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Post

En nu vooruit! 
Deze CVOpen staat bijna geheel in het teken van ICT. Een boeiend 

onderwerp dat we vanuit verschillende invalshoeken belichten. 

Wat maakt de ICT een enorme groei door! Zo had ik vijf jaar geleden 

niet kunnen vermoeden dat de iPhone en Androidtoestellen de pc, 

camera, agenda en iPod grotendeels overbodig zouden maken.  

En het einde van de innovatie is zeker nog niet in zicht, getuige  

de bespiegelingen van Alexander Klöpping en Maurice de Hond in  

dit nummer.

Dit alles heeft natuurlijk ook grote gevolgen voor het onderwijs.  

We willen onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van 

morgen. En op die van overmorgen en de dag erna. Helaas heb ik  

geen glazen bol en kan ik niet voorspellen hoe die toekomst eruit  

gaat zien. En welke kennis en vaardigheden onze leerlingen nodig 

hebben om dan tot hun recht te komen. In elk geval is van belang dat 

we onze ogen niet sluiten voor deze veranderingen. Immers, veel 

kennis is nu al binnen twee muisklikken voor iedereen binnen 

handbereik. Dat vraagt om kritische weging van ons curriculum. 

Vaardigheden zijn de kennis van de toekomst. 

« Leerlingen weten meer van ICT  

dan docenten. Dat vráágt om actie. »

Maar hoe bereiken we dat in de praktijk, als onze huidige leerlingen  

nu al meer weten van ICT dan de docenten? Dat vráágt om actie. 

Gelukkig zie ik dat ook binnen CVO. Een prachtig voorbeeld is de 

vaksectie biologie van PENTA Scala, waarvan de docenten met elkaar 

de website www.biologielessen.nl hebben opgezet. Docenten die een 

stap vooruit durven te denken in de tijd. Neem er eens een kijkje. 

Zo zijn er meer voorbeelden. Zoals het Farelcollege dat aan de weg 

timmert met iPad-klassen en het ‘Flipping the classroom’-concept 

binnen Melanchthon. Ook daar leest u alles over in dit nummer. 

Hopelijk raakt u door de voorbeelden geïnspireerd. Want hoewel ICT 

een middel is en geen doel op zich, moeten we ons realiseren dat  

de mogelijkheden die ICT het onderwijs biedt zo goed als eindeloos 

zijn. We moeten ze alleen (durven) zien en het lef hebben zaken soms 

letterlijk op zijn kop te zetten (zoals bij ‘Flipping the classroom’) om 

een stap vooruit te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat ons onderwijs  

er effectiever van wordt.

Henk H. Post
Voorzitter van de raad van bestuur van  

de Vereniging voor CVO te Rotterdam en omgeving
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Van de redactie

Wat had de redactie graag een dubbelnummer gemaakt over  

het thema ‘Onderwijs en ICT’! Want naast alles wat er wél aan bod 

komt, was er geen ruimte meer voor deze interessante initiatieven: 

-  E-uren op Calvijn Groene Hart, 

-  de pilot digitale leermiddelen op Calvijn Juliana, 

-  ‘Got it?!’, een rekenprogramma waarbij leerlingen min  

of meer zelfstandig door de lesstof gaan en de docenten  

via een dashboard hun vorderingen volgen, 

-  geschiedenislessen op Comenius Rotterdam waarbij  

de docent de leerlingen bij de les betrekt via de online  

stemkastjes-tool Socrative, 

-  de digitale overdracht van leerlingdossiers via OSO  

op Melanchthon.

We richten apart de schijnwerper op de nieuwe recruitmentsite 

van CVO: www.werkenbijcvo.nl Je vindt er actuele vacatures, 

testimonials van je collega’s, en de aantrekkelijke arbeids- 

voorwaarden van CVO. Zo werft CVO op een eigentijdse manier 

veelbelovende onderwijstalenten en probeert ze vast te houden! 

Meer informatie vind je op pagina 24.
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«  Wat in het onderwijs  

gebeurt, is putting  

lipstick on a pig. »
Alexander Klöpping, internetondernemer, blogger en columnist 

Alexander Klöpping is vaste gast in het tv-programma ‘De Wereld Draait Door’.  
Hij was spreker op het congres van de VO-raad ‘Klaar voor de toekomst’ in maart. 
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Het huidige onderwijs blijkt niet zo efficiënt. In veel lessen is 
de helft van de leerlingen actief betrokken, terwijl de rest 
andere dingen doet. Kan digitalisering helpen het leerproces 
te verbeteren? 

‘Als we inzoomen op kennisretentie (het vasthouden van kennis, 

red.) kan ik me heel goed voorstellen dat je dat overlaat aan  

een algoritme (de basis van computerprogramma’s, red.) en niet 

aan een docent die klassikaal lesgeeft. Zo’n algoritme past zich 

constant aan je gedrag aan, zelfs de lengte van een lesblok kan 

het aanpassen aan de optimale tijd dat jij je kunt concentreren. 

Bedrijven kunnen advertenties zo optimaliseren dat ze click rates 

met duizenden procenten verhogen. Waarom passen we diezelfde 

technieken dan niet toe op het leren van sommen? Of neem  

het leren van een taal. Je hebt Duolingo, een app voor je iPhone  

die is opgebouwd als een game. Zo’n app geeft veel impulsen.  

Als je dingen goed doet, word je gestimuleerd dat te delen met 

vrienden. Maak je te veel fouten dan ga je een level naar beneden. 

En als de app merkt dat je te snel antwoord geeft, mag je levels 

overslaan. Dat is maar één klein dingetje. De studie van gamifying 

van lesstof is super-interessant. Ik heb die kennis niet, maar ik 

vind het opvallend dat apps waarmee je talen kunt leren op je 

IPhone niet uit het onderwijs komen.’  

Jongeren weten veel meer van ICT dan de oudere generatie.  
Is het een goede tactiek om hen een bijdrage te laten leveren  
in de manier waarop ze leren?  

‘Wij kennen een soort alwetendheid toe aan jonge mensen die  

met technologie omgaan en schuiven onszelf naar de achtergrond. 

Dat is misplaatst. Zij zitten de hele dag op Facebook, maar wat 

doen ze? Sociaal zijn, meer niet. Er zijn veel gave tools en het is 

interessant welke feedback jongeren daarop geven, maar daar 

zullen niet de grootste veranderingen vandaan komen.  

De gemiddelde leerling weet niet eens hoe hij moet googlen.  

Als KPN jongeren had gevraagd een opvolger voor sms te 

verzinnen, hadden ze misschien WhatsApp uitgelegd. Maar dan! 

Het moet zó worden uitgevoerd dat het daadwerkelijk gebruikt 

wordt, waardoor het schaal krijgt. Een goede uitvoering is veel 

knapper dan het idee verzinnen.’ 

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. 

Op basis van het gedrag van mensen kunnen 

computerprogramma’s al complexe feedback 

geven. Informatieoverdracht kan daarom  

steeds beter op individuele leerlingen worden 

afgestemd. Maar daar maakt het onderwijs  

volgens Alexander Klöpping (27) nog veel te 

weinig gebruik van. ‘De veranderingen moeten 

van buiten komen.’

‘ Innovatiekracht 
onderwijs is erbarmelijk’

Interview met internetondernemer en blogger Alexander Klöpping 

»
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Dus veranderingen in het onderwijs moeten van buiten-
staanders komen? 

‘De innovatiekracht in het onderwijs is erbarmelijk. Neem Black-

board, dat is alleen een vorm, geen slimme software. Terwijl voor  

een discussieplatform als Quora allerlei facetten zijn uitgedacht:  

Hoe zorgen we ervoor dat mensen uit de community antwoorden 

gaan geven? Dat we zo goed mogelijke antwoorden krijgen?  

Dat mensen trots zijn op hun antwoorden? Dat het schoon blijft?  

Op dat platform delen mensen constant kennis met elkaar.  

Dat is indrukwekkend. Hoezo laten wij dan onze leerlingen  

klooien met e-mail en fora? Wat in het onderwijs gebeurt,  

is putting lipstick on a pig. Dus ja, het moet van buiten komen.  

Of dat nu van een gigantisch technologiebedrijf is of van  

een kleine start-up (een bedrijfje dat kijkt of nieuwe producten  

levensvatbaar zijn, red.).  

«   Voor een mens wil je  
meer je best doen dan  
voor een computer. »

Als het maar mensen zijn die veel snappen van menselijk gedrag  

en technologie, met liefde voor het onderwijs. Dan krijg je denk ik 

een heel ander eindresultaat, al weet ik ook niet hoe dat eruit gaat 

zien. Ik constateer alleen dat de technologische ontwikkelingen in 

alle industrieën op hoge snelheid gaan, en dat het in het onderwijs 

stokt. Ik begrijp niet dat het leren nog steeds vooral via lineaire 

lesboeken gaat.’ 

 

Digitaal kan zoveel informatie gegenereerd worden, is het  
niet eng dat anderen daarover kunnen beschikken? 

‘Doodeng. Alles duidt erop dat we toegaan naar een systeem  

waarin je hele onderwijscarrière tot in detail wordt vastgelegd. 

Bepalend is wie vervolgens aangeeft met wie die gegevens  

gedeeld mogen worden. De makers van de software? De scholen? 

Of de leerlingen zelf? Ik mag hopen die laatsten. Maar als het 

onderwijs te traag is, worden het de bedrijven, en constateren  

de onderwijsinstellingen straks dat ze het allemaal zijn kwijt-

geraakt.’

In de onderwijsvisie van CVO staat de relatie tussen docent  
en leerling centraal. Maar heb je die docenten straks, met 
ontwikkelingen zoals ‘Flipping the classroom’ en digitale 
individuele leerroutes, nog wel nodig?  

‘Pure informatieoverdracht kan een computer over een paar jaar 

veel beter dan de mens. Je hebt nu al video’s die zo aangepast zijn 

aan jou, dat het taalgebruik afhangt van jouw taalniveau en de snel- 

heid van je vorige prestaties. Maar in de interactie die je daarna 

opzoekt, is de rol van de docent nog even groot. Want de basis- 

behoefte blijft dat je een docent hebt tegen wie je ook een beetje 

opkijkt en dat je het ook doet voor de leerlingen om je heen.  

Voor een mens wil je meer je best doen dan voor een computer.’ 

Misschien gaat het op school nog meer draaien om  
het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken  
en om creativiteit en burgerschap? 

‘Wellicht. Mensen gaan ook nog steeds naar een kroeg, terwijl je 

ook prima op fora met elkaar kunt praten.’

( Interview: José Hofman en Arjen Toet 

Tekst: Truus Groenewegen)

‘We gaan toe naar een systeem waarbij je  
onderwijscarrière tot in detail wordt vastgelegd.’ 

vervolg van pagina 3

« Een taal kun je leren via  
een app voor je iPhone die is 
opgebouwd als een game. »

Klöpping over nieuwe technologieën

Internetondernemer, blogger en columnist Alexander  

Klöpping geeft als gast in ‘De Wereld Draait Door’ regelmatig 

commentaar op de nieuwste technologische ontwikkelingen.  

Hij maakte een driedelige documentaire over de geschiedenis 

van Sillicon Valley en was een van de initiatiefnemers van  

www.universiteitvannederland.nl, een site waarop elke dag  

een nieuw college te zien is van hoogleraren uit heel Nederland. 

Hij is medeoprichter van kiosk-website Blendle, ‘de iTunes 

voor de journalistiek’. CVOpen interviewde Klopping na  

een presentatie tijdens het VO-congres in maart, waarin  

hij liet zien hoe technologie onze wereld verandert.  

