

Dirk: Wat je wilt bereiken met deze les is duidelijk, maar welke 

stappen heb je genomen om dit doel ook dicht bij de leerlingen 

te brengen?

Chris: In de les bleek dat leerlingen veel meer dan ik emoties 

en empathie zoeken in social media en muziek en veel minder in 

boeken. Ik switchte ter plekke richting ‘Goethe in een  mediale 

notendop’ om te bereiken wat ik wilde bereiken.  

Waarbij elke leerling zo z’n eigen voorkeuren had wat betreft 

media.  Controleren of ze het gesnapt hadden was makkelijk:  

de mobieltjes werden spontaan naar me toe gedraaid en ik 

kreeg via de schermpjes inzicht in vele belevingswerelden.  

Het prachtige was te ontdekken dat die niet veel anders 

 waren dan Goethes Frühlingsgewitter! In de 18de eeuw hing en 

 donderde de onrust in de lucht en op papier, in de 21ste eeuw in 

TikTok-filmpjes en Instagram-stories. Zelfde verhaal. 

Dirk: Klinkt goed, dan heb je ze dus wel meegekregen!  

Betekent dit dat literatuuronderwijs verouderd is en vernieuwd 

moet worden met multimediale uitingen, als blijkt dat leerlingen 

daar hun gevoelens en empathische vermogen beter mee  

kunnen spiegelen? Hebben we daar niet de kern van wat  

werkelijk van belang is in onderwijsvernieuwing te pakken?

Chris: Zeker, vernieuwende literatuurdidactiek moet in het teken 

staan van Das Eigene und das Andere. Door in één les Duits op 

zoek te gaan naar de analogie tussen Goethe en TikTok  kunnen 

leerlingen hun eigen identiteit(en) spiegelen aan dat wat ze 

nog niet kennen. Wat je zelf meebrengt (of je nu leerling bent 

of docent) wordt op creatieve wijze verrijkt, geconfronteerd of 

geïntegreerd met het andere. Ik vraag me wel af of ons  

onderwijssysteem voldoende vrijheid geeft om die essentiële 

wisselwerking tussen jezelf en de wereld ruimte te bieden.

Dirk: Dat is een prikkelende vraag Chris! Ik ben benieuwd hoe je 

die gaat beantwoorden in je komende columns.

Wat is onderwijsvernieuwing? 

Column

Chris van den Berg
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Hoe kwam je op ideeën voor je columns?
Meestal volgde ik het thema van CVOpen en ging ik bij mezelf na 

wat ik er van wist en wat ik ervan vond. Dat zette ik op een rij en 

ging vervolgens op zoek naar een invalshoek. Die vond ik vaak in 

vakliteratuur, nieuws uit het onderwijs of eigen ervaringen in de 

klas. Soms viel de column buiten het thema van het nummer en 

ging ik in op gebeurtenissen die mij erg raakten. Zoals het 

afslachten van jonge mensen door Anders Breivik, het lot van Alan 

Turing vanwege zijn homoseksualiteit of de onthoofding van 

Samuel Paty. 

Wat vond je leuk aan het schrijven, en wat minder leuk?
Ik vond het een uitdaging om op dit podium binnen het bestek van 

zo’n 650 woorden mijn vaak kritische blik op ontwikkelingen 

(meestal hypes) binnen het onderwijs te ventileren. Ik denk aan 

prestatiebeloning, het puberbrein, iPadscholen of Curriculum.nu. 

Ik heb het als prettig ervaren dat de redactie mij de vrijheid gaf om 

zelf thema’s te kiezen en me nooit politieke correctheid heeft 

opgelegd, ook al haalde ik met sommige columns het thema van 

het nummer flink onderuit. Minder leuk vond ik in het begin dat ik 

maar één kolom kreeg, maar dat werden er al gauw twee en soms 

zelfs drie. Een filosoof heeft immers ruimte nodig.

Welke reacties kreeg je zoal?
Reacties van collega’s binnen Melanchthon, en ook daarbuiten. 

Mondeling of via de mail. Meestal positief, soms kritisch vanwege 

de badinerende inslag of te kritische ondertoon. Leuk vond ik een 

mail van een collega die een besluit had genomen over zijn 

loopbaan naar aanleiding van mijn column over ‘de leraar en de 

headhunter’. Of een collega die de column over de ‘regenboogtrap’ 

had ingezet als lesmateriaal. Zonder die positieve feedback was ik 

nooit zo lang doorgegaan. 

