
Verslag van de overleggen tussen Thorbecke , Feyenoord en de 

Ouderraad 2022 

 

Eind januari hebben we (ouderraad) een meeting georganiseerd met Rob Kurvers (Feyenoord 

coördinator studie), Frank Vijg ( locatiedirecteur Thorbecke) en Joel  Manusama ( topsport 

coördinator) .  

 

In het gesprek op het Thorbecke college hebben wij al jullie vragen op tafel gelegd.  

 

Frank Vijg geeft een korte situatie beschrijving van de huidige situatie in onderstaand stuk. 

In de afgelopen jaren is het Topsport onderwijs Thorbecke enorm gegroeid van 250 naar 315 

leerlingen. Dat is niet zonder groeipijn gegaan.  Ook is in de afgelopen jaren de instroom van 

leerlingen minder gelijkmatig verdeeld geweest dan verwacht. Wat betekent dat er op basis/ 

kader/ TL minder kinderen zijn gestart. Tegelijkertijd is in de afgelopen jaren een groot deel 

(80%) van de docenten niet meer betrokken in het Topsport onderwijs of heeft een andere 

werkkring gevonden. Daarnaast heeft het Covid virus ook niet meegeholpen. Ook de 

zelfstandigheid van leerlingen had beter gekund en gemoeten. Echter de controle in het 

digitale tijdperk was uitdagend. Kortom; Thorbecke erkent in samenspraak met Topsport 

Rotterdam dat het beter kan maar vooral moet! 

 

Voor de het komende schooljaar zijn er betere voorlichtingsavonden georganiseerd waarin 

ook per leerling een echt intakegesprek plaatsvindt en de verwachting over Topsport beter 

geduid wordt.  

 

Vragen die binnen zijn gekomen vanuit de ouders 

 

• Topsportklassen Kader, TL, Havo en VWO(ontbreken hiervan  in kader 3) 

Voor het eerst sinds jaren zijn er minder leerlingen in het kader en Tl gestart. Dit heeft tot 

gevolg gehad dat sommige jongens niet in een topsportklas zitten maar wel nog steeds de 

topsportfaciliteiten tot hun beschikking hebben. Te denken valt in deze aan vrijstelling van een 

aantal vakken die reguliere  leerlingen wel hebben. 

 

•  Rooster(tijdigheid van aanreiken definitieve versie rooster  >6 weken) 

Dit is ook een zorgpunt voor Thorbecke. Hier wordt door hen hard aan gewerkt om dit te 

verbeteren. 

 

•  Roosters (veel toetsen en contacturen in de middag en veel gaten in de planning) 

In de onderbouw krijgen alle leerlingen dezelfde vakken wat er voor zorgt dat dit veel 

eenvoudiger is te plannen. Vanaf de 3e en 4e klas gaan leerlingen een vakkenpakket kiezen. 

Dit zorgt voor uitdagingen, zeker met het groeiende aantal leerlingen. 

 



• Veel zelfstudie door onvoldoende contacturen  

Doelstelling is dat alle leerlingen bij alle vakken minimaal de helft van de uren 

contactonderwijs hebben met een vakdocent. Wanneer dit niet zo is dan dit graag direct 

melden aan Joel Manusama en bespreken met hem. 

 

• Wijzigingen in rooster(veel laatste moment wijzigingen) 

Dit is ook een zorgpunt voor Thorbecke. Hier wordt door hen hard aan gewerkt om dit te 

verbeteren. 

 

• Studie wijzers/ planners regelmatig onduidelijk 

Openstaande vraag. 

 

• Inhaallessen(ontbreken vakdocent, karakter van huiswerkbegeleiding) 

Doelstelling is dat alle leerlingen bij alle vakken minimaal de helft van de lesuren 

contactonderwijs hebben met een vakdocent. Wanneer dit niet zo is dan direct melden aan 

Joel Manusama en bespreken met hem. 

 

• Woensdag zijn er veel minder contacturen dan voorheen(voorbeeld va 12.00 uur starten 

met onderwijs 

Openstaande vraag. 

 

•  Huiswerk en toetsen( beleid wordt niet consequent gevolgd)  

De docenten worden op dit moment mee genomen in de Thorbecke afspraken die gelden 

voor de hoeveelheid huiswerk en toetsen per week. Ook de voorbereidingstijd wordt 

nogmaals belicht.  

 

•  Wisseling docent leidt regelmatig tot andere aanpak en normen 

De docenten worden op dit moment mee genomen in de Thorbecke afspraken die gelden 

voor de hoeveelheid huiswerk en toetsen per week. Ook de voorbereidingstijd wordt 

nogmaals belicht.  

 

• Groepsopdrachten met afwezigheid middagen Feyenoord spelers 

Thorbecke kan niet alles binnen de beschikbare tijd van de topsporters plannen, dit is inherent 

aan het sportprogramma dat de sporters niet overal aan kunnen deelnemen. 

 

Na deze meeting van eind januari stonden er nog vragen open en waren naar ons inzicht te 

weinig concrete acties benoemd aan de hand van de gestelde vragen. Daarom hebben we 

Rob Kurvers gevraagd om met Frank Vijg een aantal ophelderingen van een aantal vragen te 

krijgen, waar we meer concrete acties van over wilden ontvangen.  

 

Aan de hand van onze terugkoppeling aan Rob hebben wij onderstaande antwoorden 

ontvangen van Thorbecke.  



  

• Beleid vanuit docenten richting opgeven huiswerk en het aantal toegestane toetsen. Kan 

dit bij docenten worden aangegeven (en gecontroleerd)? 

Wordt zeker aangegeven. We volgen de regels in ons eigen leerlingenstatuut en leerlingen 

kunnen zich daar altijd op beroepen. 

 

• Woensdag veel minder contacturen dan voorheen, waardoor totaal aantal contacturen 

met docenten nihil wordt. Is dit komend jaar aan te passen? 

Betreffende het rooster hebben we dit jaar een aantal uitdagingen gehad, waarin dingen niet 

goed zijn verlopen. Ook de groei van de school brengt ons tot nadere, diepere keuzes. 

In het rooster van volgend jaar houden we daar zeker rekening mee, met het gezamenlijke 

doel dat ook de spelers/leerlingen van Feyenoord zo min mogelijk lessen missen. 

Welke rol daar “de woensdag” in gaat spelen, kunnen we nu nog niet zeggen. 

 

• Studiewijzers/planners zijn regelmatig onduidelijk ingevuld. Kan dit bij docenten worden 

aangegeven (en gecontroleerd)? 

Het onderwerp 'studiewijzers/studieplanners' hebben we in het gesprek het minst uitgediept. 

Wel hebben we hier begrip voor gevraagd; 

in drie achtereenvolgende Corona-jaren' jaren waarin gemaakte planningen zo vaak moeten 

worden veranderd ten gevolge van buitenproportionele afwezigheden van leerlingen en 

docenten, verschillende manieren van lesgeven en het feit dat er soms een einde bleek te 

zitten aan het opnamevermogen van leerlingen. 

Voor wat betreft het communiceren en controleren: dat pakken we binnen de school op. 

Tot slot; vanuit de ouderaard willen wij jullie onderstaand advies meegeven, namelijk; 

We begrijpen dat met deze antwoorden niet al jullie vragen zijn beantwoord dus wanneer er 

zorgen of klachten zijn neem dan zelf het initiatief om contact op te nemen met een van de 

betrokken zoals school, topsportonderwijs en/of Feyenoord.  

Zijn er vragen over het onderwijs  nemen dan contact op met Joel Manusama en of Frank Vijg 

Zijn er uitdagingen tussen Feyenoord en school schakel met Rob Kurvers 

 

Uiteraard werkt contact opnemen met de mentor, studiebegeleider of de afdelingsleider het 

snelst. Wij willen jullie dan ook vragen om eerst die route te bewandelen. We zijn er ons van 

bewust dat velen van jullie dit al gedaan hebben. Dan is het uiteraard verstandig om boven 

genoemde personen via onderstaande gegevens te benaderen.  

  

  



Gegevens van de betrokken: 

Joel Manusama:   

E: jmanusama@tvo-rotterdam.nl 

Randy de Bruijne: 

E: rdbruijne@tvo-rotterdam.nl 

Poldi van den Wilgenberg: 

E: pwilgenberg@tvo-rotterdam.nl 

Frank Vijg:  

E: fvijg@tvo-rotterdam.nl 

Rob Kurvers:   

E: r.kurvers@feyenoord.nl 
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