Van filter bubbles, waarin we nieuws, informatie en producten 

krijgen aangeboden, aangepast aan ons gedrag en onze 

persoonlijke kenmerken, tot auto’s die reageren op het gedrag 

van de gebruiker. In de Verenigde Staten bestaan fondsen  

voor kleine ondernemers die digitale educatieve producten 

ontwikkelen. Ook een idee voor Nederland?  
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Maurice de Hond lijkt een veelzijdig mens te zijn:  

van huis uit sociaal geograaf, ontwikkelde hij zich tot 

marktonderzoeker, misdaadonderzoeker en futuroloog.  

Om het geheugen op te frissen: De Hond voorspelde  

de millenniumbug waarbij de wereld in de afgrond  

zou storten. De reden: computers waren gewend bij het 

opslaan van data alleen de laatste twee cijfers van het jaar 

te gebruiken. De representatie van 1 januari 2000 zou dan 

hetzelfde zijn als 1 januari 1900, namelijk: 01-01-00. 

Vliegtuigen zouden neerstorten, elektronicanetwerken 

zouden uitvallen en zo nog wat meer ellende. We weten 

intussen dat de boer gewoon heeft doorgeploegd.  

Tegenwoordig behoort De Hond tot de zelfbenoemde 

onderwijsgoeroes die de zegeningen van het gebruik van 

laptops, Macbooks, iPads, iPhones en spelcomputers in 

het onderwijs aan de man proberen te brengen. Zo wordt 

op de website www.maurice.nl hijgerig gesproken over 

de opkomst van de O4NT-scholen1 zoals de Master Steve 

JobsSchool in Sneek of Digitalis in Almere. Uitgangspunt 

is dat het bestaande onderwijs ouderwets en afstompend 

is. Daar worden alleen feiten en concepten geleerd, en 

niet hoe je problemen creatief kunt oplossen. Op deze 

website wordt ook gewag gemaakt van de geweldige 

respons op de praktijk van de O4NT-scholen1 op de 

BETT2014 in Londen. De BETT is een gerenommeerde 

beurs op het gebied van informatica en onderwijs. 

Ik ben daar zelf ook een keer wezen kijken. Wat me vooral 

is bijgebleven is een opgeblazen vertoning van nieuwe 

media die het onderwijs totaal zouden vernieuwen.  

Met mijn van nature positieve instelling deed ik mee aan 

een workshop waarbij stemkastjes werden gedemon-

streerd om leerlingen in de klas te laten stemmen. Op hun 

tablets konden ze dan de uitslag direct zien! Geweldig toch?  

Toen ik opmerkte dat je leerlingen toch ook hun vinger  

kon laten opsteken werd ik direct door collega’s uit alle 

windstreken weggekeken als OUD-DENKER die niet wilde 

meegaan met deze fantastische innovatie.

1 Onderwijs voor (4) een Nieuwe Tijd

De denkfout van de onderwijsgoeroes 

Column

‘Wie niet voor ons is, is tegen ons’ lijkt de mantra te  

zijn van de believers in de zegeningen van ICT in het 

onderwijs. Ten onrechte. De vraag is niet of we voor of 

tegen het gebruik van technische middelen in de les zijn, 

maar wat we kinderen willen leren en welke inhouden 

en vaardigheden daarbij aan bod moeten komen. 

Bij wiskunde moet toch het verschil tussen een milli-

gram en een gram worden uitgelegd, want stel je eens 

voor dat je later een hartpatiënt de verkeerde dosis 

verstrekt! En bij geschiedenis moet de vaardigheid 

worden bijgebracht om het verschil tussen oorzaak  

en gevolg te begrijpen, plus een kenniskader van feiten 

om deze vaardigheid betekenis te kunnen geven. 

Met de believers ben ik het eens dat modern en goed 

onderwijs mede gericht moet zijn op creativiteit, 

samenwerkend leren en kritisch denken. Dat ICT daarbij 

een belangrijk en eigentijds middel is: oké, maar niet 

zoals ons wordt aangepraat als een doel op zichzelf. 

ICT-deskundigen zullen nooit de inhoud van goed 

onderwijs mogen bepalen. De onderwijstechnoloog  

Paul Kirschner omschrijft dit als ‘de denkfout van  

de expertisegeneralisatie’, ofwel je als competent 

beschouwen op gebieden waar je geen jota verstand  

van hebt. 

Zoals Maurice de Hond, die op zijn website suggereert 

dat problemen als ADHD en ADD zijn ontstaan ‘doordat 

we kinderen op scholen in een systeem willen laten 

passen dat steeds minder lijkt op de wereld thuis waar 

kinderen van jongs af te maken hebben met televisie, 

DVD, (spel)computers en de tablet.’ Op de scholen in 

Sneek en Almere zouden gedrags- en concentratie- 

problemen als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. 

Afblazen dus dat Passend onderwijs als we Maurice 

moeten geloven. Ik stel voor om deze suggestie net  

zo serieus te nemen als destijds zijn voorspelling van  

de millenniumbug.

  

Dirk Oosthoek
Voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

van CVO, docent filosofie op Melanchthon Schiebroek en  

vakdidacticus filosofie aan het ICLON (Universiteit Leiden)
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«    Handig dat je de lesstof kunt opzoeken  

in itslearning als je een keer niet zo goed 

hebt opgelet of ziek was. »
Pieter Thomas Vermaas, leerling PENTA Bahûrim

Docent Danny Weeda van PENTA Bahûrim met leerling Pieter Thomas Vermaas.
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Steeds meer scholen kiezen voor een elektro- 

nische leeromgeving (ELO) om hun onderwijs 

aantrekkelijker, efficiënter en flexibeler te maken. 

Maar welke ELO kies je? Wat zijn de voor- en 

nadelen? En welke hindernissen kom je tijdens  

de invoering tegen? CVOpen tekende de ervaringen 

van drie CVO-scholen op.

‘We werkten voorheen met N@Tschool, maar docenten bleven  

het te ingewikkeld vinden’, vertelt Annemiek Kroonen, hoofd ICT 

en beleidsmedewerker Onderwijs ICT bij het Comenius College.  

‘Op verzoek van onze docenten zijn we daarom overgestapt op 

SOMtoday. We werken al jaren met het leerlinginformatiesysteem 

SOM, net als alle CVO-scholen. “Waarom kiezen we niet voor  

de ELO van SOM?”, was de vraag. Die is eenvoudig in het gebruik 

en voor docenten verandert er weinig. Er komt geen nieuwe 

applicatie bij, docenten blijven gewoon werken in SOM en maken 

hierbij gebruik van extra functionaliteit voor SOMtoday. Dat hebben 

we dus gedaan.’ 

Na een pilot vorig jaar op de vestiging in Nieuwerkerk heeft het 

Comenius College afgelopen zomervakantie de ELO schoolbreed 

uitgerold. Voor de zomervakantie hebben alle docenten een 

training gevolgd en zijn alle (technische) voorbereidingen getroffen. 

Annemiek: ‘De meeste docenten kunnen inmiddels prima overweg 

met de extra functionaliteit voor SOMtoday en maken er dagelijks 

gebruik van. Leerlingen waren binnen de kortste keren aan 

SOMtoday gewend. Ze trekken tegenwoordig al aan de bel als  

hun huiswerk of cijfer er niet in staat.’

‘ De deur naar de 
toekomst staat open’

CVO-scholen over hun ervaringen met ELO’s 

»

App voor leerlingen 
SOMtoday kan met iedere moderne browser gebruikt worden, dus 

ook op een iPad of een andere tablet. Docenten voeren het huiswerk, 

studiewijzers, cijfers en het digitale lesmateriaal voor hun eigen 

vak(ken) in en leerlingen kunnen hun werk via SOMtoday inleveren. 

Naast het gebruik via internet biedt SOMtoday een app waarmee  

leerlingen hun rooster, cijfers en huiswerk kunnen bekijken. 

Henk Burger, docent economie op het Comenius College, is een 

enthousiast gebruiker: ’Je kunt er les- en toetsroosters inzetten per 

lesperiode, extra oefenmateriaal en antwoordmodellen van toetsen. 

En alles staat nu op één plek bij elkaar, dat is heel handig en 

overzichtelijk.’ 

«    Leerlingen trekken aan  
de bel als hun huiswerk niet  
in SOMtoday staat. »

 

De ELO biedt docenten de kans om rechtstreeks met leerlingen te 

communiceren, ook buiten de lessen om. Henk: ‘Dat werkt efficiënt 

en bespaart tijd tijdens je lessen. Natuurlijk moet je daar wel goede 

afspraken met elkaar over maken. En bij mij mogen ze alleen aan  

het einde van de les even de app op hun telefoon checken.’ 

Annemiek: ‘De komende tijd gaat Simac Onderwijs, de leverancier 

van SOM en SOMtoday, het systeem verder ontwikkelen. Onze wens 

is een digitaal portfolio voor elke leerling.’

Volledig onderwijskundig pakket  
PENTA College CSG koos voor itslearning, een volledig onderwijs-

kundig pakket. ‘We wilden meer dan een administratief systeem 

zoals SOMtoday’, vertelt Floris Leurink, ICT-adviseur bij PENTA.  

Aan het begin van dit schooljaar zijn drie vestigingen van PENTA 

gestart met de invoering van de ELO: Jacob van Liesveldt, Hoogvliet 

en Bahûrim. Floris: ‘itslearning heeft een vrij complexe infrastructuur, 

dat is geen geheim. Vooral het realiseren van de technische 

koppelingen met onze andere ICT-systemen viel niet altijd mee. 
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graag met korte, gerichte trainingen. Hiermee kunnen we inspelen 

op de behoeften van de gebruikers. We willen de onderwijskundige 

meerwaarde van de ELO benutten. Het is een krachtig middel om 

het leren beter, leuker en makkelijker te maken.’

‘Het vullen van je “digitale klaslokaal” vergt behoorlijk veel tijd, vooral 

in het begin van het schooljaar’, erkent ook René van Leeuwen, 

docent aardrijkskunde, natuurkunde en ANW op het Farelcollege. 

‘In feite ben je voor al je groepen een website aan het vullen  

en bijhouden. Maar als het allemaal op poten staat, is het echt  

een verrijking voor je vak.’

Jeroen Hofland (15), vwo-4 Comenius College  
over SOMtoday:
‘Het was even wennen de eerste weken, maar al snel is SOMtoday 

makkelijk in het gebruik. Lesroosters, cijfers, je vindt het in  

een handomdraai. De bijbehorende app voor je smartphone is  

ook handig. Voor het programma van toetsing en afsluiting en 

toetsroosters moet je nog wel naar de website. Het zou fijn zijn  

als je die ook via je app kon bekijken.’ 

Brian van Hesteren (16), vwo-5 Comenius College 
over SOMtoday:
‘SOMtoday is vooral heel praktisch. Als we net een nieuw les- 

rooster hebben bijvoorbeeld en ik even niet weet in welk lokaal  

ik moet zijn, kijk ik gewoon op de app. Er is weleens een kleine 

storing, maar meestal is die snel verholpen. Het zou wel handig 

zijn als álle docenten SOMtoday gingen gebruiken.’

Pieter Thomas Vermaas (12), vmbo-1,  
PENTA Bahûrim over itslearning: 
‘In itslearning zoek ik vooral mijn cijfers en huiswerk. En ook 

lesstof, dat is handig als je een keer niet zo goed hebt opgelet  

in de les of je was een dag ziek. Sommige dingen moeten nog  

wel verder worden ontwikkeld, zoals het portaal voor ouders.  