Bij hoeveel scholen staat het vak filosofie op het rooster
In 2019 boden 196 scholen voor vwo filosofie als keuzevak voor het 

examen aan en 90 scholen voor havo. Dat is respectievelijk 33 en 

15 procent van het totaal aantal scholen. Binnen CVO bieden 

Calvijn Groene Hart en Melanchthon Schiebroek filosofie op zowel 

havo- als vwo-niveau aan en Melanchthon Bergschenhoek op 

vwo-niveau. Landelijk en binnen CVO is er dus nog flinke groei 

mogelijk. Filosofie is bij uitstek een vak dat de identiteit van een 

(christelijke) school kan versterken en zowel op havo als vwo 

leerlingen stevig voorbereidt op het tertiaire onderwijs. Het biedt 

een gedegen denktraining en zorgt voor diepgang in de vorming 

(Bildung). 

Hoe gaat het verder met de schoolvak-ontwikkeling?
Docenten filosofie werken mee aan de ontwikkeling van leer-

gebieden als burgerschap en mens & maatschappij in het kader 

van Curriculum.nu. De focus ligt daarbij op kritisch leren denken. 

Wat betreft de bovenbouw zie ik dat de examenthema’s meer de 

kant opgaan van vakoverstijgende thema’s en vormen van denken. 

Zo is op vwo ‘Het goede leven en de vrije markt’ een examen-

thema. Hierbij ontwikkelen leerlingen een kritische blik op de rol 

van productie en consumptie in een betekenisvol leven. Bij havo 

komt de komende jaren het thema ‘Democratie: vrijheid en 

gelijkheid, voor wie?’ aan bod. Een onderwerp dat midden in de 

werkelijkheid staat en havisten leert om praktisch en theoretisch 

te reflecteren op de grondslagen van het politieke bestel.

Je hebt een werkboek gepubliceerd en meegewerkt aan een 
handboek – wat voor soort publicaties zijn dit?

Het werkboek hoort bij het examenthema voor vwo over ‘Het goede 

leven en de vrije markt’. Het bereidt de leerlingen voor op het 

centraal examen, maar de insteek is vooral om ze tot reflectie te 

brengen over hun eigen leven zodat ze er ook persoonlijk wat aan 

hebben. Het werkboek staat vol met vragen, opdrachten, teksten 

en casuïstiek. Het is ontwikkeld in samenhang met een website.1 

Daarop staan aanvullende opdrachten, filmpjes, teksten en 

interviews. Ik heb dit project geïnitieerd om docenten en leerlingen 

over gevarieerd materiaal te laten beschikken voor gebruik in de 

lessen en bij de examenvoorbereiding.

Het handboek ‘Vakdidactiek filosofie’ waaraan ik heb meegewerkt 

is bedoeld voor studenten in de lerarenopleiding, maar ook voor 

docenten filosofie die hun kennis willen updaten. Het is onlangs 

verschenen bij uitgeverij Boom. Het gaat onder meer over het 

ontwerpen van lessen filosofie, het uitvoeren van interactieve 

werkvormen en het toetsen van filosofische kennis en vaardig-

heden. Daarnaast bevat het theorie, bijvoorbeeld over wat we uit 

onderzoek weten over het leren filosoferen van adolescenten en 

hoe je die kennis in lessen kunt toepassen.

Wat wens je tot slot Chris toe als nieuwe columnist? 
Ik ken Chris al langer dan vandaag, namelijk vanuit mijn rol als 

supervisor bij zijn opleiding tot leraar Duits op het ICLON. Chris is 

grondig in zijn analyses, gevoelig voor wat er in onderwijsland 

speelt en bovendien creatief. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij 

deze prachtige kwalificaties optimaal zal benutten bij het schrijven 

van zijn columns.

      [Anja de Zeeuw]

 1  www.moralmarkets.org/nl/blog-series/het-goede-leven-en-de-vrije-markt

Interview met vertrekkend columnist Dirk Oosthoek

‘Een filosoof heeft
 ruimte nodig’ 
 

Nu Dirk Oosthoek afzwaait na 21 columns is het tijd om met hem terug te blikken op zijn bijdragen. 
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Tim Jansen vertelt over het horecalokaal. 

‘De werkstations zijn zo gebouwd dat aan 

beide kanten gewerkt kan worden. Ook 

hebben we van het kookgerei alles dubbel; 

twee spatels, twee soeplepels et cetera.’

Leerling: ‘Ik weet niet hoe gaar het vlees 

moet zijn … meneer, meneer!’

Leerlingen van het vierde leerjaar volgen een theorieles over hoogspanning. 

Daarna moeten ze benoemen welke gereedschappen er op tafel liggen. 