Ook de weekoverzichten zijn soms wat rommelig. Niet alle vakken 

en tijden staan er altijd precies in. Dat kan nog beter. Maar verder 

ben ik tevreden.’

 

[De Nieuwe Lijn]

Docent Henk Burger van Comenius Lijstersingel 
met leerling Jeroen Hofland. 

Toch is het ons gelukt, en daar zijn we erg blij mee. Itslearning sluit 

namelijk volledig aan bij onze digitale didactische visie. Met deze  

ELO kunnen we ons onderwijs vernieuwen, en het efficiënter, 

aantrekkelijker en flexibeler maken.’ 

Naast alle organisatorische informatie (roosters, huiswerk, studie-

wijzer) die in de ELO opgenomen kunnen worden, is itslearning  

een verzamelplaats voor leermaterialen. ‘Doordat alle lesmateriaal 

in de ELO beschikbaar is, kunnen snelle leerlingen bijvoorbeeld  

makkelijk vooruit werken en kunnen we blended learning de komende 

jaren vormgeven’, zegt Floris. Dat is een nieuwe mengvorm van 

face-to-face onderwijs en online leren. Met deze ELO hebben we  

de deur naar de onderwijstoekomst opengezet.’ 

«    Vooral in het begin van het 
schooljaar vergt het vullen van  
je ‘digitale klaslokaal’ veel tijd. »

 

Danny Weeda, docent technologie en economie op de PENTA 

vestiging Bahûrim: ‘Het kunnen uitwisselen en delen van bestanden 

en het importeren van lesmateriaal en leermiddelen is enorm  

handig. En door de vele geautomatiseerde processen houd je  

meer tijd over voor het lesgeven zelf. Leerlingen hoef je ook niets  

te vertellen. Deze generatie heeft zo’n systeem in no time in de 

vingers. Maar collega’s hebben nog niet allemaal evenveel didactische 

vaardigheden om goed met de ELO om te gaan. Onze e-coach  

en ICT-innovator gaan binnenkort per vakdomein met docenten  

aan de slag om extra ondersteuning te bieden.’

 

‘Hopen dat het vuur overslaat’ 
Op het Farelcollege zijn de docententeams drie jaar geleden al 

begonnen met de invoering van de ELO itslearning. ‘Wij onder- 

steunen de enthousiastelingen en hopen dat het vuur gaandeweg 

overslaat. Het is belangrijk voldoende draagvlak voor de ELO te 

creëren’, zegt Huib van Bergen, docent natuurkunde/NLT en als 

ELO-coördinator enthousiast pleitbezorger van deze leeromgeving. 

Op het Farelcollege krijgen alleen docenten die bereid zijn hun 

digitale vaklokalen in te richten toegang tot de ELO. ‘En dat zijn  

er gelukkig veel’, zegt Huib. ‘Desgewenst ondersteunen wij docenten 

« Door de vele geautomatiseerde 
processen houd je meer tijd 
over voor het lesgeven zelf. »

vervolg van pagina 7



Koen van Tigchelhoven 
ICT-medewerker stafbureau Melanchthon

Hoe lang zit je al bij Melanchthon?
In 1994 ben ik hier binnengekomen. Als brugklasleerling! Na de mavo 

ben ik mbo automatisering gaan doen. Mijn eerste stageplek was  

op mijn oude school. Toen ik bezig was met mijn tweede stage, op  

het Provinciehuis, werd ik gebeld door Melanchthon. Of ik mijn stage 

bij hen wilde afmaken, want ze hadden dringend ICT’ers nodig.  

Wat begon als een tweede stageperiode, werd uiteindelijk een heel 

erg leuke vaste baan.  

Wat zijn je belangrijkste werkzaamheden?
Omdat ik op dit moment de enige ICT’er ben, is mijn werk veelzijdig. 

Veel ICT-werkzaamheden zijn ondergebracht bij externe leveranciers, 

bijvoorbeeld het technisch beheer van pc’s, servers en netwerk,  

het verhelpen van storingen en de helpdesk. Ik ben de verbindende 

factor tussen Melanchthon en die externe partners. 

Simpel gezegd vertaal ik wensen vanuit de organisatie in oplossingen. 

Die wensen kunnen heel divers zijn. De ene keer gaat het om een 

softwareprogramma dat docenten willen gebruiken, de volgende 

keer om de invoering van compleet nieuwe telefonie.

 

Telefonie?
De hele telefonie is vervangen door Microsoft Lync. Een aantal 

medewerkers doet daar nu ervaring mee op. Het werkt eigenlijk 

heel simpel: je hebt nog steeds op je bureau een telefoon staan, 

maar je kunt ook via je laptop bellen met een bluetooth-oortje.  

Dat kan overal. Als ik dus thuis werk, ben ik gewoon bereikbaar 

op mijn 010-kantoornummer. Maar Microsoft Lync is veel méér  

dan bellen. Je kunt bijvoorbeeld met elkaar chatten en online 

samenwerken. Het is dus eigenlijk een compleet nieuwe manier  

van communiceren. De komende jaren gaan meer collega’s 

het gebruiken, en wellicht zelfs ook leerlingen.

Wat betekent het dat Melanchthon overstapt naar een heel 
nieuw netwerk?

Drie jaar geleden is besloten om over te stappen van Windows XP  

naar Windows 7. Dat heeft gigantisch veel consequenties: we moesten 

een hele nieuwe ICT-omgeving bouwen. Deze ICT-omgeving biedt  

alle mogelijkheden om nieuwe ICT-ideeën daadwerkelijk uit te voeren.  

Als docenten vroeger creatieve ideeën hadden over onderwijs, liep  

het vaak spaak doordat de randvoorwaarden op ICT-gebied niet in 

orde waren. Dit demotiveerde docenten om nog innovatief te zijn.  

Door de inhaalslag die we nu maken, is dit voortaan verleden tijd.  

Met bijvoorbeeld de wifi voor leerlingen kunnen zij voortaan met  

een eigen device ook inloggen op het Melanchthon-netwerk en dus 

gewoon hun eigen tablet of smartphone gebruiken. Veel software-

programma’s die we gebruiken staan ’in the cloud’ waardoor je,  

ook als je thuis inlogt, de meeste applicaties gewoon kunt gebruiken. 

Dit geldt voor zowel applicaties van leerlingen als van medewerkers. 

Melanchthon heeft nu dus een volledig up-to-date ICT-omgeving  

en is klaar voor de toekomst.

Dat is zeker een flinke klus?
We zijn er, zoals gezegd, al drie jaar mee bezig. Er is veel geïnves-

teerd in de infrastructuur: netwerkbekabeling, wifi, back-up- 

internetverbindingen, uitbreiding van het serverpark, enzovoort.  

Ook is flink de bezem gehaald door alle softwareapplicaties. 

Aanvankelijk waren er zo’n 800 applicaties in omloop, nu nog  

een kleine 100. Begin maart is het nieuwe netwerk in gebruik 

genomen door de directie, het stafbureau en De Blesewic.  

Naar verwachting schakelt de laatste vestiging eind juni over.  

Een spannende megaoperatie! 

[Karin van Breugel]

In gesprek met… 

‘De bouw van het nieuwe netwerk voor Melanchthon is  
een spannende megaoperatie.’
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Altijd internet bij de hand om even iets op te zoeken. Samen via  

de iPad aan multimediapresentaties werken, op school of vanuit 

huis. En in plaats van een saai werkboek een spannende app 

gebruiken voor een oefening. 

Allemaal voordelen van het gebruik van de iPad in de les, vinden 

Pim Hondebrink en Rick Horstink, leerlingen van tweetalig 

atheneum-2 op het Farelcollege. Bovendien is het een handzaam 

en licht device dat tegen een stootje kan. ‘Maar soms is het ook 

wel fijn om gewoon met een leerboek en met pen en papier te 

werken’, vinden Pim en Rick. Dat de iPad toegevoegde waarde 

heeft in de les staat buiten kijf, maar de tablet is niet zaligmakend. 

«    Aantekeningen maak ik het liefst op papier.  »

De iPad is op het Farelcollege duidelijk aan een opmars begonnen. 

In augustus 2012 gingen er iPad-klassen van start in de eerste 

klassen tweetalig atheneum en mavo. Dit jaar kwamen er negen 

eerste klassen bij, verdeeld over mavo, havo en atheneum, zowel  

in de science- als de tweetalige opleiding. Goede zaak, vinden 

Peter-Bas Maaskant en Thijs Bok, iPad-coördinatoren en docenten 

op het Farel.

 Andere dynamiek
‘Er zijn op het Farelcollege ongeveer dertig docenten die lesgeven 

met de iPad’, zegt Peter-Bas, docent biologie en science. ‘Of ze 

het middel inzetten en hoe vaak is een eigen keuze. Ik gebruik  

de iPad in iedere les en zou niet meer zonder willen.’ Dat is ook zo 

bij Thijs, docent biologie en SDV: ‘Door middel van een Apple TV 

koppelen we de iPad aan het digibord in de klas. Zo kunnen we 

snel en gemakkelijk informatie met de groep delen, van podcasts 

uit iTunes U tot allerlei apps. De leeromgeving breidt zo enorm uit. 

Een ander voordeel is dat je als docent niet meer steeds bij het 

bord hoeft te staan, maar met je tablet door de klas kunt lopen. 

Ook dat geeft een andere dynamiek aan de les.’ 

De opmars van 
iPads in de klas 

‘In de iPad-klas bouw ik de les soms helemaal samen met  

de leerlingen op. Gaaf als dat lukt, het device heeft dan echt  

een leerdoeloverstijgend effect.’

Van links naar rechts (onderste foto): Pim, Rick en  
Heleen van Dijk, docente Frans op het Farelcollege. 
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Thijs Bok (links) en Peter-Bas Maaskant zijn  
de iPad-coördinatoren op Farel. 

Leerdoel overstijgen
‘Het mooie van de iPad is dat je het device kan aanpassen aan  

de manier van leren die bij de leerling past. Voor sommige leerlingen 

is een podcast geschikt, anderen leren meer van een interactieve 

app. Je kunt dus dezelfde les op verschillende manieren aanbieden 

en echt onderwijs op maat geven’, legt Peter-Bas uit. 

Thijs vult aan: ‘Een groot voordeel is dat je kunt meekijken in  

de werkomgeving van een leerling en precies kunt zien waar  

het goed gaat en waar niet. Je kunt dan heel gericht het leerproces 

stimuleren. Jammer is dat uitgevers van educatieve apps een beetje 

achterblijven. Als docent ontwikkelen we natuurlijk ook zelf creatief 

lesmateriaal in dialoog met leerlingen, maar dat kost tamelijk  

veel tijd.’ ‘Sommige leerlingen zijn ongelooflijk handig en weten  

veel meer over apps dan wij’, lacht Peter-Bas. 

‘In een iPad-klas bouw ik de les soms helemaal samen met  

de groep op. Gaaf als dat lukt, het device heeft dan echt een leer- 

doeloverstijgend effect.’ 

«   Voor sommige leerlingen is een podcast  

geschikt, anderen leren meer van  

een interactieve app. »

Dat is ook de ervaring van wiskundelerares Marja den Besten, die  

de iPad sinds januari 2013 gebruikt in de derde klas van het tweetalig 

vwo op de locatie Lijstersingel van het Comenius College in Capelle 

aan den IJssel. ‘De iPads zijn op onze locatie geïntroduceerd in 

verband met een project met een school in Bradford (Engeland)  

over het gebruik van technologie in de wiskundeles’, vertelt Marja.  

‘Op dit moment hebben we acht iPads voor dertien leerlingen en 

slechts één lokaal met een wifi access point. De faciliteiten zijn dus 

beperkt. Ik gebruik in mijn les de iPad voor uitleg, het opzoeken van 

definities, oefentoetsen en hints. Leerlingen kunnen gemakkelijk 

dingen opzoeken met behulp van apps, die dieper op de stof ingaan 

dan Wikipedia en Google. Ze leggen via de iPad sneller verbanden  

in de stof en kunnen makkelijk onderling samenwerken.  

Omdat de meeste apps Engelstalig zijn, worden ze bovendien  

vaardig in het geven van output in het Engels.’

Slechte pdf’s
Pim en Rick werken graag met de iPad, maar niet voor alles.  

‘Het lezen van ingescande boeken op de iPad vind ik vervelend’,  

zegt Pim. ‘Het zijn vaak slechte pdf’s. Ik lees liever uit een gewoon 

boek. Leuk vind ik Popplet, een app om samen aan een mindmap  

te werken. Je kunt heel makkelijk tekst, afbeeldingen, Google-

maps en YouTube-filmpjes toevoegen en dit met elkaar delen  

via een weblog, op school of thuis.’ 

Rick vindt Flashcardlet en Wrts Mobile, een online overhoor- 

programma, handig. ‘Ik gebruik deze apps vaak om te kijken of  

ik de lesstof onder de knie heb. Typen op de iPad doe ik niet graag 

en met de touchpen schrijven gaat niet goed, die lijn is te dik. 

Aantekeningen maken doe ik het liefst gewoon met pen op papier, 

dan onthoud ik het ook beter. En ik kan mijn notities niet kwijt- 

raken door een crash.’

Spelletjes en Facebook
Ook de docenten zijn het erover eens dat de iPad het beste werkt  

in combinatie met hard copy. ‘Het leerboek blijft bij mij leidraad’, 

zegt Marja. ‘Maar een tablet is een prima middel om de les 

uitdagender en flitsender te maken.’ Peter-Bas: ‘Nee, de iPad  

kan niet alles vervangen, maar als je de kracht van het apparaat 

goed gebruikt, is het een prachtig onderwijskundig middel.’ 

Uiteraard is er ook een aantal valkuilen te noemen. Zoals de 

verleiding om spelletjes te doen of op Facebook te gaan tijdens  

de les. ‘Er zijn altijd leerlingen die eerder klaar zijn met een 

opdracht en dan een spelletje gaan doen’, zegt Thijs. ‘Daar moet  

je ze dan weer van lostrekken. Een manier om dit te tackelen is 

om de vaardige leerlingen in te zetten als een helpdesk voor 

degenen die minder handig zijn met het device. Zo blijven ze toch 

bij de les betrokken en helpen ze elkaar.’ Marja: ‘Mijn remedie 

tegen spelletjes is de les goed dichttimmeren, zodat er geen tijd 

overblijft.’ Peter-Bas: ‘De tablet kan een enorme stoorzender  

zijn en je moet extra goed orde houden. In het begin best lastig, 

omdat je zelf ook nog vaardigheid in het lesgeven met de iPad 

moet ontwikkelen. Want onderschat niet hoeveel tijd en moeite  

het kost om handig te worden met het device.’ Thijs beaamt dat:  

‘De ontwikkelingen in de ICT gaan in rap tempo en als docent  

moet je altijd zorgen dat je boven de stof blijft staan. Het vergt  

dus best veel van docenten.’ 

[De Nieuwe Lijn]

Leerlingen tweetalig 

vwo op Comenius 

College Lijstersingel 

kunnen samenwerken 

met de iPads. 
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Meer maatwerk dankzij  
‘Flipping the classroom’

Steeds vaker plaatsen docenten instructiefilmpjes of de stapsgewijze uitwerking van opgaves  

op internet. Dit betrekkelijk nieuwe fenomeen heet ‘Flipping the classroom’, ofwel Flipping.  

Dankzij dit soort filmpjes hebben docenten tijdens de les hun handen vrij om leerlingen beter  

te begeleiden en om meer te differentiëren. CVOpen sprak met drie ervaringsdeskundigen.

‘Voordat ik daadwerkelijk met Flipping startte, dacht ik er al zo’n 

twee jaar over na’, vertelt Gerben Bakker, docent natuurkunde op 

Melanchthon Schiebroek. ‘Wij werken hier met lesblokken van 

tachtig minuten. Meestal ben je zelf ongeveer de helft van die tijd 

bezig met je instructie. De ervaring leert dat het tempo van zo’n 

klassikale instructie voor pakweg twee derde van de leerlingen goed 

is. Voor de rest gaat het dus te snel of te langzaam. Flipping is een 

manier om dat probleem te ondervangen. Als die instructiefilmpjes 

online staan, kunnen leerlingen ze namelijk vóór de les bekijken. 

Tijdens de les zelf werken ze aan verwerkingsopdrachten en heb  

je als docent veel meer tijd om hen uit te dagen en te begeleiden.  

We zoeken heel bewust naar manieren om de lessen aantrekkelijk  

in te vullen. Zo passen we gamification en eduscrum toe; dankzij  

de filmpjes is daar tijd voor.’ 

Van links naar rechts: de natuurkundedocenten Pim de Prez (Calvijn 
Meerpaal), Stijn Folkerts en Gerben Bakker (Melanchthon Schiebroek).  

Waardevolle eerste stap
Nadenken over Flipping is één, maar het toepassen ervan is een 

heel ander verhaal. Om de eerste stap te zetten, meldde Gerben 

zich aan voor een docentontwikkelteam bij de TU Delft. ‘Die cursus 

was echt de jump die ik nodig had. We werden begeleid door twee 

mensen die al langer met Flipping bezig waren. We hebben einde- 

loos veel filmpjes bekeken en besproken. Dat was zo leerzaam!  

Zo ontdek je wat je wilt en waar je op moet letten.’ 

Gerben weet dat er binnen Melanchthon tal van docenten popelen 

om met Flipping aan de slag te gaan. ‘Zij zouden ook veel profijt 

kunnen hebben van zo’n cursus. Daarom zijn we met de directie  

in gesprek of we iets soortgelijks in eigen huis kunnen opzetten.’

Aantrekkelijk en professioneel
Ook Stijn Folkerts is natuurkundedocent op Melanchthon Schiebroek. 

Nadat Gerben met Flipping was begonnen, werd hij al snel mee- 

genomen in diens enthousiasme. Hij nam niet deel aan het docent-

ontwikkelteam, maar is proefondervindelijk aan de slag gegaan.  

‘In eerste instantie zagen die filmpjes er echt niet allemaal even 

geweldig uit, ik probeerde gewoon maar wat’, vertelt hij lachend. 

Inmiddels is de kwaliteit van de filmpjes enorm verbeterd.  

«  ‘Flipping’ ondervangt dat  
klassikale instructie voor  
leerlingen te snel of te  
langzaam gaat. »

 

Stijn en Gerben gingen de lat steeds hoger leggen. Ze zetten alleen 

nog filmpjes online die kwalitatief echt goed zijn. Stijn legt uit:  

‘Op internet zie je soms docenten die gewoon hun les opnemen en  

op internet zetten. Daar kiezen wij bewust niet voor. 
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Dit is Flipping!

‘Flipping the classroom’ is een alternatieve organisatievorm 

van het onderwijs. De kennisoverdracht die normaal gesproken 

in de lessen plaatsvindt, wordt (deels) vervangen door filmpjes 

die de leerlingen online kunnen bekijken. Grondleggers zijn  

de Amerikanen Aaron Sams en Jonathan Bergmann.  

Inmiddels maken duizenden leraren over de hele wereld 

gebruik van dit soort online filmpjes. Kenners zeggen dat 

Flipping voor een revolutie in het onderwijs zal zorgen.

Tips:

Wil je zelf aan de slag met Flipping? De docenten uit 

dit artikelformuleerden de volgende tips:

•  Begín gewoon. Zo ontdek je hoe het werkt en welke  

vorm je aanspreekt.

•  Volg een cursus of organiseer intervisie met 

een groepje collega’s.

•  Vraag feedback, van collega’s én leerlingen.  

•  Vraag expliciet aan de leerlingen of je gezicht in beeld moet 

komen. De verschillen in waardering daarvan zijn groot!

‘Je bent drie à vier uur bezig voor een filmpje van  
een kwartier. Dat kan dan wel jaren meegaan.’

Wij beschouwen het filmpje als een apart medium en het moet er 

dan ook uitzien als een filmpje: professioneel en aantrekkelijk.’ 

Het maken van zo’n filmpje is overigens een tijdrovende bezigheid. 

‘Met een filmpje van een kwartier ben je wel drie à vier uur bezig. 

Dat gebeurt nu eigenlijk allemaal in je vrije tijd. Dat is een forse 

investering, maar met een goed filmpje kun je ook jaren vooruit. 

Op termijn kan het dus zelfs tijdwinst opleveren.’

Extra uitleg 
Pim de Prez, natuurkundedocent op Calvijn Meerpaal, past 

Flipping sinds kort ook toe. Hij benadrukt dat zijn school  

de filmpjes heel anders inzet dan Gerben en Stijn. ‘Bij ons zijn  

de filmpjes geen vervanging van de instructie, maar zijn ze vooral 

bedoeld als extra uitleg. We hebben veel leerlingen met achter-

standen, voor wie natuurkunde een lastig vak is. Tijdens mijn les 

geef ik gewoon instructie. Na afloop kunnen de leerlingen de 

instructie terugkijken zo vaak ze maar willen. Het is dus én-én.’

Als Pim met een nieuw onderwerp start, neemt hij altijd een instap- 

toets af om het niveau van de leerlingen te bepalen. ‘Op basis van 

die toets bepaal ik welke filmpjes zinvol zijn voor een leerling.  

Voor elke leerling zet ik gepersonifieerd een aantal filmpjes klaar. 

De filmpjes zijn dus een hulpmiddel om te differentiëren.’

Uit nood geboren
Pim vertelt dat zijn eerste filmpjes min of meer uit nood geboren 

zijn. ‘We zaten vlak voor de examenperiode en vroegen ons af hoe 

we de leerlingen nog een flinke boost konden geven. Eenvoudige 

instructiefilmpjes leken ons een goede manier. Die eerste filmpjes 

waren werkelijk verschrikkelijk lelijk. We hebben bijvoorbeeld 

filmpjes online gezet waarin we bepaalde opgaves letterlijk 

voordeden. Dat zag er natuurlijk amateuristisch uit, maar toch 

reageerden de leerlingen er positief op. Onze leerlingen vinden  

het prettig als hun eigen docent iets voordoet, dat voelt blijkbaar 

vertrouwd. Ondanks de positieve reacties van leerlingen willen  

we de komende periode een flinke slag maken in de kwaliteit  

van de filmpjes. Wat ons betreft gaat het er allemaal nog veel 

leuker en professioneler uitzien!’

 

Nieuwsgierig?
De filmpjes van Stijn Folkerts en Gerben Bakker vind je  

op het speciale YouTube-kanaal: Boemlauw Natuurkunde.

Meer informatie staat ook op www.kennisnet.nl 

[Karin van Breugel)]

 

«   Het voelt vertrouwd  
als de eigen docent 
iets voordoet. »
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Henk Post: ‘Het glas is bij mij altijd halfvol. Vanuit hoge verwachtingen ontstaat vooruitgang.’