Docent techniek Hans Bouwman houdt een spanningstester omhoog:  

’Wat is dit? Juist! Ik zou deze niet uitproberen bij 1500 volt, trouwens.  

Deze gebruik je als je met elektriciteit in huis werkt. En pas op dat je vinger 

niet tegen het metaal aankomt. Zelf heb ik vroeger een keer meegemaakt 

dat ik in de badkamer aan het werk was en er iets niet goed ging; een dikke 

knal en de halve schroevendraaier foetsie!’ Hans Bouwman wijst naar een 

volgend gereedschap. ‘Wat is dit?’ Leerling: ‘Steeksleutel.’ Hans: ‘Als jij 

straks in een garage werkt, Ilias, moet je van tevoren weten welke spullen je 

nodig hebt en dit goed organiseren.’ 

Hans tegen een leerling die bezig is met schuren:  

‘Als het hout zo glad is als een babyhuidje mag de lak erop.’ 

Teamleider Tim Jansen vertelt dat het interieur van het schoolgebouw grondig 

is opgeknapt. Vorig jaar voor de herfstvakantie werd de verbouwing afgerond. 

Bij de ingang is de balie vernieuwd, in de hal is een tribune gebouwd (foto) en 

de praktijklokalen hebben een make-over gekregen. Tim: ‘Doordat alle 

praktijklokalen zijn vernieuwd is het mogelijk om nog beter onze onderwijs-

doelstellingen te behalen. Uiteraard draait het niet alleen om lokalen, maar 

zeker ook om de visie die daarachter steekt. Daarom zijn bijvoorbeeld alle 

praktijkdocenten nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de 

verbouwing in hun lokaal. Deze flinke klus is alleen gelukt door de inzet van 

het hele team. Zonder de collega’s zou het resultaat nu veel minder mooi 

geweest zijn. We hadden al een gezellige en warme school, maar die is nu 

oprecht Centrum 2.0 te noemen.’

In dit vernieuwde technieklokaal krijgen leerlingen les in 

fietstechniek, met metaal werken en hout bewerken. 

 Een kijkje op ...
Accent Praktijkonderwijs Centrum 

 



Het vernieuwde lokaal zorg, welzijn en 

facilitair. Conciërge Johan van der Maat 

werkt al 26 jaar voor Accent Centrum en 

doet zijn controlerondje. ‘Ik breng 

bijvoorbeeld spullen naar de keuken, hang 

de was op en controleer de ramen.’

‘Ik weet niet of ik iets met horeca wil doen, ik wil model 

worden! Iedereen zegt dat ik mooie outfits draag.’ 

De docent heeft een lactosevrij, vegan mengsel 

voorbereid. Leerling: ‘Ik heb een melkallergie.’ 

Deze wandtekening is gemaakt door ckv-docent Jacqueline de Ruijter. Dit is 

niet de enige wandversiering van haar hand die in de school te vinden is.

Na schooltijd praten docenten Marley de Vos 

(rechts), mentor klas 1, en Hans Sumaiku, 

stagecoör dinator en mentor Entree klas 4, bij onder 

het genot van een kopje ‘Man met Bril Koffie’.  

Hans Sumaiku: ‘Die koffietent zit hier om de hoek!’
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Deze leerlinge wordt door docent zorg, welzijn en facilitair 

Wendy Krolis voorbereid op haar examen microvezel-certificaat.  

‘Heel goed, zoals je je doekje overpakt met je andere hand.’ 

‘Mevrouw, wie heeft dit zo in de knoop gedaan, moet ik dit  

opvouwen …?! Ik ben slecht in vouwen, strijken kan ik veel beter.’ 

Leerling in de keuken: ‘Wie wil er allemaal een kopje thee?’ 

Het vernieuwde lokaal detailhandel. 

In de kledingwinkel leren leerlingen onder andere met 

een kassa werken en hoe ze klanten te woord staan.

Orthopedagoog Irene Bienenmann heeft een online overleg in Teams en 

is bezig met het voorbereiden van een expertise-overleg. Op de vraag hoe 

lang Irene al voor de school werkt zegt ze (lachend): ‘Heeeeeeel lang!’

 (Janetta Ninkeula]
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Leraren op het Marnix Gymnasium volgden 

onlangs een webinar over ‘Online leren en 

 lesgeven’, gegeven door Michel van Ast. 

Daarna stelden ze specifieke vragen in een Q&A 

aan Patricia van Slobbe, collega van Michel en 

mede-initiatiefnemer van OnderwijsArena. 