«   De opdracht voor christelijk onderwijs  

is nog steeds: alles doen voor leerlingen  

wat in je macht ligt. »
Henk Post, de nieuwe bestuurder van CVO
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‘CVO-scholen en scholengemeenschappen  

moeten compromisloos voor kwaliteit gaan.  

Daarnaast mogen de scholen meer “smoel”  

krijgen. Ik daag de CVO-scholen uit om zichzelf 

scherper neer te zetten.’ Dat zegt Henk Post,  

sinds 1 januari de nieuwe bestuurder van CVO. 

Henk volgt Wim Littooij op. 

We spreken Henk als hij met bijna alle CVO-scholen heeft 

kennisgemaakt. Hij kan zich van alle bezochte scholen, ook al  

zijn het er meer dan veertig, een goed beeld vormen. Hij is daar ook 

op gespitst, vertelt hij. ‘Als ik een school binnenkom, kijk ik altijd 

welk profiel deze heeft. Wat is het voor school? Is er technasium, 

tweetalig onderwijs, een business school, een sportklas of iets 

anders? Wat is de sfeer, wat zeggen de leerlingen?’ Belangrijk vindt 

Henk dat leerlingen de ambassadeurs zijn van de school.  

‘Het mooiste is als dat spontaan gebeurt, als het in de haarvaten 

van de school ontstaat. Ik geloof niet in top-down besturen en 

veranderen. De energie, de drive, moet vooral uit het team, uit  

de school zelf komen, en niet van de overheid.’ 

Hoe zorg je voor die drive?
‘Ik denk dat je een heel eind komt als er enthousiasme is in  

het team, als scholen de ruimte krijgen, en er gezorgd wordt voor 

een lerende sfeer, waarin kennis en ervaring gedeeld worden 

doordat de collega’s zich openstellen voor elkaar. 

Onder de professionele ruimte kun je verstaan dat een docent  

alle ruimte heeft om te bepalen wat hij of zij doet. Maar die kan dat 

alleen goed invullen als hij of zij zichzelf ontwikkelt, openstaat voor 

signalen van buiten, en ook kritisch naar zichzelf durft te kijken. 

Professionele ruimte is dan: bereidheid om te leren. Dus ook 

interesse hebben in nieuwe methoden en zoeken naar digitale 

kansen.’

 

Zie je ICT als invalshoek voor onderwijsvernieuwingen? 
‘Ik denk dat het een uitgebalanceerd iets is. Als we de kwaliteit willen 

verbeteren, doen we dat met elkaar. Daarvoor zijn hele goede leraren 

nodig. Leraren met pedagogische tact, die verbinding maken met  

de leerling, en die leerlingen aan zich weten te binden. De leerling 

die een WhatsAppje stuurt met een vraag over de lesstof en antwoord 

krijgt van de leraar, heeft verbinding. Ik verwacht dat de methoden 

van leren mede onder invloed van technologische ontwikkelingen  

in snel tempo zullen veranderen. Ik zou het daarom mooi vinden als 

leraren op CVO-scholen meer zelf zouden nadenken over hun vak  

en niet klakkeloos methoden volgen, maar de ruimte nemen om zelf 

uit het aanbod te kiezen wat goed is voor de leerlingen, hun leren 

staat immers centraal.’  

Hoe blijft de docent expert, nu de leerling en de ouders  
gezien worden als ‘klant die koning is’? 

‘Het is altijd zo dat de leerling stemt met z’n voeten, en de ouder 

stemt met de voeten van de leerling. Is het niet goed, dan loopt  

de leerling weg. In die zin is de klant koning. Het is heel simpel:  

geen leerlingen, geen geld, geen school. Zorg er dus voor dat je  

de ouder en de leerling aanspreekt met je onderwijs. Dat betekent 

overigens niet dat je een leerling altijd op z’n wenken moet bedienen. 

De rol van de leraar is moeilijker geworden, want het is niet meer zo 

dat de leerling denkt: de leraar heeft er verstand van. De ouders zijn 

ook veel mondiger en zijn tegenwoordig – mede door de beschikbare 

kwaliteitskaarten en Elsevier-rankings – veel beter op de hoogte van 

de geleverde (onderwijs)kwaliteit.’

Je bent een hardloper, vertelde je tijdens je Nieuwjaarsspeech. 
Ga je beweging stimuleren? 

‘Ik loop niet alleen hard, ik doe van alles: mountainbiken, fietsen, 

schaatsen, skiën. Ik kan gewoon niet stilzitten. Ik vind het leuk om te 

sporten; dat doe ik drie keer per week. Ik zit de hele dag op kantoor, 

Interview met de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van CVO

Henk Post

‘ Elke CVO-school een 
uitdagend gezicht’ 

»
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te praten en te overleggen. Dan is het heerlijk om buiten te zijn en te 

bewegen. Maar ik ga geen beleid maken binnen CVO om sporten te 

stimuleren, hoewel ik het heel belangrijk vind. Iedereen moet daarin 

eigen keuzes maken. En iemand moet het fysiek ook maar kunnen.’ 

Wat vind je van het christelijk profiel van de CVO-scholen?  
‘Wat me erg aanspreekt is: ‘Meer dan het gewone’, uit de Bergrede in 

Matteüs. De identiteit van ons onderwijs vertaalt zich in een kwaliteit 

die we verbinden met onze brede pedagogische opdracht en leer- 

opbrengsten. Christelijk onderwijs is voor mij daarom een groot goed.

CVO-scholen zijn ontstaan uit de christelijke traditie, met het doel  

dat leerlingen zich konden emanciperen. 

« Vinden we het goed genoeg  
als alle scholen op groen staan 
bij de Onderwijsinspectie? »

CVO kiest voor een open christelijke school in de samenleving, niet 

voor een kleine school in een beperkte niche. Die opdracht geldt nog 

steeds: alles doen voor leerlingen wat in je macht ligt, ongeacht hun 

achtergrond of geloofsovertuiging. CVO staat voor iedereen open, 

want alle leerlingen verdienen het beste onderwijs.’ 

Hoe bevalt het werken bij CVO?
‘Heel goed. CVO is een fantastisch mooie organisatie. CVO is groot 

en breed, met veel soorten scholen en veel enthousiaste mensen. 

CVO is voor mij een warm bad. Waar ik ook kom, iedereen is 

enthousiast. Na drie maanden kan ik zeggen: het is een goede  

stap geweest. De cultuur van CVO past bij mij.’ 

Hoe vind je het dat je zelf geen leraar bent geworden? 
‘Ik heb ooit wel gedacht aan een lerarenopleiding in een taal,  

maar mijn loopbaan is anders gelopen. Mijn respect voor leraren  

is tijdens mijn werk alleen maar groter geworden. Ik denk bijvoor-

beeld aan praktijkschoolleraren, die leerlingen die met een laag 

gevoel van eigenwaarde binnenkomen, na vier, vijf of zes jaar tijd 

weten af te leveren met een gevoel van trots. Ik ben dan ook  

een groot voorstander van een Rotterdams praktijkschooldiploma. 

Daarvoor ga ik me richting gemeente Rotterdam hard maken. 

Scholen in Den Haag doen dit namelijk ook al.’

Wat zijn je prioriteiten de komende tijd? 
‘Ik wil ten eerste dat de CVO-scholen compromisloos voor kwaliteit 

gaan. Ik heb het Platform Onderwijs gevraagd mee te denken  

over eigen beelden, eigen maatstaven voor onderwijskwaliteit.  

Want vinden we het goed genoeg als alle scholen op groen staan  

bij de Onderwijsinspectie?

Daarnaast heeft het scherper krijgen van het profiel van onze 

scholen absolute prioriteit. Het schoolprofiel moet de omgeving 

waarin ze staat, aanspreken. Kijk dus goed naar je omgeving, en 

kies dan je gezicht. Het mag ook best een uitdagend gezicht zijn. 

Want iedere leerling mag uitgedaagd worden op zijn of haar niveau, 

ook op een praktijkschool. Prikkeling helpt je om vooruit te komen, 

om niet lui te worden.’

Tot slot: wie ben je, en wat is je persoonlijke situatie? 
‘Ik ben 52, woon in Katwijk, ben getrouwd en heb vier kinderen.  

Eén is al afgestudeerd, twee zitten er op de middelbare school,  

en één op de basisschool. Mijn kinderen zijn alles voor me.  

Na mijn studie bestuurskunde ging ik werken bij onderzoeksbureau 

B&A Advies, daarna bij de Algemene Rekenkamer en het departe-

ment van Onderwijs. In de zestien jaar die ik daar gewerkt heb, deed 

ik veel verschillende dingen: van meewerken aan de Cultuurnota tot 

directeur van de Auditdienst en directeur VO bij het ministerie.’

Welke oneliner heb je nog in petto voor de lezers? 
‘Het glas is bij mij altijd halfvol, ik ben een rasoptimist en denk dat 

altijd alles kan. Vanuit hoge verwachtingen ontstaat vooruitgang.’ 

(Nicolette van Velden en Anja de Zeeuw) 

‘Professionele ruimte is: bereidheid om te leren.’

« Het scherper krijgen 
van het profiel van 
onze scholen heeft 
absolute prioriteit. »

vervolg van pagina 15
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Opiniepeiler en ondernemer, onder andere op het gebied van technologie en media.  

Ook initiatiefnemer voor de Steve Jobsscholen in Nederland, die worden bestuurd  

door de Stichting O4NT.

Voorbereiden  
op de toekomst

‘Kinderen goed voorbereiden op de toekomst, 

met de mogelijkheden van vandaag, uitgaande 

van hun talenten en mogelijkheden’.  

Dat is de doelstelling van het schoolconcept 

dat Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd heet.  

(www.O4NT.nl)  

Ik heb de afgelopen jaren veel scholen in 

Nederland bezocht en ik stel vast dat  

het overgrote deel van die scholen ieder  

van deze drie componenten niet realiseert. 

Kinderen worden voorbereid op de wereld 

van gisteren. Er wordt weinig gebruik- 

gemaakt van de digitale mogelijkheden van 

vandaag en er wordt (te) weinig ingespeeld 

op de talenten en mogelijkheden van  

de kinderen. 

Dat is ook moeilijk goed te doen als je met 

een ratio van gemiddeld één leerkracht op  

25 leerlingen in een vooral industriële opzet 

(kinderen van gelijke leeftijd krijgen tegelijk 

dezelfde instructie) georganiseerd bent.

 

«  Met de iPad aan  
de slag is voor kinderen 
stimulerend. »

 

De iPad speelt een cruciale rol om onze doel- 

stelling te bereiken. Alle kinderen beschikken 

op die manier 24/7 over de virtuele school.  

De fysieke school, zowel het gebouw als  

de organisatie, kan dan anders opgezet en 

ingericht zijn. Hier kunt u zien hoe: 

www.tinyurl.com/O4NT-organisatie-NL   

De vele binnen- en buitenlandse bezoekers 

van onze scholen in Almere en Sneek beamen 

het vrijwel unaniem: hier is iets bijzonders 

aan de hand. Dit concept geeft de richting aan 

van het onderwijs in de toekomst. Met de Ipad 

aan de slag (natuurlijk niet de hele dag) is 

voor kinderen aantrekkelijk en stimulerend. 

Zij hoeven bijvoorbeeld als ze met reken- 

oefeningen bezig zijn niet op de leerkracht  

te wachten die nakijkt en nieuwe opdrachten 

geeft. Daarmee kunnen kinderen zich in hun 

eigen tempo ontwikkelen. Er wordt iedere zes 

weken samen met de leerling en de ouder 

gesproken over de stand van zaken rondom 

het persoonlijke ontwikkelingsplan. Kinderen 

zijn hierdoor meer eigenaar van hun eigen 

leerproces, ook als ze jong zijn.

 

«  Een echte revolutie in 
het onderwijs die van 
onderen komt. »

 

Als de bezoekers met leerlingen, leerkrachten 

of ouders spreken over de gang van zaken 

horen ze het enthousiasme en de tevreden-

heid. Zoals de directeuren Visser (Sneek) en 

Van Zandwijk (Almere) het uitdrukken: dit is 

de ultieme vorm van passend onderwijs, geen 

enkel kind is een uitzondering. In dit filmpje 

kunt u het uit de mond van Van Zandwijk zelf 

horen: www.bit.ly/1fBDm6e.

Op de scholen zit ook een aantal kinderen 

met ernstige leer- of gedragsproblemen. 

Kinderen met een cluster 4-indicatie of met 

Maurice de Hond  

De (CVO)pen aan een gast

ADHD/ADD. Vanuit meerdere scholen wordt 

door de leerkrachten gemeld dat ze verbaasd 

zijn hoe weinig ze van die problemen bij  

die kinderen op dit schooltype merken. 

Blijkbaar is de combinatie iPad en grotere 

vrijheid in het indelen van je eigen tijd en 

werkzaamheden voldoende om die problemen 

aanzienlijk te verminderen.

Nu zijn het zeven scholen, na de zomer zijn  

het er meer dan twintig die in Nederland met 

ons mee gaan doen. Een echte revolutie in  

het onderwijs die van onderen komt. Gedragen 

door deskundigen uit het onderwijs die in  

onze stichting zitten en besturen, directies  

en leerkrachten van de scholen die meedoen. 

Wat mij soms opvalt, en ook weer bij een 

column in dit blad, hoe conservatief er door 

bepaalde personen uit het onderwijs wordt 

gereageerd. In plaats van nieuwsgierig en 

open te zijn en te komen kijken, weten ze 

zeker dat het niets kan zijn. En natuurlijk 

helemaal niet als het uit de koker komt van 

iemand die niet uit het onderwijs voortkomt. 

Ze komen met aantijgingen van het karakter 

‘zijn peilingen deugen ook al niet’ of melden 

feitelijke onjuistheden over mijn opstelling 

tijdens de millenniumovergang. Het drukt 

vooral de zwakte van de argumentatie uit  

van die personen. 

Mij doen ze er geen pijn of schade mee, maar 

zonder dat ze het beseffen, wel de kinderen 

die van hun visie en leiderschap afhankelijk 

zijn, door hun deze vorm van onderwijs te 

onthouden.
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‘Op naar betere resultaten!’ Dat was het doel van Huibert Klop en Floortje van Overbeek 

met hun plan1 voor digitaal toetsen op Calvijn Maarten Luther eind 2012. Inmiddels wordt 

er op de havo-Business School digitaal getoetst en hertoetst met iPads, en verbeteren  

de prestaties inderdaad. De leerlingen krijgen succeservaringen, en daardoor meer  

zelfvertrouwen, merken de twee havodocenten. En zij zijn minder tijd kwijt aan nakijken. 

Digitoetsen: 
makkelijk nakijken

Huibert Klop geeft economie en management & organisatie aan 

leerlingen in klas 3, 4 en 5 van de havo-Business School op Calvijn 

Maarten Luther. Floortje van Overbeek is docente geschiedenis en 

maatschappijleer in dezelfde havo-4 en havo-5-klassen. Ze gebruiken  

elke schoolperiode de iPads voor het onderwijs én voor het toetsen  

en hertoetsen van de lesstof in deze klassen.  

Dramatisch slechte toets 
De aanleiding voor digitaal toetsen waren dramatisch slecht 

gemaakte tussentoetsen economie en M&O eind 2011, vertelt 

Huibert. ‘Omdat de leerlingen anders de aansluiting met de vervolg-

stof zouden missen liet ik ze herkansen tot ze minimaal een 6 

haalden. Ik deed dat met – steeds andere – schriftelijke toetsen, 

maar het nakijken daarvan kostte mij veel te veel tijd. Toen is  

het idee geboren om digitaal te gaan toetsen. Want de resultaten  

bij de eindtoets in de toetsweek waren significant beter, en  

de leerlingen waren sterker gemotiveerd om te leren.’

Leermiddelenbeleid 
Op Calvijn Maarten Luther was al een leermiddelenbeleidsplan en 

een vestigingsplan geschreven. Daarin stond onder andere: ‘ICT is 

ondersteunend en niet leidend’, en: ‘ICT is onmisbaar in de bedrijfs-

voering’. Het plan van Huibert en Floortje voor digitale toetsing  

sloot daar eind 2012 goed op aan. 

De schoolleiding schafte dertig iPads aan en er werd een concreet 

doel gesteld: medio 2014 moet twintig procent van de toetsen digitaal 

afgenomen worden. Hoewel dit percentage op de vestiging nog  

lang niet gehaald is, groeit de interesse voor het digitaal toetsen wel. 

Huibert en Floortje hebben afgelopen voorjaar bij alle klassen en 

docenten gedemonstreerd hoe digitaal toetsen werkt. 

Docenten Calvijn Maarten Luther toetsen op iPads 

Linksboven: Floortje van Overbeek. Rechtsboven: Huibert Klop. 
Onder: Spieken is bijna onmogelijk.



Inmiddels brengen vijf of zes collega’s op de vestiging Maarten 

Luther het in praktijk. Ook op andere vestigingen van Calvijn zijn 

verschillende collega’s met deze vernieuwing bezig. 

Tijdwinst 
Tijdwinst is een belangrijk voordeel van digitoetsen, zowel bij het 

samenstellen van toetsen als bij het nakijken. Floortje: ‘De eerste 

keer duurt het maken van een toets wat langer – een halfuur – 

maar als je eenmaal weet hoe het moet, doe je het in vijf minuten. 

Je kunt in een vragenbank vooraf aangeven hoeveel vragen over 

jaartallen, begrippen of personen je in je toets wilt. Iedere leerling 

krijgt andere vragen. En als je de vragen at random laat ophalen,  

is spieken bijna onmogelijk.’ Het nakijken van gesloten vragen 

gebeurt automatisch door het programma, en de uitslag volgt 

meteen. 

«   Als leerlingen klaar zijn met de toets,  

krijgen ze meteen het cijfer. Er zit geen  

week meer tussen.  »
 

Floortje vult aan: ‘Voor mijn vak zijn open vragen onmisbaar. 

Leerlingen leren juist daardoor hun mening verwoorden. En bij  

het examen worden ook open vragen gesteld. Ik kijk de antwoorden 

op een laptop na. Ik win dan ook tijd, want ik klik snel door  

de antwoorden heen, en beoordeel van verschillende leerlingen 

telkens het antwoord op dezelfde vraag. Ik hoef geen blaadjes  

om te slaan of handschriften te ontcijferen.’ 

Meteen de uitslag en nabespreking
Huibert kan zijn toetsen helemaal met gesloten vragen over 

berekeningen en begrippen vullen. Hij geeft vaak een toets in 

een blokuur. De leerlingen beginnen met de toets, en als ze  

klaar zijn, krijgen ze meteen het cijfer. Tijdens het tweede  

deel van het blokuur bespreekt Huibert dan de vragen, en leren  

de leerlingen makkelijk én snel van hun fouten. Er zit geen  

week meer tussen. ‘Bovendien weten de leerlingen dat er  

een herkansing komt, dus zijn ze gemotiveerd om die te halen.’

Vragen goed lezen
De leerlingen vinden het leuk dat ze meteen een cijfer krijgen. 

Ook waarderen ze het dat ze herkansingen krijgen tot ze een 7 

halen, zegt Huibert. De iPad-toets voedt de leerlingen in zekere  

zin nog op ook. 

‘Digitaal toetsen is nauwkeurig. Afronden op twee decimalen, 

moeten leerlingen bijvoorbeeld ook echt doen, want de computer 

knijpt bij het beoordelen geen oogje dicht. Zodoende leren de 

leerlingen de vragen goed lezen. Mooi is ook dat ze zelfvertrouwen 

krijgen door het halen van een voldoende. Ze merken dat ze  

het wél kunnen.’

Floortje ontkent dat er sprake is van teaching to the test,  

een bekend bezwaar van oefenen voor toetsen. ‘Wij trainen  

de leerlingen niet om een voldoende te halen, maar om kennis  

en basisvaardigheden te borgen. Bovendien is de eindtoets  

altijd anders.’ 
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Quayn
De digitoetsen zijn gemaakt volgens de RTTI-inzichten, dus met 

vragen die reproductie (R), toepassing in een vertrouwde (T1)  

en in een nieuwe context (T2) en inzicht (I), controleren. 

Vrijwel alle educatieve uitgevers stellen digitale toetsen bij  

hun methodes beschikbaar via de vragenbank in Wintoets,  

een populair digitaal leer-, oefen- en toetsprogramma. 

Dankzij Wintoets zijn digitale toetsen ook op desktopcomputers 

en op laptops te maken. Maar alleen met het programma Quayn, 

op de markt gebracht door de makers van Wintoets, is toetsing 

op iPads mogelijk. Calvijn Maarten Luther heeft dan ook 

licenties gekocht waardoor de leerlingen kunnen inloggen in 

deze toetsomgeving. 

Volgens Floortje is het ook goed mogelijk om te differentiëren 

voor leerlingen. ‘Door het markeren van de toetsvragen in Quayn 

kun je vragen selecteren van het cognitieve niveau waarmee  

de leerling nog aan de slag moet gaan. En zo is er dus eenvoudig 

een toets samen te stellen die is aangepast op het gewenste 

niveau van de leerling.’

Risico’s
Op de vraag naar de risico’s van digitaal toetsen antwoordt 

Huibert: ‘Het opbergen van de tablets. Onze iPads zijn vrij snel 

nadat ze aangeschaft waren, gestolen. Het docking station 

stond toen tijdelijk in de kamer van de directeur, en die was  

niet voldoende beveiligd. Nu worden ze beter opgeborgen.’ 

De wifi-verbinding moet ook voldoende sterk zijn om genoeg 

mensen toe te laten. Een docent die onlangs een eerste digitale 

toets wilde afnemen, had de pech dat het wifi-netwerk haperde. 

Hij moest toch gebruikmaken van een papieren toets. 

Floortje noemt het bewaken van codes, waarmee de Safari-app, 

de browser op de iPad, uitgezet wordt. ‘Door de Safari-app uit te 

zetten, voorkom je dat de leerling tijdens een toets op internet 

gaat zoeken naar het antwoord. Maar als een leerling de code 

voor deze app heeft, kan hij ’m weer aanzetten.’ 

Wat zal de toekomst brengen op dit gebied? Huibert: ‘Zolang niet 

alle examens digitaal worden afgenomen, zullen ook niet alle 

toetsen digitaal afgenomen worden.’ 

[Anja de Zeeuw]

Meer informatie: 

www.kennisnet.nl > digitaal toetsen

www.wintoets.nl   

www.quayn.nl 

1  ‘Resultaatverbetering door digitale toetsing via iPads’

The Crowd, een open leergemeenschap van leraren  

die de eigen regie willen voeren over hun professionalisering, 

hield afgelopen najaar een event Digitaal toetsen.  

Op www.thecrowd.nl staat een verslag hiervan. Zoek op 

‘digitaal toetsen’.  
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Een kijkje op
Accent Capelle 
Een school voor praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel 

Niet alle vestigingen van CVO-scholen krijgen evenveel aandacht in CVOpen. Voor deze rubriek bezoekt oud-Accent-directeur  

Arie Kooyman een vestiging van een CVO-school, waar hij zich laat vertellen wat er uniek is aan deze locatie.