Patricia van Slobbe en Michel van Ast hebben veel ervaring in het 

voortgezet onderwijs, als docent Engels (Patricia) en wiskunde 

(Michel). Beiden waren ook lerarenopleider en ze schreven de 

boeken ‘Kleppen dicht, effectief leren met ICT’ en ‘Kleppen open, 

actief leren met ICT’. Daarmee geven ze trainingen in het hele 

land. In 2019 richtten ze OnderwijsArena op, waarin leraren zélf, 

met elkaar, kunnen leren (zie kader).

 

Heldere structuur
Wat is het belangrijkste dat leraren kunnen verbeteren in hun 

online lessen? Patricia: ‘Gebruik doeltreffende didactiek, hanteer 

een heldere lesstructuur en besteed aandacht aan de kwetsbare 

leerling. Vertrouw op een structuur die je (her)kent met deze vijf 

leeractiviteiten: voorkennis activeren, uitleggen, begeleid 

inoefenen (over de schouder meekijken), zelfwerkzaamheid 

begeleiden en evalueren. Zorg ook voor individuele aanspreek-

baarheid, het activeren van leerlingen, voor interactie tussen 

leerlingen en met jou en je leerlingen. Dit kun je organiseren met 

behulp van bijvoorbeeld de breakout rooms, een heldere opdracht 

en een toepassing waarmee je de leerlingen kunt volgen. Gebruik 

daarvoor technologie die dat ondersteunt.’ 

Netflix
‘Je ziet nu veel emergency remote teaching: wat een leraar offline 

deed, doet hij nu online. Vaak komt dat neer op: uitleg geven aan 

de hand van een Powerpoint en daarna online werken door de 

leerlingen. Maar in een online omgeving ben je leerlingen vaak 

kwijt, ze doen de camera niet aan en er is Netflix, TikTok, er zijn 

appjes ... Als leraar voel je je onveilig, want wie zitten er aan de 

Interview met Patricia van Slobbe, initiatiefnemer van OnderwijsArena

Verbeter je online lessen

Patricia van Slobbe
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andere kant van het scherm? Ik hoor docenten zeggen: “Geef mij 

alsjeblieft instrumenten waarmee ik het beter kan doen.” Dat is 

een heldere roep om hulp van een professional die graag kwaliteit 

levert. Belangrijk is dat je als docent heel duidelijk hebt wat een 

leerling kan, doet en leert. En ook hoe hij of zij laat zien dat hij of 

zij het kan. Welke mix van werkvormen gebruik je daarvoor en in 

welke samenstelling organiseer je dit? Wat doet een leerling 

individueel en zelfstandig, wat doen leerlingen samen, wat doen 

zij in de contacttijd met jou?’

Glorieus falen 
‘Over het verbeteren van je online lessen kun je boeken lezen of 

webinars volgen, maar je moet het gewoon doen. En daar hoort 

bij dat je fouten maakt. In ons boek ‘Kleppen dicht’ noemen we 

dat: glorieus falen. Dat vinden mensen moeilijk. Tegen leerlingen 

zeg je: “Fouten maken mag.” Maar als docent voel je: ik moet het 

kunnen, doen, weten. Dat werkt verlammend. Ik gun elke docent 

dat hij of zij dingen uitprobeert en bekijkt wat wel of niet werkt. 

Mijn tip is: doe dit als collega’s in een team, of in een klein groepje.’ 

Brein – Buur – Boek 
‘Kijk nog eens kritisch naar je eigen les: zit het zweet op de juiste 

rug? Door bewust stil te staan bij de leeractiviteiten en de daarbij 

behorende werkvormen, vergroot je de activiteit van de leerling en 

krijg je inzicht in waar zij staan ten opzichte van waar zij zouden 

moeten of willen staan. Activeer voorkennis en sluit daar gericht 

bij aan, gebruik activerende werkvormen die samenwerkend leren 

bevorderen en gebruik actief leerstrategieën waarvan we weten 

dat ze werken. Denk aan werkvormen als Brein – Buur – Boek1 

die goed aansluiten bij retrieval practice. 

Exit-ticket
De didactiek van online lessen is niet heel anders, maar de 

context is anders. Het vereist dat je teruggaat naar de tekentafel 

en dat je het klein maakt. Vraag je af: wat wil ik dat elke leerling 

kent, kan en doet als hij op de ‘verlaat’-knop in Teams drukt?  

Je kunt bijvoorbeeld een exit-ticket klaarzetten met drie vragen: 

welke drie dingen heb je geleerd, welke twee zaken vond je 

interessant en welke vraag heb je nog?  

Vraag je telkens af bij wat je inzet: wat past bij mij, en waarmee 

doen de leerlingen iets? Want je moet geen tooltje gebruiken om 

het tooltje. Vaak geldt: less is more.’