Leerlingen leren om 
auto’s professioneel 
schoon te maken.

Muslum en rechts 

Claudia Hendrichs,  

die samen met  

Dick Everts  

de leiding heeft 

over Accent Capelle. 

Amal bezorgt

uitnodigingen  

voor de eetsalon op 

donderdagavond.

‘Je ziet, hoort, ruikt en voelt als je bij ons binnenstapt dat er 

intensief aan de ontwikkeling van leerlingen wordt gewerkt.’  

Aan het woord is Claudia Hendrichs, één van de twee vestigings-

leiders van Accent Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel. 

‘Als je ziet hoe kinderen begeleid worden, word ik blij. Mensen werken 

hier met hun hart. Bij de diploma-uitreiking krijg ik elke keer weer 

een brok in mijn keel dat we het weer voor elkaar hebben gekregen. 

De leerlingen gaan van school met een portfolio, een branche- 

certificaat en vaak met een baan. Ze hebben zich in een aantal jaren 

ontplooid tot een volwaardig burger. Klaar om de maatschappij in te 

stappen. Dan hebben we ons best gedaan. Helaas lukt dat niet met 

alle leerlingen. Dat doet weleens pijn.’

 

Creatieve oplossingen
Docente Marja Koster bevestigt dat. ‘Er zijn dikwijls problemen 

rond de leerlingen. Ze hebben vaak acceptatieproblemen.  

Het begeleiden van dat proces vind ik geweldig. Het kan mij niet 

moeilijk genoeg zijn. Kleine stapjes maken is belangrijk, het gaat 

niet in één dag. Als een leerling trots is op zijn werk en genoeg 

vaardigheden heeft, is hij klaar voor de arbeidsmarkt en is de kans 

groot dat hij het gaat redden.’

‘De leerling staat bij ons echt centraal’, zegt Marja met passie.  

‘We kijken naar de persoon van de leerling. Als hij of zij vastloopt, 

zoeken we naar creatieve oplossingen.’ 

‘Twee dingen zijn voor ons erg belangrijk’, vervolgt Claudia.  

‘De dingen die we in school leren moeten echt zijn en buiten de 

school gebruikt worden. We willen binnen-en-buiten-de-school-

leren met elkaar verbinden. Deze maand zijn we daarom gestart  

met een eetsalon op donderdagavond. De buurtbewoners worden  

van eten voorzien door onze leerlingen, die opgeleid worden voor 

het branchecertificaat bedienen.’

 

Arts of actrice worden
Amal, Demi en Rumeysa zitten in het eerste leerjaar. Ze vinden 

Accent Capelle een fijne school, met veel praktijk, goede docenten 
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en iedereen kent iedereen. Rumeysa en Amal willen een hoger 

niveau halen om later een goede baan te krijgen. Rumeysa wil  

arts worden en Amal actrice. Ze missen huiswerk en boeken op 

Accent Capelle. ‘Je hebt dat nodig om een hoger niveau te halen.’  

Demi denkt er anders over. ‘Ik vind het fijn om geen huiswerk te 

hebben en veel praktijklessen te krijgen. Daar ben ik beter in  

dan leren uit boeken. Je leert hier dingen die belangrijk zijn voor 

later: samenwerken en niet boos worden als iets niet lukt.’ 

Rumeysa vult aan. ‘Ik schaam me om tegen mijn vriendinnen  

te vertellen dat ik op het praktijkonderwijs zit. Dat is niet leuk,  

je wordt dan anders behandeld. Als ik huiswerk en boeken zou 

hebben, ben ik gewoon.’  

Mediawijsheid 
Accent Capelle doet veel met ICT, omdat het een belangrijk  

onderdeel is van het leven van de leerlingen. Marja geeft lessen 

Mediawijsheid. ‘Dat is voor deze kwetsbare groep belangrijk.  

Met lessen over het gebruik van sociale media zijn veel ruzies  

te voorkomen.’ 

«   Als je het fout doet op  
de sociale media, kun je  
grote problemen krijgen. »

‘Ik heb ook hele mooie lessen voor het digibord waar ik erg trots  

op ben. De nieuwe media gebruik ik vaak. Ik laat de leerlingen  

van hun stage een filmpje maken en dat presenteren aan hun 

medeleerlingen. Een leerling met in het verleden veel problemen 

maakte laatst een presentatie voor leerlingen uit een lager leerjaar.  

Hij liet zien waarin hij veranderd was. Die jongen krijgt voor elkaar 

wat mij niet lukt! Ik hoop dat deze activiteiten als een olievlek  

gaan werken.’

Les voor ouderen
Leerlingen van Accent Capelle geven tijdens hun maatschappelijke 

stage aan oudere mensen les in e-mailen, surfen op internet en  

het gebruik van YouTube en Word. ‘De ouderen vinden het fantastisch’, 

vertelt Claudia trots. ‘Ze waarderen het om de jeugd te zien,  

hen vragen te kunnen stellen en ze willen weten hoe jongeren zijn. 

Ze tonen oprechte belangstelling en realiseren zich dat het moeilijk 

is om in deze tijd op te groeien. Onze leerlingen leren zo sociale 

vaardigheden in de echte wereld.’ 

Amal vertelt dat de digiborden gebruikt worden om het rooster van 

de dag te zien en filmpjes bij lessen tonen. De multimedialessen 

vinden de drie meiden belangrijk. Je leert daar hoe je moet  

omgaan met sociale media. ‘Als je dat fout doet, kun je grote 

problemen krijgen.’

 

[Arie Kooyman]

Cindy maakt  

foto’s voor de lessen 

Mediawijsheid.

De buren van  
de school worden  

bij de lessen Groen 

betrokken.

Docent Marja Koster geeft 
les in Mediawijsheid. 

Muslum en rechts 

Claudia Hendrichs,  

die samen met  

Dick Everts  

de leiding heeft 

over Accent Capelle. 

De leerlingen  maken ook filmpjes van hun stage.  

Leren in de echte 

wereld, bijvoorbeeld 

achter de receptie. 
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Altijd, overal en met elk apparaat inloggen

VDI op Campus Hoogvliet  

Voor een nieuw schoolgebouw is niet alleen een ontwerp nodig van 

het fysieke gebouw, maar ook van de ICT-infrastructuur. PENTA 

college CSG pakte dit rigoureus aan op Campus Hoogvliet, met 

behulp van Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Daarmee is de weg 

geëffend voor Bring Your Own Device (BYOD), dus inloggen met je 

eigen smartphone, tablet of laptop.

PENTA loopt voorop in deze ontwikkeling en trekt hier veel 

aandacht mee. Regelmatig bezoeken delegaties van scholen uit  

het hele land het directiebureau van PENTA in Spijkenisse om  

VDI te bekijken en te bespreken.  

Elk lokaal een computerlokaal 
Het begon met de beleidskeuze van de directie van PENTA college 

CSG om ‘plaatsonafhankelijk, tijdonafhankelijk en apparaat- 

onafhankelijk leren’ te introduceren. Leraren werden gestimuleerd 

om digitale didactiek te ontwikkelen. In het verlengde daarvan 

moest elk lokaal een computerlokaal worden, want de traditionele 

computerlokalen in de acht vestigingen van PENTA zaten altijd vol. 

Lokalen vol computers en kabels naar elk lokaal waren geen optie. 

Daarom koos de schoolleiding voor de schoolbrede aanleg van  

een robuust draadloos netwerk. 

Een paar jaar geleden al werd VDI als oplossing voor het capaciteits- 

vraagstuk gezien, maar het duurde lang voor er een opstelling  

te bouwen was die in de praktijk werkte. Het wachten was op  

hardware die het technisch mogelijk maakte om er veel virtuele 

computers op te draaien. Dat duurde enige jaren. Vooral het tege- 

lijkertijd gebruiken van multimedia, het massaal opstarten van 

virtuele computers en het inloggen van gebruikers waren lastige 

problemen. Met de komst van de Solid State Drive (SSD),  

een supersnel opslagmedium, vergelijkbaar met een memory card  

voor een fotocamera, maar dan veel groter en zwaarder, kwam  

dit binnen bereik. De nieuwbouw-locatie Campus Hoogvliet, op  

8 april officieel geopend door koningin Máxima, bood de kans om 

de nieuwe werkwijze goed uit te testen. 

Zero client
‘De ICT-architectuur moest radicaal op de schop’, vertelt Leo Smit, 

hoofd ICT van PENTA. ‘Stel je een zaal voor, vol met honderd 

computers, inclusief beeldschermen. Die stoppen we in doosje van 

2,5 centimeter hoog en 1 meter diep. Dat zijn de afmetingen van een 

Leo Smit, hoofd ICT van PENTA college CSG, 
in het lokaal met de zero clients. 



Personalia

Natasja van Krugten (38) is op  

1 augustus 2013 gestart als teamleider van  

de Onderwijsopvang van Accent. Natasja begon 

haar loopbaan als leerkracht basisonderwijs. 

Daarna was ze docente Nederlands (Engels en 

geschiedenis) en zorgcoördinator op De Passie,  

de evangelische school voor vmbo, havo en vwo in 

Rotterdam-Zuid. In 2007 werd Natasja bij Accent 

Onderwijsopvang docent/mentor voor leerlingen 

met internaliserende problematiek die tijdelijk 

buiten hun eigen school opgevangen werden.  

Ze heeft enige tijd teamleider Kenneth Tsang 

waargenomen op de OOVR. 

Hanna van Os (28) is sinds 1 december 2013 

adjunct-directeur op Melanchthon Mathenesse. 

Hanna werkt al zeven jaar binnen Melanchthon 

Mathenesse, ze begon er als docent Engels en een 

aantal andere vakken. Sinds 2010 maakt ze deel uit 

van de vestigingsleiding en is zij verantwoordelijk 

voor de dagelijkse leiding in de onderbouw. 

Mischa Kuster (38) is sinds 1 februari 

adjunct-directeur op Melanchthon Mavo 

Schiebroek. Mischa begon in 2000 op Melanchthon 

Schiebroek als docent geschiedenis, decaan van 

de onder- en bovenbouw van de havo-afdeling en 

leerjaarcoördinator van havo-4. Sinds 2010 heeft 

hij de functie van afdelingshoofd, en combineert 

hij een lesgevende taak met de rol van coördinator 

onderwijs en examensecretaris. Hiernaast was  

hij vanaf het begin van dit schooljaar belast met  

de dagelijkse leiding van de vestiging Melanchthon 

Mavo Schiebroek. 

André Eikenboom (43) vervangt per  

1 juni Arjan van ’t Land als adjunct-directeur  

op Melanchthon Prinses Irene. André geeft op  

de scholengemeenschap Thorbecke V.O. leiding  

aan de mavo-afdeling. Nadat hij daar in 1999  

als docent aardrijkskunde begon, is hij achtereen-

volgens afdelingsleider geweest van de afdelingen 

handel & administratie en zorg & welzijn breed. 

In april en mei is hij voor een deel werkzaam op 

het Thorbecke en voor een deel op Melanchthon 

Prinses Irene. 
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server voor VDI. Een heel plat doosje, onwezenlijk klein. Daarvan 

hebben we er nu vier in gebruik, ze staan bij de algemene directie.’ 