Advies aan Marnixdocenten
Tot slot, wat is Patricia opgevallen bij de docenten van het Marnix 

Gymnasium tijdens de Q&A? ‘Gymnasiumleerlingen en -docenten 

zijn goed in het vergaren van kennis. Ze kunnen goed studeren en 

bronnen onderzoeken. Mijn advies aan hen is: stop met lezen, en 

ga vooral dóen. Ga iets uitproberen wat buiten je comfortzone ligt. 

Daarbij geldt: één keer is geen keer. Want al heb je slimme  leer- 

lingen, het blijft belangrijk om te focussen op structuur en didactiek.’

 Ik gun elke docent dat hij of zij  

  dingen uitprobeert’

Leg contact met je leerlingen, activeer hun voorkennis. In deze 

nieuwe situatie is het niet erg om terug te gaan naar de basis en 

naar een bekende structuur en te zoeken naar een manier van 

leren zoals in de fysieke les. Voel daarbinnen de vrijheid om meer 

te gaan ontdekken.’ 
     
     (Anja de Zeeuw) 

1 De werkvorm Brein – Buur – Boek houdt in: leerlingen denken en schrijven 

eerst zelf antwoorden en ideeën op, vervolgens wisselen ze uit met hun 

 buurman of-vrouw óf met hun online maatje en vullen hun antwoorden met 

een andere kleur aan; vervolgens raadplegen ze het boek of een andere bron 

om nog meer aan te vullen. 

Bekijk de online Vives-sessie ‘Online leren en lesgeven’,  
verzorgd door Michel van Ast, te vinden via Google. 

 

Maak kans op een boek 
Patricia van Slobbe stelt twee exemplaren van het boek 

‘Kleppen dicht, effectief leren met ICT’ ter beschikking 

voor lezers van CVOpen. Wil je kans maken op dit boek? 

Stuur dan een mailtje met je naam, school en adres-

gegevens naar cvopen@cvo.nl. De redactie verloot de 

boeken onder de inzenders. 

 

Wat is en doet OnderwijsArena?
OnderwijsArena gaat over samen scholen met leraren.  

Het aanbod aan professionaliseringsactiviteiten is breed, 

bijvoorbeeld: didactisch coachen, formatieve cultuur en 

motivatie. Nu is er veel vraag naar het onderwerp online 

didactiek. 

Themasessies worden online aangeboden. Elke school 

krijgt twee gratis deelnames om kennis te maken.  

Daarna kan er een strippenkaart (10x), schoolpas (40x),  

all inclusive-pakket of een academiepas (maximaal 200 

deelnames) aangeschaft worden. De kosten zijn relatief 

laag en doordat docenten zelf mogen kiezen welke sessies 

ze willen volgen kan er recht gedaan worden aan verschil-

len in scholingsbehoeften. 

Elke eerste maandagavond van de maand is er een gratis 

toegankelijk webinar voor iedereen, bijvoorbeeld over 

leerdoeldenken. Meer informatie: www.onderwijsarena.nl 
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Ismail genomineerd 
voor Leraar van het Jaar

De landelijke nominatie was echt een verrassing, ook al was ik in 

2018 al uitgeroepen tot Leraar van het Jaar Rotterdam. Die titel 

betekent veel voor me, omdat die is gebaseerd op het stemgedrag 

van leerlingen zélf. Toen ik destijds die titel won, kreeg ik prachtige 

reacties en veel lof. Reacties van collega’s zijn natuurlijk fijn, maar 

de reacties van leerlingen (“U bént echt de beste docent!”) raakten 

me het meest. Dan heb je blijkbaar impact. 

Voor de landelijke verkiezing Leraar van het Jaar 2021 ben ik door 

iemand voorgedragen. Na die voordracht moest ik een motivatie-

video insturen. Een aantal leerlingen, oudleerlingen en mijn huidige 

directeur hebben daarvoor een boodschap ingesproken. Een jury 

kiest in december de winnaar. Ik zie de verkiezing vooral als een 

middel om iets te doen tegen kansenongelijkheid. 

De dag die ik nooit meer vergeet …

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

Ismail Aghzanay is docent Engels en teamleider op het Comenius 

Beroepsonderwijs Capelle. In januari werd hij genomineerd voor de 

titel Leraar van het Jaar 2021 voor de sector voortgezet onderwijs.

‘Eigenlijk had er een grote bijeenkomst moeten plaatsvinden om de 

nominaties bekend te maken. Door corona werd het een live stream, 

die ik samen met een collega in mijn kantoor volgde. Eventjes had ik 

nog overwogen om meer collega’s en leerlingen uit te nodigen, maar 

als ik niet was genomineerd zou dat toch een beetje ongemakkelijk 

zijn. Toen duidelijk werd dat ik bij de laatste drie vo-leraren zat die 

daadwerkelijk kans maken op de titel, ging dat als een lopend 

vuurtje door de school. Iedereen reageerde blij en enthousiast.  

Ik voelde me die dag heel dankbaar.



Elk kind, ongeacht zijn achtergrond, verdient wat mij betreft 

gelijke kansen. Veel leerlingen van deze school komen uit 

kwetsbare gezinnen en groeien op in lastige omstandigheden. 

Hun ouders hebben doorgaans geen hoge opleiding en er is 

weinig geld. Ik heb een zwak voor deze kinderen, die door de 

maatschappij en de politiek vaak vergeten worden of in hokjes 

gestopt. Het is belangrijk dat we hun vertrouwen geven, zodat ze 

ook meer in zichzelf gaan geloven. Door mijn nominatie krijg ik 

meer mogelijkheden om mee te praten over dit soort zaken.  

 ‘Ik wil dat mijn leerlingen  
 als mens vooruit gaan,  
 niet alleen met Engels’

Om een goede docent te zijn, moeten je lessen didactisch 

natuurlijk op orde zijn. Maar ik denk dat ik op pedagogisch vlak 

het meest onderscheidend ben. Ik ben oprecht geïnteresseerd in 

de leerlingen en investeer veel in de relatie met hen. Tijdens de 

les en daarbuiten. Ik ben iemand met wie ze kunnen praten en bij 

wie ze hun gevoelens kunnen uiten. Ik geef ze veel complimenten 

en liefde, benader ze met positiviteit. Als de relatie sterk is, kan 

dat tot geweldige prestaties leiden. Dan heb ik het niet alleen over 

schoolse resultaten maar ook over hun sociale en mentale 

ontwikkeling en welbevinden. Het is belangrijk dat onze leerlingen 

uiteindelijk optimaal kunnen meedraaien in de maatschappij. 

Daarom moet er in het onderwijs bijvoorbeeld ook aandacht zijn 

voor hoe je met elkaar omgaat. Ik wil dat mijn leerlingen tijdens 

mijn lessen niet alleen met Engels vooruit gaan maar ook als 

mens. 

Daar hoort bij dat ze weerbaar worden en zich realiseren: hoe 

zwaar het nu ook is, er is licht aan het einde van de tunnel. Ik ben 

dankbaar dat ik mezelf als voorbeeld kan geven. Mijn ouders zijn 

analfabeet en spreken gebrekkig Nederlands, mijn school-

loopbaan startte in het speciaal onderwijs en vmbo-basis.  

Je kunt dan wel bij de pakken neerzitten en klagen, maar je kunt 

ook denken: ook al is de situatie zwaar, ik kies zelf welke richting 

ik op ga. Om die keuze te maken, is het belangrijk dat je vertrou-

wen krijgt van je omgeving. Dat vertrouwen geef ik mijn  leerlingen. 

Ik laat ze zien: ik geloof in je, ik ben er voor je, je kunt het!

De Leraar van het Jaar-verkiezing kan ook een rol spelen in het 

lerarentekort. Door mijn nominatie krijg ik vaker de kans om 

vanuit passie over mijn beroep te vertellen, bijvoorbeeld in het 

tv-programma Jinek. Ik krijg veel reacties van mensen die 

zeggen: “Door jou weet ik zeker dat ik het onderwijs in wil.”  

Dat is heel mooi. Als ik in december daadwerkelijk Leraar van het 

Jaar 2021 word, zal het ook makkelijker worden om in gesprek te 

komen met het ministerie van Onderwijs. Want over het salaris 

moeten we het natuurlijk ook hebben.’

         (Karin van Breugel) 

Personalia

Michel Baas is per 1 januari 2021 benoemd als 

vestigingsleider op Accent Delfshaven. Hij werkt sinds 

2013 bij Accent nadat het Overschie College en Accent 

Praktijkonderwijs Delfshaven zijn verdergegaan als 

één school. Michel is begonnen als docent en 

coördinator fase 1 (eerste en tweede klas). In april 

2019 werd hij teamleider en gaf hij samen met de 

toenmalige vestigingsdirecteur leiding aan het team 

van de school.

Somaia Yaagoub is per 1 november 2020 

benoemd als directeur op Comenius College 

Rotterdam. Somaia begon in het onderwijs als 

docente wiskunde en economie. De laatste acht jaar 

heeft ze gewerkt als afdelingsleider en waarnemend 

directeur op College St Paul, een vmbo in Den Haag.

Robert Pintér is met ingang van 11 januari 

benoemd tot rector van het Farelcollege. Robert heeft 

verschillende directiefuncties binnen het voortgezet 

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vervuld 

en was hiervoor directeur van de school voor 

Gezondheid en Welzijn van de onderwijsgroep ROC 

Tilburg. 

Jurgen Luteijn is benoemd als directeur bedrijfs-

voering van Melanchthon ad interim. Jurgen is 

oud-leerling van Penta Blaise Pascal (nu: Scala 

Molenwatering) en studeerde bedrijfseconomie.  

Hij stond een aantal jaren als docent economische 

vakken voor de klas op zijn vroegere middelbare 

school. De afgelopen jaren vervulde hij diverse 

functies op het gebied van bedrijfsvoering in vrijwel 

alle onderwijssectoren en daarvoor bij onderwijs-

adviesbureaus.

Tanja van den Berge is met ingang van 25 mei 

benoemd tot directeur bedrijfsvoering van het 

Comenius College. Ze heeft de afgelopen jaren 

gewerkt bij de Shared Service Organisatie (SSO) van 

CVO als manager Huisvesting en Facilitair. 

Op 1 februari is Els Kooij gestart als bestuurs-

secretaris ad interim. Zij volgt Karin Flapper op die 

buiten CVO een nieuwe uitdaging heeft gevonden.  

Els is een ervaren interimmer in het voortgezet 

onderwijs: na een jaar als schoolleider in Den Haag 

heeft ze anderhalf jaar de afdeling Onderwijs en 

Kwaliteit geleid bij ZAAM, schoolbestuur voor 

interconfessioneel voortgezet onderwijs in  

Amsterdam.
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Meer informatie:  
https://www.not-online.nl/bezoekers/leraar-van-het-jaar

 



Liesbeth van Rikxoort is sinds 2016 zorgcoördinator op het 

Farelcollege. Een fijne plek om te werken, vindt ze, al was het 

maar omdat zij en haar kinderen er hun diploma haalden. 

Hoe ben je zorgcoördinator geworden?
‘Na de middelbare school wilde ik eigenlijk hbo-jongerenwerk 

doen, maar daar was in die tijd weinig werk in. Ik koos voor een 

praktisch alternatief: een secretaresseopleiding. Jarenlang was 

ik office manager in het bedrijfsleven, tot ik na bijna dertien jaar 

overstapte naar het onderwijs. Op de vo-school waar ik werkte, 

groeide ik door tot zorgcoördinator. Toen de zorgcoördinator van 

het Farelcollege vier jaar geleden met pensioen ging, heb ik op 

haar baan gesolliciteerd en werd ik aangenomen.’

Wat is de kern van je werk?
‘Alle zorgmeldingen komen uiteindelijk bij mij binnen, vaak via de 

mentor. Wekelijks bespreek ik de aanmeldingen met de interne 

teambegeleiders en de teamleiders. Samen bepalen we wat we 

gaan doen, hoe we dat organiseren en wie wat doet. Zorg-

coördinatoren die een achtergrond hebben als orthopedagoog 

zullen waarschijnlijk ook een deel van de zorg op zich nemen, 

maar ik ben in de eerste plaats de coördinator van de zorg. 

Persoonlijk vind ik dat een pre!’

Hoe heeft corona jouw werk beïnvloed?
‘In mijn werk heb ik regelmatig te maken met ad hoc- 

problematiek. Bij bijvoorbeeld een crisissituatie, ernstig signaal 

of vechtpartij moet er direct gereageerd worden. Dan laat ik bij 

wijze van spreken alles uit mijn handen vallen. In die hectiek voel 

ik me als een vis in het water. Door de schoolsluiting was het 

opvangen van signalen moeilijker. Het hele team heeft zich enorm 

ingezet om alle leerlingen goed in beeld te houden. De docenten 

hebben veel hart voor de leerlingen. Als het nodig is, bellen, 

sms’en of appen ze hen. Zelf ben ik wel eens bij leerlingen 

langsgegaan, omdat niemand hen te pakken kreeg. In het belang 

van de leerlingen kleur ik graag buiten de lijntjes. Voor leerlingen 

die thuis om diverse redenen niet tot werken kwamen, hebben we 

tijdens de lockdown opvang op school geregeld.’

Wat vind je het leukst? 
‘Helaas kan ik niet alles oplossen, maar in negen van de tien 

gevallen kan ik mensen daadwerkelijk helpen of in ieder geval 

hoop bieden en rust brengen in een situatie. Bij de aanmelding 

van leerlingen die van een collegaschool komen, ben ik in 

principe altijd betrokken. Wij willen kinderen graag kansen geven. 

Soms word je daarbij teleurgesteld, soms heb je succes. Het is 

heel leuk als de leerling uiteindelijk bij ons zijn diploma haalt!’ 

En het moeilijkst?
‘Sommige situaties vind ik heel lastig. Met name als er kinderen 

zijn bij wie al je alarmbellen afgaan, maar bij wie je weet dat hun 

situatie waarschijnlijk verder verslechtert als je ingrijpt.’

Voel je je gewaardeerd? 
‘Absoluut, ik bof enorm met mijn collega’s. Zij zien mij als 

volwaardige zorgcoördinator en weten me te vinden met vragen of 

zorgen over leerlingen. Ook vanuit de directie heb ik alle steun, 

dat is heel fijn.’

     (Karin van Breugel)

Uit het leven gegrepen

Liesbeth van Rikxoort, zorgcoördinator Farelcollege
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CVO
CVO omvat zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs.  

Deze scholengroepen hebben vestigingen op zo’n 40 verschillende 

locaties, met een sterke concentratie in Rotterdam.  

De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met 

meerdere vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus.  

Met zo’n 21.000 leerlingen behoren we tot de grotere schoolbesturen 

van Nederland. CVO is werkgever voor ongeveer 2.350 medewerkers.

De scholen van CVO doen er alles aan om onze leerlingen succesvol 

te laten worden. Vanuit een open christelijke inspiratie bieden we 

jonge mensen stimulerend voortgezet onderwijs én een brede 

vorming, waarbij we rekening houden met ieders individuele 

mogelijkheden en kwaliteiten.

Meer informatie: www.cvo.nl

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

honderd mensen werken. Deze ondersteuningsorganisatie bestaat 

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

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

ondersteunen de scholen van CVO op het gebied van ICT, human 

resources, huisvesting & facilitair, financiën, inkoop, 

 subsidiecoördinatie en juridische zaken. 

Missie
De CVO-visie 2019-2024 ‘Onderwijs voor het leven’ bestaat uit  

vijf pijlers:

1. Goed onderwijs voor het leven

2. Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

3. Inclusieve identiteit: ontmoeting

4. Professioneel en lerend

5. Met plezier samen sterk

De visie inspireert en geeft de ambities aan van CVO. Scholen 

vertalen de visie naar eigen doelen en resultaten die passen bij de 

school. Zo blijft er ruimte voor de diversiteit aan scholen binnen CVO.

De integrale tekst van de CVO-visie is te vinden op www.cvo.nl

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

De CVO-scholen

Accent

Accent Praktijkonderwijs Capelle

Accent Praktijkonderwijs Centrum

Accent Praktijkonderwijs Delfshaven 

Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet 

Accent VSO Op Noord

Accent VSO Op Zuid 

Scholengroep CVO Regio Zuid

CBSplus 

 Haven Havo

De Meerpaal

Farelcollege 

Juliana 

Groene Hart

Zuidermavo 

 

 

 

Comenius College  

Comenius Mavo Capelle 

Comenius Lyceum Capelle

Comenius Beroepsonderwijs Capelle 

Comenius College Krimpen 

Comenius College Nieuwerkerk 

Comenius College Rotterdam

Marnix Gymnasium 

 

CSG Melanchthon

Melanchthon Bergschenhoek  

Melanchthon Berkroden

Melanchthon De Blesewic

Melanchthon Business School 

Melanchthon Kralingen 

Melanchthon Mavo Schiebroek 

Melanchthon Schiebroek 

Melanchthon Wilgenplaslaan

PENTA college CSG 

Penta Bahûrim 

Penta Charles de Foucauld

Penta Hoogvliet

Penta Jacob van Liesveldt

Penta De Oude Maas

Penta Scala Molenwatering

Penta Scala Rietvelden 

Penta Rozenburg 

Zuider Gymnasium

Samenwerkingsscholen CVO en 

OZHW

Focus Beroepsacademie

Máximacollege

Ga voor de contactgegevens naar de website van de 

scholen of naar cvo.nl



 

CVO 

Henegouwerplein 14

3021 PM  Rotterdam 

Postbus 2152

3000 CD  Rotterdam

T [010] 217 13 99

www.cvo.nl

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

arrow-right CVO. Meer dan het gewone.
 

‘Alle leraren, maar vooral de leraren die al 
lang in het vak zitten, verdienen het om op 
handen gedragen te worden.’

 
Soufiane Touzani, freestyle straatvoetballer en oud-leerling van CSG Calvijn, op pagina 15 