Dankzij deze servers zijn er voor de nieuwgebouwde Campus 

Hoogvliet 320 virtuele werkplekken beschikbaar. Dit zijn werk- 

plekken met een beeldscherm, een toetsenbord, een muis, en  

een zogeheten zero client, een kastje van 15 bij 15 centimeter, met 

USB-ingangen. Er zijn geen ‘bewegende delen’ in dit kastje, zoals 

een harde schijf of een cd-speler in de gebruikelijke grijze of zwarte 

doos van een desktop. De zero client verbindt het beeldscherm 

automatisch met de servers van de virtuele computers. Op die 

manier wordt aan de gebruiker een compleet functionerende 

Windows-computer aangeboden. Dat kan zijn: Windows XP, 

Windows 7, Windows 8 of hoger. Ook kan zonodig een Linuxwerk- 

station aangeboden worden. Leo: ‘We hebben het operating system 

– OS – losgetrokken van de hardware. Leerlingen merken niet  

dat ze niet achter een echte, maar een virtuele computer zitten. 

Alleen start een virtuele computer veel sneller op, namelijk binnen 

één minuut. En het kastje maakt geen geluid.’ 

«   Zero clients gebruiken veel minder energie 

dan computers en gaan langer mee.  »

Het beheren van de zero clients kost vrijwel geen tijd. De virtuele 

pc’s worden vanuit een centraal managementsysteem beheerd.  

Ook gebruiken zero clients veel minder energie dan computers, 

vertelt Leo. Verder hoeven ze pas over zes of zeven jaar  

vervangen te worden, en niet over vier jaar, zoals een traditionele 

computer.

Op school én thuis 
PENTA college CSG is van plan VDI uit te rollen over alle vestigingen. 

‘Dan hebben we 1.800 computers gevirtualiseerd. De collega’s die 

het werkplekbeheer verzorgden kunnen zich dan bijvoorbeeld 

bezighouden met onderzoek, in plaats van met het aan de gang 

houden van pc’s’, zegt Leo.

Ook wil PENTA dezelfde virtuele omgeving die binnen de school- 

muren wordt aangeboden, beschikbaar stellen aan de leerling thuis. 

‘Het idee is dat de leerling z’n tablet uitzet op school, naar huis rijdt, 

en na het eten inlogt op het netwerk. De cursor staat dan precies 

daar te knipperen waar hij op school ophield.’

Een uitdaging op de Campus Hoogvliet is wel dat een groot deel  

van de ruimtes ook gebruikt worden door Zadkineleerlingen, vertelt 

Leo. De ICT-afdelingen van PENTA en Zadkine moesten dus samen- 

werken. Zadkine kiest er nu voor om met traditionele computers te 

werken, en is van plan in een later stadium zoveel mogelijk vanuit 

de cloud te werken. VDI stelt zowel leerlingen en medewerkers  

van PENTA als van Zadkine in staat te werken in een herkenbare 

omgeving, terwijl de beheersorganisatie van beide scholen nauwe- 

lijks aanpassingen behoefde. 

Leo: ‘VDI is een aantoonbaar goed werkende oplossing, die  

voldoende mogelijkheden biedt om ICT binnen het onderwijs in  

de toekomst vorm te geven.’

 

[Anja de Zeeuw]



Personalia
Aanbod van Accent Onderwijsondersteuning,  
het Expertisecentrum van CVO

1.  Voorlichtingsbijeenkomst Executieve functies  
Praktische vaardigheden

Zie je dat het de leerling niet lukt

- zijn schoolwerk te plannen en te organiseren?

- snel te starten met zijn opdrachten in de les?

- zijn gevoelens onder controle te houden?

-  snel om te schakelen van de ene naar  

de andere activiteit? 

Een voorlichtingsbijeenkomst over executieve functies biedt je  

inzicht in wat er aan de hand is. Je krijgt ook handvatten voor het 

begeleiden van de leerling om te voldoen aan de eisen op school. 

Data: woensdag 11 juni 2014, woensdag 17 september 2014,  

woensdag 12 november 2014, 14.00-16.00 uur  |  Kosten: € 80,- p.p. 

2.  Basistraining: Crisisinterventie op scholen

Wat moet je als school doen bij geweld door een leerling, het plotseling 

overlijden van een docent of een gezinsdrama? Welke zaken moeten 

geregeld worden, maar ook: hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingen  

en docenten de draad weer oppakken op school?

Scholen die een training hebben gevolgd op het gebied van crisis- 

interventie, blijken adequater te handelen als een crisis zich echt 

voordoet. Bovendien is goede opvang op school van groot belang  

voor het emotionele herstelproces van leerlingen en docenten. 

Accent Onderwijsondersteuning biedt een basistraining van één 

middag voor zorgcoördinatoren en schoolleiders. Inmiddels is  

een aantal CVO-scholen getraind.

Data: dinsdag 3 juni 2014, woensdag 24 september 2014,  

woensdag 14 januari 2015, 13.00-16.30 uur  |  Kosten: € 160,- p.p. 

3.  Individuele coaching voor de zorgcoördinator

Drie gesprekken van 1,5 uur met een coach  

om je vragen over je functie te bespreken.  

Daarbij kun je denken aan:

- je positie binnen de school bepalen

-  de inhoud van je werkzaamheden onder  

de loep nemen 

-  je communicatielijnen en overleg- 

structuren optimaliseren 

- je voorbereiden op Passend onderwijs 

- het zorgplan van de school schrijven. 

Data: in overleg  |  Kosten: € 545,- voor het traject

Aanmelden of informatie:  
E-mail: secretariaat@cvoaccent.nl, telefoon (010) 209 99 26 

Accent Onderwijsondersteuning, Weegschaalhof 33, Rotterdam

Zie ook www.accentonderwijsondersteuning.nl > Productenoverzicht 

Personalia

Jan Willem Bakker (46) is op 1 februari 

gestart als vestigingsdirecteur op Calvijn Vreewijk. 

Daarvoor was Jan Willem werkzaam als locatie- 

directeur bij het Oranje Nassau College in 

Zoetermeer. Na het vwo op het Comenius College 

in Capelle studeerde hij bedrijfseconomie aan de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna heeft 

hij, in verschillende functies, tien jaar in het hoger 

beroepsonderwijs gewerkt en tien jaar in het 

voortgezet onderwijs. 

Wim van den Eshof (52) is sinds 1 april 

conrector bedrijfsvoering van PENTA college CSG 

Jacob van Liesveldt te Hellevoetsluis. Zijn benoeming 

houdt verband met de verschuivingen die binnen 

afzienbare tijd binnen de directie van Jacob van 

Liesveldt plaatsvinden. Voordat Wim teamleider 

onderbouw havo werd, heeft hij – sinds augustus 

2002 – gewerkt als docent Nederlands en teamleider 

op onder meer De Oude Maas en Scala Rietvelden. 

Wim participeerde in het management development 

traject van PENTA. 

Website over werken bij CVO 

Met de recruitmentwebsite www.werkenbijcvo.nl 

zet CVO een flinke stap vooruit in de professionele 

werving van nieuwe collega’s. Gelet op het leraren- 

tekort dat voor bepaalde vakken verwacht wordt,  

is dat geen overbodige luxe.

Alle CVO-scholen hebben de mogelijkheid hun vacatures via  

deze website bekend te maken bij het grote publiek. De site is 

opgebouwd uit drie elementen: Verbinden, Zoeken en Bieden.

•  Wat verbindt ons binnen CVO? Dit is terug te vinden in de harde 

waarden, zoals het aantal scholen, medewerkers en leerlingen, 

maar ook in de zachte waarden in de testimonials die  

medewerkers speciaal voor de site geschreven hebben.  

Die geven een verfrissend kijkje in de keuken.

•  Wie zoeken we? Hier staan de vacatures van alle scholen.

•  Wat bieden we? Dit deel van de site geeft een omschrijving  

van CVO en wat er zo bijzonder aan is en welke scholen- 

gemeenschappen allemaal deel uitmaken van het bestuur.

De komende tijd wordt deze site bekendgemaakt bij het grote 

publiek door middel van online advertenties. 

 

 24 C VOpen Mei 2014

9:45 AM

100%

iPad

9:45 AM

100%

iPad



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

CVO Accent, Comenius College, CSG Calvijn, Farelcollege, Marnix 

Gymnasium, Melanchthon en PENTA college CSG. Deze scholen- 

groepen 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 mogelijkheden 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.

Verenigingsbureau
CVO heeft een eigen verenigingsbureau waar 35 mensen werken.  

De medewerkers ondersteunen het bestuur, het managementteam 

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

personeelsbeleid, huisvestingsbeleid, communicatiebeleid, boek-

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

Missie

Wij, de scholen van CVO,

•	 verzorgen	en	verstrekken	inspirerend	onderwijs	 

en brede vorming aan jonge mensen; 

•	 dragen	vanuit	een	open	houding	bij	aan	alle	vormen	 

van samenwerking die het onderwijs en het beleid  

voor jonge mensen ten goede komen; 

•	 presenteren	en	verantwoorden	ons	helder	 

aan (alle belanghebbenden in) de samenleving. 

Wij doen dit vanuit de volgende grondhouding:

•	 staand	midden	in	de	samenleving,	geworteld	in	het	Evangelie	 

en handelend vanuit een christelijke inspiratie; 

•	 met	oog	en	respect	voor	de	vele	verschijningsvormen	 

van deze inspiratie;

•	 recht	doend	aan	de	individuele	mogelijkheden	van	onze	leerlingen	

en gericht op hun actieve deelname aan de gemeenschap.

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

De CVO-scholen

Accent Praktijkonderwijs,  

Onderwijsopvang,

Onderwijsondersteuning,  

Avondschool 

Weegschaalhof 33

Postbus 84017

3009 CA  Rotterdam

Tel. (010) 209 99 26

Fax (010) 209 56 40

info@cvoaccent.nl

www.cvoaccent.nl 

Christelijke Scholen gemeenschap 

Calvijn 

Roerdomplaan 42

Postbus 57613

3008 BP  Rotterdam

Tel. (010) 493 33 66

Fax (010) 493 33 77

info@calvijn.nl

www.calvijn.nl

Comenius College  

P.C. Boutenssingel 15 

Postbus 797 

2900 AT  Capelle aan den IJssel 

Tel. (010) 450 18 66 

mail@comenius.nl 

www.comenius.nl  

Farelcollege

Kastanjelaan 50

Postbus 163

2980 AD  Ridderkerk

Tel. (0180) 411 777

Fax (0180) 418 904

secretariaat@farelcollege.nl

www.farelcollege.nl

Marnix Gymnasium 

Essenburgsingel 58

3022 EA  Rotterdam

Tel. (010) 244 50 44

Fax (010) 478 08 46

info@marnixgymnasium.nl 

www.marnixgymnasium.nl

Melanchthon

Schiekade 101

Postbus 28211 

3003 KE  Rotterdam

Tel. (010) 476 73 00

Fax (010) 477 26 09

melanchthon@melanchthon.nl

www.melanchthon.nl

PENTA college CSG  

J.A. Heijwegenlaan 4

Postbus 220

3200 AE  Spijkenisse

Tel. (0181) 600 200

Fax (0181) 697 523

directie@penta.nl

www.penta.nl



CVO 

Henegouwerplein 14

3021 PM  Rotterdam 

Postbus 2152

3000 CD  Rotterdam

T [010] 217 13 99

F [010] 411 42 78

www.cvo.nl

CVO. Meer dan het gewone.

‘  De iPad kan niet alles vervangen, maar als  
je de kracht van het apparaat goed gebruikt,  
is het een prachtig onderwijskundig middel.’

 

Peter-Bas Maaskant, docent biologie en science op het Farelcollege, op pagina 10 

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving


