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Vernieuwen
Ons gebouw staat op een plek in Zwolle waar we blij mee zijn. 
Mooi aan de rand van het centrum, dichtbij het station en naast het 
prachtige Park de Wezenlanden. We staan letterlijk midden in de 
samenleving. 

Dit jaar vernieuwen we onze hogeschool ingrijpend. We hebben 
die kans aangegrepen om ook in het uiterlijk van ons gebouw te 
laten zien dat we gericht zijn op de samenleving. Na de renovatie 
geeft een groot venster zicht op de praktijklokalen. Van buitenaf 

Inhoudsopgave

Als je gelooft in je werk!

is daardoor te zien wat wij doen en van binnenuit hebben we 
zicht op de maatschappij. Daarnaast zetten we grote stappen 
om onze hogeschool verder duurzaam te maken. Zo komt er een 
warmtekoude-opslag, zonnepanelen en een goede isolatie. Die 
veranderingen helpen ons om van energielabel G naar A te gaan. 
Vernieuwen is daarmee een thema dat dit jaar dubbel goed past.

Er zijn ook mooie voorbeelden van vernieuwing te vinden in het 
werk dat achter onze gevel plaatsvindt. We hebben sinds dit 
studiejaar een Huiskamerlokaal waarin docenten en studenten 
de praktijk kunnen nabootsen als het gaat om zorg voor ouderen 
(zie pag. 18 en 19). En met het Jacobus Fruytier in Apeldoorn 
ontwikkelden we een aansluitmodule waarbij havoleerlingen alvast 
kennismaken met studeren én met beroepen in de werkvelden 
waar wij voor opleiden (zie pag. 4 en 5). 

Vernieuwen: het past bij onze basis. Wij mogen werken in en 
meebouwen aan een nieuw Koninkrijk. Juist in sectoren waar we 
kwetsbare mensen kunnen dienen. Ook in dit jaar volgen wij onze 
Heiland, de grote Vernieuwer: Hij maakt alle dingen nieuw.

Met vriendelijke groet, 
Jacob Schaap
Bestuursvoorzitter Hogeschool Viaa
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Dat klinkt als een ambitieus plan: leerlingen in hun 

examenjaar één dag per week een ander programma 

aanbieden. Hoe hebben jullie dat geregeld? 

“Drie jaar geleden zijn wij in aanraking gekomen met het 
principe van 20/80-learning. Dit houdt in dat leerlingen hun 
examenvakken in vier dagen aangeboden krijgen en dat 
er op de vrijgekomen dag ruimte is voor een aanvullend 
of verdiepend programma met praktische opdrachten en 
keuzemodules. Leerlingen mogen hierbij hun eigen doel 
formuleren en gaan op hun eigen manier en in hun eigen 
tempo aan de slag. Dat principe hebben wij ook ingevoerd 
in havo 5. Op die manier hebben leerlingen ruimte om één 
dag in de week hun grenzen te verleggen. Bijvoorbeeld 
door de aansluitmodule op Hogeschool Viaa te volgen.
Natuurlijk had dat echt wel wat organisatorische voeten in 
de aarde. Sommige vakken moesten een lesuur in de week 
inleveren om die ene dag vrij te kunnen spelen. Maar we 
zijn heel enthousiast over de resultaten. Onze leerlingen 
zijn duidelijk gemotiveerder en het slagingspercentage is 
gestegen! Daar zijn we natuurlijk best trots op.”

Hoe is de module bij Viaa opgezet?

“Voor de leerlingen die vooral geïnteresseerd zijn in een 
sociale studie, hebben we samenwerking gezocht met 
Viaa. Zij hebben een programma ontwikkeld waarin onze 
leerlingen colleges volgden en mochten werken aan een 
onderzoeksopdracht. Zo volgden ze colleges Samenleving 
en Ontwikkelingspsychologie. De onderzoeksopdracht 
bestond eruit dat onze leerlingen in kleine groepen uiteen 
gingen naar verschillende wijken van Zwolle. Onder bege-

leiding van vierdejaars studenten kregen ze een rondlei-
ding in een wijkcentrum en informatie over de invloed van 
verschillende instanties in de betreffende wijken van Zwol-
le. Naar aanleiding van deze ‘velddag’ maakten zij een 
wijkanalyse. Daarnaast werkten de leerlingen door het hele 
programma ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. Elke 
lesdag hadden de leerlingen in hun eigen groepje contact 
met hun studiecoach. Tenslotte hebben alle leerlingen de 
module gezamenlijk afgerond voor docenten, familie en 
geïnteresseerden met een presentatie van de analyse over 
‘hun’ wijk, waarbij ze ook hun persoonlijke ontwikkeling 
deelden.”

Wat waren de ervaringen van de leerlingen?

“De leerlingen werden heel enthousiast van het kijkje 
achter de schermen van de beroepspraktijk tijdens de 
‘velddag’. Dan wordt ineens helder waar ze het allemaal 
voor doen: ‘Dit wil ik!’. En dan die eindpresentaties! Ik 
vond het prachtig om te zien dat deze leerlingen daar echt 
als hbo-studenten stonden te presenteren! Ze durfden 
eerlijk naar zichzelf te kijken en voor de groep te staan. Ze 
hebben echt al een stapje voor op andere havisten. Dit is 
duidelijk een samenwerking met potentie voor de toekomst 
en ik zie dan ook uit naar het vervolg.”

Van havo naar hbo
 “Deze leerlingen hebben echt al een stapje voor op andere havisten.”

Van begin februari tot half maart 2017 volgden 25 leerlingen uit havo 5 van de Jacobus 
Fruytier Scholengemeenschap uit Apeldoorn een module op Viaa. Eén dag in de week 

kwamen ze naar Zwolle om colleges te volgen en te werken aan een onderzoeksopdracht. 
Jaap Wilbrink, docent Biologie en decaan aan het Jacobus Fruytier, zocht contact met Viaa 

om samen deze module te ontwikkelen. “De stap van havo naar hbo is best wel groot. 
Daarom wilden we onze leerlingen de mogelijkheid bieden om al eens te ervaren hoe het 

is om op hbo-niveau te studeren.” 

Meer weten over de aansluitmodule van Viaa? 
Neem dan contact op met Arnoud Gort, 
e-mail a.gort@viaa.nl

Leerlingen van Fruytier over de aansluitmodule van Viaa 

“ Ik vond het college Ontwikkelingspsychologie zo  

interessant! Dingen die je vroeger hebt meegemaakt,  

hebben invloed op je leven nu.”

“Wat een gezellige sfeer op school!”

“Ik heb mezelf overtroffen door een presentatie te geven.”

“Als groepje zijn we in korte tijd een echt team geworden!”
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Weet u het nog? In 2014 stond oud-pabostudent Gerald Oudman 
ook in dit magazine. Hij studeerde dat jaar af en trouwde met de 
Amerikaanse Lexi. De twee ontmoetten elkaar op Viaa, waar Lexi 
haar uitwisselingstraject deed. Gerald was haar buddy, werd haar 
maatje en uiteindelijk haar man. Ze verhuisden naar Amerika, 
waar ze beiden lesgaven op een school. Een ideaal plaatje toch? 
Strik eromheen, niets meer aan doen. Zou je denken. Maar daar 
dacht dit bijzondere stel na een bezoek aan een school van Mis-
sion Haïti heel anders over.
 
Gerald: “De school waar Lexi en ik in Amerika lesgaven, is sterk 
verbonden met de school die Mission Haïti daar heeft opgezet. 
Met een team van leraren en leerlingen bezochten we de school 
een paar keer. Maar Lexi en ik wilden meer doen en besloten 
ons een jaar aan de organisatie in Haïti te verbinden. Ik geef er 
Engelse les en ontwikkel ICT-mogelijkheden voor de school. Lexi 
leidt bezoekers rond om ze kennis te laten maken met het werk 
van de organisatie. Lexi: “Ik hoop ze te laten zien dat we meelo-
pen op het pad van de mensen hier, zodat ze op termijn zichzelf 
kunnen redden.”

Dat dat pad allesbehalve geplaveid is, bleek in 2016 toen de 
orkaan Matthew het eiland teisterde. Lexi: “De chaos hier was 
gigantisch. Mensen hadden dierbaren verloren. Huizen waren 
vergaan. In Haïti is men over het algemeen christelijk. Maar veel 
mensen die niet christen zijn zoeken hun antwoorden bij medicijn-
mannen of vormen van magie. Het is onze passie en missie om 
deze mensen te laten zien dat God er altijd voor ze is. Dat je je 
drinkbeker zelf nooit helemaal vol krijgt. Dat Jezus onze Verlosser 
is. Hij is een vaste rots. Geen orkaan krijgt Hem omver.”

Het is eind augustus 2015 als drie jonge Amsterdamse vrouwen 
besluiten de last van vluchtelingen in Lesbos te verlichten. En 
wel op een heel toepasselijke manier: door duizend gedoneerde 
draagdoeken te geven aan moeders die met kleine kinderen op 
de vlucht zijn. Because We Carry, aldus de stichting. Behalve 
draagdoeken, draagt deze stichting meer uit. Onder andere 
Ghandi’s credo: wees zelf de verandering die je wilt zien in de 
wereld. Voor de drie vrouwen is dit: draagkracht!

Van Lesbos, Amsterdam, India naar Zwolle. Want daar zagen Bea 
en Hans een oproep voorbijkomen van stichting Because We Car-
ry. Of er mensen zijn die op Lesbos de handen uit de mouwen wil-
len steken. Die willen delen in de lasten die vluchtelingen daar met 
zich meedragen. Because they carry. Bea: “Ik meldde Hans en 
mij aan. We namen vrij en gingen tien dagen naar Lesbos. Om te 
helpen en om met eigen ogen te zien hoe de situatie in werkelijk-
heid is. We wilden naast de mensen staan, hen in de ogen kijken 
en echt iets dóén. Want niet wij zijn hier de helden, maar zij.”

Wat Bea en Hans zagen, staat hen op het netvlies gebrand. Hans: 
“We zagen het verdriet in de ogen van de mensen, de reddeloos-
heid, de behoefte aan medemenselijkheid en acceptatie. Ieder 
mens daar heeft een verhaal. Dat verhaal mag nooit vergeten wor-
den. We zagen ook veel lichtpuntjes. Zo kwam er een vluchteling 
naar ons toe die zei: ‘Ik ben zó blij dat jullie helemaal hiernaartoe 
zijn gekomen om ons te helpen.’ Ook kregen we hartverwarmende 
reacties van onze omgeving. Dan voel je dankbaarheid, omdat je 
de liefde die Jezus ons gaf, tastbaar mag maken.” 

“Het is onze passie om mensen te laten 
zien dat God er altijd voor ze is”

“We wilden naast de mensen staan, hen 
in de ogen kijken en echt iets dóén”

Passie. Geloof. Vertrouwen. Lef. Ze brachten Viaa-alumnus Gerald en zijn vrouw Lexi naar Haïti. Nee, het 
was geen lange vakantie voor dit pasgetrouwde stel. Het was een Missie met hoofdletters: Haïtianen in 

contact brengen met God. En de wereld in contact brengen met Mission Haïti. Zodat deze hulporganisa-
tie de mensen ter plaatse kan helpen een beter leven op te bouwen.

Een horizon: vaak symbool van hoop. Maar dan. Vluchtelingen in gammele bootjes. Een reddingsves-
tenkerkhof. Natte haren. Betraande ogen. Uitputting. Kou. De harde werkelijkheid van Lesbos’ horizon… 
Viaa-medewerker Bea en haar man Hans konden dit leed niet met lede ogen aanzien. Ze wilden geven. 
Geen geld, maar liefde, tijd en aandacht. Perspectief terugbrengen aan een ogenschijnlijk uitzichtloze 

horizon. Ze pakten hun rugzak. En gingen naar Lesbos.

Mission Haïti
Mission Haïti geeft duurzame ondersteuning aan (wees)
kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen op Haïti. Ze werkt 
aan verbeterde zorg, onderwijs en werkgelegenheid en 
leidt jongeren op tot christelijke leiders. Weten hoe u kunt 
geven? Kijk op mission-haiti.org!

Because We Carry
Nog steeds gaan er vanuit Because We Carry iedere 
week vrijwilligers naar Lesbos om vluchtelingen te helpen. 
Bijvoorbeeld door eten, tenten en droge kleren uit te delen. 
Maar ook om een glimlach en hoop te brengen. Ook helpen? 
Draag je kwaliteiten uit en ga naar becausewecarry.nl!
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Gebruiksvoorwerpen
We lopen door de keet, waar Binthout net 
die week naartoe verhuist. Het gesprek be-
gint wat later dan gepland: beide mannen 
zijn nog een klus aan het klaren. Met veel 
geduld bouwen ze met hun werknemers 
mee. Heel concreet, door te helpen bij het 
opmeten van een stuk hout. Minder zicht-
baar maar wel voelbaar, door ze te laten 
groeien als persoon. Een van de werkne-
mers, die ik ondertussen even aanschiet: 
“Cor en Karst gaan met veel respect met 
ons om. Ook als je steeds fouten maakt, 
blijven ze geduldig en vriendelijk. Daar-
door ontdekte ik dat ik veel meer kan dan 
ik zelf dacht. Ik weet nu dat ik hele mooie 
dingen kan maken. Geen nutteloos gedoe, 
maar echte gebruiksvoorwerpen. Als er 
nu thuis iets te klussen is, pak ik het gelijk 
aan.”

Stadshout
Inmiddels zijn we in het kantoortje neerge-
streken. Zo te zien een ruimte die weinig 
wordt gebruikt. Karst vertelt over het 
ontstaan van Binthout: “Ik werd getriggerd 
door een opmerking van iemand die in een 
dagbesteding werkte. Hij zei: ‘Kijk mij dan 
toch. Ik ben gewoon aan het werk!’ Die 
opmerking is bij mij blijven hangen. Toen 
Cor en ik elkaar tegenkwamen, spraken we 
hierover. Het idee om mensen met een af-
stand tot de reguliere arbeidsmarkt bij ons 

 Binthout timmert 
aan de weg

“Ons doel is mensen door te laten stromen naar een gewone baan”

De naam van de sociale onderneming prijkt op het moment van het gesprek nog niet op de namenzuil. 
Tóch is duidelijk dat dit het terrein is waar Binthout zit. Als je de oprit oploopt, komt de geur van  

bewerkt hout je tegemoet. Hier is leven in de houtzagerij, dat is wel duidelijk. Grote houten meubels  
staan voor de keet, waar de houtspaanders je om de oren vliegen. De nieuwe locatie van Binthout  
mag dan nog in de steigers staan, het concept staat als een huis. Viaa verstevigde de fundering in  

de vorm van onderzoek en advies. 

Het was 2012 toen Cor en Karst, oprichters 
van Binthout, elkaar tegen het lijf liepen. 
Industrieel ontwerper Cor had houten zitjes 
nodig. Deze vond hij bij Karst, die naast 
zijn baan als accountmanager een mobiele 
zagerij had. De twee vonden elkaar in 
hun gezamenlijke passie voor hout. Voor 
mensen. Voor design. In één woord: voor 
puurheid. Dat ze enkele jaren later samen 
een sociale onderneming zouden hebben, 
hadden ze toen nooit voorzien. Karst: “We 
kenden elkaar niet, dus het ging allemaal 
op basis van vertrouwen. God speelt een 
beetje met onze levens.”

bedrijf te betrekken, raakte in een stroom-
versnelling. Nu hebben we een bedrijf dat 
stadshout redt van de versnipperaar en 
waar mensen werken die anders tussen 
wal en schip zouden vallen. De afstand 
tussen de zorg en de arbeidsmarkt is soms 
enorm. Ons doel is mensen door te laten 
stromen naar een ‘gewone’ baan.”

Springplank
Welke springplank biedt Binthout deze 
mensen, waardoor ze deze afstand kunnen 
overbruggen? Cor: “Hoe kleiner je een 
afstand maakt, hoe kleiner deze is. 

Wij proberen een schakel in die hele zorg-
keten weg te halen. We kijken naar wat 
iemand leuk vindt en maken van een taak 
een klein pakketje. Hierdoor wordt iemand 
snel meester van zijn of haar werk. We 
trekken die taken wel op tot een bepaald 
niveau. Of het nu gaat om het bewerken 
van een tafelblad of het laseren van een 
snijplank. Design maken is echt wat an-
ders dan kaarsen smelten. Onze mensen 
voelen dat natuurlijk zelf ook. Ze krijgen 
er zelfvertrouwen door. Het is zo mooi om 
ze te zien groeien. Laatst lag er ergens 
een geeltje met de voorgedrukte zin: Ben 
vandaag dankbaar voor: Binthout (smily), 
had een van onze mensen opgeschreven. 
Nou, daar doen we het dus voor.”

Black box
Binthout snijdt hout. Dat staat als een paal 
boven water. Valt er nog iets bij te scha-
ven? Karst: “Afgelopen voorjaar kregen wij 
van Viaa de resultaten van het onderzoek 
dat zij in samenwerking met de Universiteit 
voor Humanistiek in Utrecht bij ons heeft 
gedaan. Zij zochten een praktijkverhaal 
en wij waren als complete black box mooi 
‘materiaal’. We hebben veel praktische ad-
viezen gekregen waar we mee aan de slag 
kunnen. Door even stil te staan, kunnen we 
straks nieuwe wegen inslaan.” Cor: “Het 
is onze wens om aan nog meer mensen 
een werkplek te bieden. Om ze te laten 
ontdekken wat ze in hun mars hebben. Er 
voor hen zijn, zien wij als een vorm van 
praktisch evangeliseren.” 

Meer weten over het Centrum voor 
Samenlevingsvraagstukken van Viaa 
dat Binthout onderzocht en voorzag 
van praktische adviezen? Kijk dan op 
www.samenlevingsvraagstukken.nl  

Dat het concept van de sociale on-
derneming uit goed hout is gesneden, 
bleek op 28 september jl.: Binthout 
won tijdens de eerste editie van Social 
Impact Day Oost-Nederland de Social 
Impact Award!

“Design maken 

is echt wat 

anders dan 

kaarsen 

smelten”
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Het leek hen allebei geweldig om naar het buitenland te gaan voor 
hun studie, maar waar de reis naartoe zou gaan bleef lang ondui-
delijk. Marja: “Het maakte mij eigenlijk niet zoveel uit, een bui-
tenlandervaring leek mij sowieso geweldig. Gerbert wilde graag 
naar een Scandinavisch land en heeft me enthousiast gemaakt 
voor Oslo in Noorwegen, dus hebben we ons daarop ingeschre-
ven.” Het had allemaal nog best wat organisatorische voeten in 
de aarde. Het ziekenhuis in Oslo bleek enkel nog stageplaatsen 
beschikbaar te hebben in het eerste semester in plaats van in het 
beoogde tweede semester. Daardoor moest het een en ander 
omgezet worden in het programma van beiden. Dat lukte gelukkig 
en in augustus kon het avontuur beginnen. Gerbert: “Ik verwachtte 
dat ik vooral persoonlijk een grote ontwikkeling zou doormaken, 
omdat ik nog bij mijn ouders woon. Dit voelde toch wel als echt ‘op 
je eigen benen gaan staan’.” 

Het semester in Oslo was een combinatie van studie en stage. 
Gerbert: “We kregen een theoretische module over de welvaart-
staat en gezondheidszorg in Noorwegen. Het was leuk en leer-
zaam om veel te leren over de cultuur. Tegelijkertijd mochten we 
met het praktische gedeelte beginnen, de echte stage.” 
Tot hun grote verrassing krijgen Gerbert en Marja stageplekken 
in het ziekenhuis toegewezen die ze in Nederland als derdejaars 
verpleegkunde studenten nooit zouden hebben gekregen. Marja 
gaat op de polikliniek aan het werk waar ze hartfilmpjes (ECG’s) 
maakt en zelfs een keer mag assisteren bij een beenmergpunctie. 
Ze doet ook consultaties, vooral in het hart- en diabetesteam. Mar-
ja: “Dat leek in eerste instantie best lastig vanwege de taalbarrière. 
Maar het viel reuze mee. Veel cliënten spraken Engels en op den 
duur kon ik me ook in het Noors redelijk redden.” Gerbert mag aan 
de slag gaan op ‘akkutmotakk’, de Spoedeisende Hulp. “Meteen 
de eerste dag mocht ik bij een docent een infuus zetten, om prak-
tijkervaring op te doen. Dat was heel gaaf!” 

Marja: “Deze ervaring zal ik nooit meer vergeten. Je leert zo veel 
tijdens een buitenlandstage! Je groeit niet alleen als professional, 
maar vooral ook als persoon.” Gerbert vult aan: “Ik heb veel ge-
leerd van het feit dat ik in een totaal onbekende omgeving kwam 
en de taal niet goed beheerste. Ik móest wel vragen stellen en uit 
mijn comfortzone komen. Een beetje assertiviteit is dan ook wel 
een pré om je in het buitenland te redden. En heimwee moet je 
echt thuis kunnen laten.” Marja: “Ik had niet verwacht dat ik er ook 
nog zulke goede vrienden aan over zou houden. In de relatief kor-
te tijd van vier maanden ontstaan vriendschappen voor het leven. 
Ik weet zeker dat ik nog vaak terug zal gaan om ze op te zoeken.”

 Buitenlandstage: 
“Deze ervaring zal ik nooit 

meer vergeten” 
Marja en Gerbert over hun semester in Oslo

Ze leerden elkaar kennen tijdens de introductiedag van hun eerste jaar Verpleegkunde op Viaa. Gerbert 
Kremers uit Amsterdam en Marja de Vries uit Oranjewoud lijken in eerste instantie heel verschillend.  
Maar er was meteen een gezellige klik en ze leerden elkaar steeds beter kennen doordat ze daarna 

telkens bij elkaar in de klas kwamen. Vorig jaar besloten zij gezamenlijk hun derdejaars stage in Oslo te 
gaan doen. Inmiddels zijn ze weer thuis met een heleboel nieuwe ervaringen en enthousiaste verhalen. 

“We raden iedereen aan om een buitenlandstage te gaan doen als de kans er is!”

“Dit voelde toch wel 

als echt ‘op je eigen 

benen gaan staan”

Wil je meer weten over de buitenlandstages van 
Viaa? Kijk dan eens op www.viaa.nl/voorlichting/naar-
hetbuitenland of neem contact op met het Internatio-
nal Office van Viaa. E-mail: bureaubuitenland@viaa.nl 
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achter in de klas aantekeningen te maken. 
Bovendien leren leraren zelf ook beter 
te differentiëren en in te spelen op het 
gedrag van leerlingen. Co-teaching is hier 
dus een vorm van 3D-leren.”

Kunstige pilot
Het idee van co-teachen is overgewaaid 
uit Amerika en is oorspronkelijk ontwikkeld 
om kinderen met speciale leerbehoeften 
te begeleiden. Toch is het principe in alle 
denkbare onderwijssituaties toepasbaar. 
Zeker als experimenteren de basis is van 
leren. Wilke is drama-docent op Viaa en 
geeft invulling aan de samenwerking tus-
sen Viaa en academische basisschool De 
Sprankel in Zwolle. Wilke: “De Sprankel 
draait ook mee in een pilot co-teaching. 
Deze school werkt dit jaar met het thema 
‘Sri Lanka’.

Kunst & Co
 Co-teachen: delen en differentiëren ineen

Co-teaching: letterlijk betekent het ‘samen lesgeven’. Maar ook: samen leren in een veilig  
klimaat. Leerling, stagiair, docent, opleiding: allemaal worden ze er wijzer van.  

En zelfverzekerder. Lumanda Snoek en Wilke van der Molen passen het co-teachingprincipe toe in hun 
eigen lessen. Én ze leren collega’s en studenten de kneepjes van het vak. 

 “Ik wil de vanzelfsprekend

heid doorbreken dat je als 

stagiair gelijk alleen voor 

de klas moet kunnen staan.”

“Samen stellages opbouwen en weghalen 
als dat kan”, aldus Lumanda over co-tea-
ching. Ze is voorzitter van de projectgroep 
‘Co-teaching’ en begeleidt werkplekcoa-
ches van zeven basisscholen. Dat doet ze 
op een eigentijdse manier. Lumanda: “Het 
idee van co-teachen is dat je de lestaken 
deelt en daarmee ook samen verantwoor-
delijkheid neemt voor het leerproces van 
leerlingen. We zijn bezig met een pilot 
waarbij ik studenten koppel aan leerkrach-
ten met ervaring in co-teachen. Ik vraag 
ze een les te filmen en schrijf daarna prak-

tische adviezen in de opname. Bijvoor-
beeld over hoe ingespeeld kan worden op 
de onderwijsbehoeften van een specifieke 
leerling. Het filmpje kunnen ze terugkijken 
op een moment waarop het ze uitkomt.”

3D-leren
Co-teachen biedt veel voordelen. 
Lumanda: “Iedere leerkracht vindt het 
prettig om extra ogen en handen in de 
klas te hebben. Leerlingen worden beter 
gezien en krijgen sneller hulp als ze dat 
nodig hebben. Meer leerlingen durven 

iets te vragen, omdat de drempel lager 
is als er nog iemand rondloopt. Dat komt 
de sfeer ten goede. Tegelijkertijd krijgt 
de stagiair de kans om geleidelijk en op 
een natuurlijke manier te leren. Ik wil de 
vanzelfsprekendheid doorbreken dat je 
als stagiair gelijk alleen voor de klas moet 
kunnen staan. Samen leren lesgeven 
geeft zelfvertrouwen en een veilig gevoel. 
Stagiairs krijgen daar echt een boost van. 
Voor leerkrachten is het trouwens vaak 
een pak van hun hart dat ze op deze 
manier kunnen begeleiden, in plaats van 

Pabostudenten met het profiel Kunstzin-
nige Oriëntatie ontwierpen samen met 
leerkrachten van De Sprankel opdrachten 
voor de leerlingen. Hiervoor gebruikten 
ze een nieuw ontwerpmodel: authentieke 
kunsteducatie. Viaa-docenten legden uit 
wat dit model inhoudt: het sluit aan bij de 
populaire cultuur van de leerling én bij 
een bepaald thema: Sri Lanka in dit geval. 

Sprankelend
De opdrachten die de teams van leer-
krachten en studenten ontwierpen voor 
de leerlingen van de basisschool, zijn 
met recht ‘sprankelend’ te noemen. 
Bijvoorbeeld: zoek elementen van een Sri 
Lankaanse dans en maak je eigen chore-
ografie en bijpassende muziek. Of: maak 
een 3D-masker met een duidelijke emotie, 
gebaseerd op Sri Lankaanse ontwerpen. 

Je zag dat de studenten en leerkrachten 
elkaar enorm versterkten. De studenten 
waren bekend met het model en pakten 
de inhoudelijke taak op. De leerkrachten 
hielden zich vooral bezig met de peda-
gogische kant. Het leuke is: ze begonnen 
met lege handen, maar sloten de dag af 
met een uitdagende, betekenisvolle op-
dracht. Dat lukte doordat ze samen zoch-
ten naar iets wat aansluit bij de belevings-
wereld van kinderen. De betrokkenheid 
van de leerlingen was enorm. Het mooie is 
ook dat Viaa-docenten op deze manier bij 
de lespraktijk zijn betrokken. Een prachtig 
voorbeeld van co-teaching!”

Is zo’n kunstige pilot ook iets voor jouw 
school? Wil je meer weten over co-tea-
ching? Neem dan contact op met Wilke 
van der Molen via w.vandermolen@viaa.nl 
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De eerste rijpe aren van de gerstoogst 
werden aan God gegeven, vergezeld door 
onder andere een wijnoffer. Tijdens zijn 
laatste avondmaal zegt Jezus dat hij pas 
weer met ons van de wijnstok zal drinken, 
als de nieuwe hemel en aarde er zijn. Het 
avondmaal zoals wij ‘m nu kennen mar-
keert ook een nieuwe periode. Dat ritme 
komt terug in de proeverij.” 

Kana
Het idee van de workshop ‘Wijnreis door 
de Bijbel’ ontstond tijdens een huwelijksju-
bileum. Annemarie: “Mijn broer en schoon-
zus vierden hun 25-jarig huwelijksjubileum 
met een weekendje weg, samen met de 
familie. In plaats van naar de kerk gaan, 
wilden we een ‘minikerkdienst’ maken. 

We dachten: laten we de bruiloft in Kana 
als onderwerp nemen, waar Jezus water 
in wijn verandert. We combineerden mijn 
Bijbelkennis met de wijnkennis van mijn 
schoonzus, die vinoloog is. Het verhaal 
sloeg aan en we werkten het verder uit tot 
een workshop. Het anders durven denken 
waar Viaa mij toe uitdaagde, kwam goed 
van pas. Het is een prachtige workshop 
geworden, waar deelnemers van heerlijke 
wijn én van de Bijbel proeven. Heel feeste-
lijk en verrijkend!”

Naast ‘Wijnreis door de Bijbel’, geeft 
Annemarie ook de workshops ‘Eten en 
de Bijbel’, ‘Sport en de Bijbel’ en ‘Beauty 
en de Bijbel’. Wil jij mee op reis? Start je 
avontuur op metannemarie.nl! 

Wereldse cocktail: 
wijn en wonderen

Annemarie geeft godsdienstles én wijnworkshops

Spreken is haar passie. Ondernemen haar hobby. En ze is dol op jongeren. Vier jaar geleden rondde 
Annemarie Vermeer haar opleiding Godsdienst Pastoraal Werk af aan Viaa, om een tijdje later de 

opleiding Godsdienstleraar te doen. Nu geeft ze godsdienst en maatschappijleer op het Aeres VMBO in 
Nijkerk. Én ze neemt mensen mee op een wijnreis door de Bijbel. Een workshop die is voortgevloeid uit 

haar ondernemersgeest, gemixt met haar Bijbelkennis, gerijpt door haar levenservaring. Santé!

Innovatief denken
Al jaren is ‘ondernemend denken’ 
een belangrijk onderdeel van de 
opleidingen GPW en GL. Maar ook 
van SW (Social Work). En dat is 
niet zo verwonderlijk: in de praktijk 
werken deze beroepsgroepen vaak 
samen. Reden om die samenwerking 
óók in de opleidingen te verweven. 
Bart Kamphuis, docent- en student-
coördinator aan Viaa: “Ik vind het 
mooi om nu samen op te kunnen 
trekken. GPW’ers profi teren van wat 
binnen SW al is ontwikkeld. SW’ers 
krijgen andersom bijvoorbeeld de 
kerkelijke kaart en wereldgodsdien-
sten cadeau. Leren in de praktijk en 
innovatief denken verbinden beide 
werelden. We vragen ons steeds af: 
waar zitten hiaten? Waar kunnen we 
samenwerken? 

Hoe beide werkvelden bij elkaar ko-
men, zie je bijvoorbeeld terug in een 
recent afstudeeronderzoek van een 
GPW-studente. Als geestelijk verzor-
ger in een verzorgingshuis zocht ze 
samen met de ‘algemene’ verzorgers 
naar een manier om contact te ma-
ken met demente ouderen. Sommi-
gen van hen konden eigenlijk alleen 
boosheid uiten. Wat bleek? Toen ze 
een lied of een Bijbeltekst voorbij 
hoorden komen, reageerden ze heel 
blij en enthousiast. Deze studente 
heeft toen voor de verzorgers een 
‘handleiding bijbelgesprekskring’ 
geschreven. Dat is iets wat we onze 
studenten heel nadrukkelijk meege-
ven: je hoeft niet alles zelf te doen. 
Je kunt ook een ander toerusten 
om iets te bereiken. Anders durven 
denken dus. Steeds zoeken naar een 
manier om het geloof en de Bijbel 
stem te geven. De wijnworkshop 
van Annemarie vind ik daar ook een 
prachtig voorbeeld van.”

“In de Bijbel gaat wijn 

drinken vaak samen met 

de komst van iets nieuws”

Jarenlang was Annemarie groepsleider 
bij een jongerenhuis voor kinderen met 
behoefte aan extra begeleiding. Werk dat 
ze met hart en ziel deed. Toch besloot ze 
een nieuwe weg in te slaan. Annemarie: “Ik 
had behoefte aan verdieping. Daarnaast 
wilde ik mijn Bijbelkennis vergroten. In 
de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk 
(GPW) vond ik wat ik zocht. Ik leerde veel 
over de Bijbel, maar ook over mezelf. 
Persoonsontwikkeling vind ik een sterke 

kant van de opleiding. Ik werd uitgedaagd 
te onderzoeken hoe ik in elkaar zit. Om 
buiten de kaders te denken. Ja, prikkelen 
kunnen ze wel bij Viaa.” 

Tussenstation
De opleiding Godsdienstleraar (GL) was 
voor Annemarie een tussenstation van 
haar verdiepingsreis, om daarna in te 
checken in onderwijsland. Annemarie: 
“In lesgeven komt alles samen wat ik leuk 

vind. Spreken, jongeren begeleiden en 
ze kennis laten maken met God en de 
Bijbel. Hoewel ik op een christelijk school 
les geef, zijn de meeste kinderen niet 
christelijk opgevoed. Veel van hen hebben 
vooroordelen over het geloof, over de 
maatschappij, over van alles. Die vooroor-
delen probeer ik te doorbreken door ze de 
andere kant van een verhaal te laten zien. 
Laatst heb ik bijvoorbeeld twee Syrische 
meisjes, afkomstig uit Aleppo, uitgenodigd 
om in de klas te vertellen over waarom ze 
zijn gevlucht. Hun verhaal maakte veel 
indruk. Je zag de vooroordelen gewoon 
wegsmelten.”

Op doorreis
De reis van Annemarie gaat door. Door 
de Bijbel wel te verstaan. Want tijdens 
haar opleidingen deed ze een ‘zoete’ 
ontdekking. Een feestelijke ook. Annema-
rie: “Ik ontdekte dat wijn in de Bijbel vaak 
samengaat met de komst van iets nieuws, 
meestal iets positiefs. Toen Noach uit de 
ark kwam, legde hij éérst een wijngaard 
aan. Het eerste wat de verkenners zagen 
toen ze oog in oog stonden met het beloof-
de land, waren druiventrossen. 

Meer weten over de opleidin-
gen GPW, GL of SW? Ga dan 
naar www.viaa.nl/opleidingen
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“Op Viaa werd ik 

uitgedaagd om 

buiten de kaders 

te denken”
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Business4Students is een jaarlijks eve-
nement waar studenten de mogelijkheid 
krijgen om hun idee in 90 seconden te pre-
senteren voor acht ondernemers. Jantina 
besloot mee te doen: “Wichert reageerde 
meteen heel enthousiast op mijn idee om 
in Friesland een zorgboerderij te starten 
voor ouderen, met een specialisatie voor 
dementerende ouderen.Wichert stimuleerde 
haar om marktonderzoek te doen, waaruit 
blijkt dat er al een aantal zorgboerderijen in 
de omgeving bestaan. Dan stuit Jantina in 
een vakblad op een nieuwe methode in de 
ouderenzorg: de Bohm methode. Jantina: 
“De Bohm methode is een ervaringsge-
richte methode waarbij de omgeving van 
de dementerende oudere wordt aange-
past aan de levensfase waarop de oudere 
teruggrijpt, vaak de leeftijd tussen 16 en 26 
jaar. Deze methode is nog niet zo bekend 
in het noorden van het land en dat maakt 
mijn zorgboerderij onderscheidend van alle 
andere.” 
Wichert reageert: “Precies deze houding 
vind ik echt een voorbeeld voor veel ver-

Ondernemend Viaa
Jantina zet al tijdens haar studie haar eigen zorgboerderij op

“Professionals van nu kunnen niet meer gewoon doen wat ze altijd hebben gedaan. De maatschappij ver-
andert zó snel dat organisaties in het publieke domein zich doorlopend moeten vernieuwen om aan de 

vraag van de burger te kunnen voldoen. Professionals met ondernemerschap zijn nodig om in die hectiek 
vernieuwing te blijven doorvoeren.” Aan het woord is Wichert Trip, Verpleegkundedocent. Hij heeft een 

aantal studenten van Viaa enthousiast gemaakt om mee te doen aan Business4Students in maart van dit 
jaar. Jantina Reijenga, vierdejaars student Verpleegkunde, was een van hen. Samen blikken ze terug op 

dat evenement en op wat het hen heeft gebracht.

“De zorg 

heeft profes

sionals nodig 

die vernieuw

ing blijven 

doorvoeren”

pleegkundigen. Je signaleert iets, ziet waar 
de verbetering ligt, maakt een plan en gaat 
ermee aan de slag. Ik hoefde Jantina enkel 
een zetje in de rug te geven om het idee 
wat concreter te maken.” Jantina: “Ja dat 
klopt! Misschien was ik evengoed ooit wel 
op dit punt gekomen, maar ik kan nu veel 
eerder en beter voorbereid beginnen met 
mijn zorgboerderij.”
In de aanloop naar Business4Students 
was het alleen nog een uitdaging om een 
kernachtige, korte presentatie te houden, 
zodat de boodschap duidelijk over zou ko-
men en zou blijven hangen. Jantina: “Dat is 
gelukt! Ik heb een ondernemer ‘gewonnen’ 
die ook een zorgboerderij heeft. Ik heb met 
hem gesproken en handige tips van hem 
gekregen.”

Jantina gaat ondertussen gestaag door met 
haar plannen: “Om ervaring op te doen, ben 
ik vrijwilliger geworden op een zorgboer-
derij in Nijmegen die de Bohm methode 
al toepast. En in oktober begin ik aan de 
opleiding, zodat ik straks gecertificeerd ben 
om deze methode te gebruiken.” Over vijf 
jaar hoopt ze haar eigen cliënten te hebben 
en voorlichtingen over de methode te 
kunnen verzorgen aan andere zorginstellin-
gen en mantelzorgers. “Ik vind het heel fijn 
dat ik de kans heb gekregen om al tijdens 
mijn studie bezig te zijn met mijn ideeën. 
Zonder diploma kan ik niet starten, dus ik 
ben extra gemotiveerd om zo snel mogelijk 
af te studeren!”

Wichert: “Het zou mooi zijn als dit verhaal 
van Jantina ook andere studenten zou 
motiveren om aan de slag te gaan met hun 
idee. Dat hoeft niet perse een eigen bedrijf 
te zijn; het kan ook een idee zijn dat binnen 
een bestaande instelling toegepast kan wor-
den. Op dit moment zijn we hiervoor Viaa 
Business aan het ontwikkelen, een honours 
program dat naast het reguliere studiepro-
gramma zal worden aangeboden.”

Ook in 2018 vindt er een 
Business4Students plaats. 
Geïnteresseerd? Kijk voor meer 
informatie op 
www.business4students.nl, 
of stuur een e-mail naar 
Wichert Trip: w.trip@viaa.nl
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Marjanne en Corine kennen de opleiding Verpleegkunde van bin-
nenuit. Want toen Viaa nog GH heette, studeerden zij er zélf. Nu lei-
den zij de huidige studenten op tot beroepsverpleegkundigen. Over 
ins en outs gesproken. Marjanne: “Wij hebben zo’n mooi vak. We 
stomen studenten klaar voor een baan in de zorg én we coachen 
ze in hun persoonlijke ontwikkeling. Zodat zij op hun beurt anderen 
een hogere kwaliteit van leven kunnen geven. Dat samenspel vind 
ik heel interessant. Het is bijzonder om diezelfde liefde voor de zorg 
bij studenten te zien groeien. Aan het eind van de rit heb je volwaar-
dige collega’s tegenover je. Ze zien zelf kansen en knelpunten in de 
praktijk en nemen daarin hun verantwoordelijkheid. Daar gaat het 
om. Het hebben van kennis is hiervoor slechts een opstap.”

Setting 
Het nieuwe Huiskamerlokaal is zo’n opstap. Of beter: tussenstap. 
Het initiatief is gebaseerd op een onderzoek van Marjanne en Cori-
ne naar hoe het gebruik van ICT-hulpmiddelen in het onderwijs kan 
aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijskundi-
ge principes. Corine: “Zie het Huiskamerlokaal als een gesimuleer-
de setting tussen opleiding en stages in. Losse verpleegtechnische 
vaardigheden aanleren is een ding, ze toepassen en combineren 
met andere vaardigheden is waar het uiteindelijk om gaat. We heb-
ben het dan over technische onderdelen, maar ook over sociale. 
Hoe haal je bijvoorbeeld iemand die dat eng vindt met een tillift 
uit een fauteuil? Dan is het ineens niet alleen maar een technische 
vaardigheid. Nu kunnen studenten dat in een realistische setting 
oefenen. Ze nemen stage-ervaringen mee naar het Huiskamerlokaal 
en andersom. En ze kunnen zichzelf terugzien via opnames: dat 
daagt ze uit tot zelfrefl ectie. Een ander voordeel is dat wij ze via 
schermpjes kunnen volgen zonder ze op de vingers te kijken. Ook 
handig bij de toetsing.”

E-health
Een huiskamer voor ouderen, maar dan wel een met camera’s en 

schermpjes. Best hip. Wat zegt deze ‘uitrusting’ over de oude-
renzorg? Marjanne: “Studenten denken vaak dat ouderenzorg en 
thuiszorg wollig zijn, maar het tegendeel is waar. Dit lokaal laat zien 
dat deze zorg zich op een hoog niveau afspeelt. We willen het in de 
toekomst ook gebruiken om in te spelen op technische ontwikke-
lingen. E-health is daar onderdeel van. Denk aan een interactieve 
tafel, waarop een spel wordt geprojecteerd. Of om het geven van 
instructies via een digitale weg. Maar niet iedere vorm van innova-
tie is per defi nitie een vooruitgang. We laten onze studenten goed 
nadenken over de schaduwkanten van technische en ICT-ontwik-
kelingen. Wat doet het krijgen van online advies bijvoorbeeld met 
iemands eenzaamheid? Sommige hulpmiddelen zorgen ervoor dat 
iemand iets nu wel zelf kan. Maar wat is de keerzijde daarvan? We 
laten studenten oefenen én zelf ervaren.”

Werkveld
Zelf ervaren hoe iets voelt: het is één van de mogelijkheden die het 
Huiskamerlokaal biedt. Dat kan ook geheel ICT-loos, zo blijkt uit de 
woorden van Corine: “We vragen studenten wel eens een ouderen-
pak aan te trekken: een pak waarin je moeilijk opstaat en beweegt. 
Zo ervaren studenten wat het is om behoorlijk tachtig te zijn. Ze 
zullen dan minder snel tegen een oudere zeggen: ‘Dat lukt nog 
wel, komt u maar.’ Het Huiskamerlokaal helpt om een representatief 
beeld van de ouderenzorg neer te zetten. We willen onze studenten 
enthousiast maken en ze zo goed mogelijk voorbereiden op hun 
taken. Dat is ook echt nodig. Mensen wonen langer thuis, waardoor 
de rol van de wijkverpleegkundige steeds belangrijker wordt. Het 
werkveld staat te springen om goede professionals. Het Huiskamer-
lokaal helpt ons om die professionals op te leiden.”

Zelf een keer het Huiskamerlokaal bekijken? Kom dan naar de extra 
open avond voor de opleiding Verpleegkunde op woensdag 13 de-
cember van 19.00-21.00 uur of bezoek één van onze andere open 
dagen www.viaa.nl/open-dagen

Huiskamerlokaal
Buitenstebinnenzorg: de praktijk in de school

Links een gezellige zithoek met donkerbruine meubels. Iets verderop een douche met klapstoel. Daarte-
genover een elektrisch bed met tillift, een toilet en aangepaste wastafel. Het appartement van mijn oma, 

denk je dan. Bijna goed. We hebben het over het nieuwe Huiskamerlokaal van de opleiding Verpleegkun-
de. Een lokaal dat de praktijk binnenhaalt en studenten voorbereidt op het echte werk ‘buiten’. Initiatief-
neemsters en verpleegkundedocenten Corine en Marjanne over de ins en outs van het Huiskamerlokaal.

“Met een ouderenpak aan ervaren studen

ten hoe het is om behoorlijk 80 te zijn”
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Venster naar de samenleving
Dat het pand gerenoveerd moest worden was duidelijk. In 2012 
kreeg het gebouw van een regionale omroep nog de twijfelachtige 
titel: ‘Lelijkste gebouw van Zwolle’. Toch is het verouderde uiterlijk 
niet de belangrijkste overweging. Bert-Jan: “Wij leiden onze stu-
denten op in het werken met vaak kwetsbare mensen. Mensen die 
aandacht verdienen. Wie Hogeschool Viaa kent weet dat wij ons 
werk met een grote persoonlijke betrokkenheid doen. ‘Aandacht’ 
of ‘betrokkenheid’ zit natuurlijk niet in onze stenen. Het zit in onze 
genen. Het zit in onze mensen die hart hebben voor anderen. 
Maar in het ontwerp hebben we die betrokkenheid bewust wél 
als uitgangspunt genomen. Wij hebben straks een gebouw dat 
past bij onze manier van werken. Nu is onze gevel nog een blok 
beton dat een erg gesloten indruk geeft. Terwijl Viaa midden in de 
samenleving staat. Er komt daarom een groot venster in die gevel. 
Dit venster geeft studenten en medewerkers een blik naar buiten 
en geeft de omgeving een blik op wat er in Viaa gebeurt: toegan-
kelijk en transparant. Een venster naar de samenleving.”

Duurzaam
Hoewel vooral aan de buitenkant veel zal veranderen, zit de 
belangrijkste verbetering volgens Bert-Jan aan de binnenkant: “De 
renovatie is met name bedoeld om het binnenklimaat te verbete-
ren. We kunnen straks een constante binnentemperatuur bereiken 
en de kwaliteit van de lucht bewaken. Dat zijn belangrijke voor-
waarden om prettig te werken voor zowel studenten als medewer-
kers. Wat ik ook belangrijk vind is dat het gebouw veel duurzamer 
wordt. Het gebouw zal van een energielabel G naar tenminste een 

label A gaan. Bovendien krijgen we allemaal zonnepanelen op 
ons dak. Deze verbetering is wat minder merkbaar, maar net zo 
belangrijk. Zeker in het licht van onze identiteit: wij willen verant-
woord omgaan met onze omgeving, met ons milieu.”

Waardering
Bert-Jan: “We hebben veel gevraagd van de adviseurs in het 
ontwerpteam. Zij moesten voortdurend out of de box denken. Ik 
vind het echt fantastisch dat dat is gelukt. Maar ik wil ook graag 
aandacht vragen voor al die collega’s binnen de facilitaire dienst 
die voor dit project zichtbaar, en vaak ook onzichtbaar heel veel 
werk verrichten. Ik mag dan misschien het gezicht zijn van dit 
project, maar we doen het samen. Ook van studenten en andere 
medewerkers wordt best het een en ander gevraagd en ik merk 
vooral een positieve en meewerkende houding. Dat is een belang-
rijke voorwaarde voor het slagen van dit project. Samen bouwen 
we aan de toekomst van Viaa.”

Viaa vernieuwt 
haar pand

“Met de renovatie 

openen we een 

venster naar de 

samenleving”

Het jaarthema van Viaa is: Vernieuwing. Op allerlei manieren komt dat thema terug in wat Viaa doet en 
verlangt. Ook op een heel praktische manier: het pand van Hogeschool Viaa wordt grondig vernieuwd. 
Voor Bert-Jan Jonker, facilitair manager, is deze renovatie het zichtbare resultaat van een proces dat al 

jaren geleden is gestart. 

Wil je weten hoe Viaa er na de verbouwing uitziet? 
Bekijk dan het animatiefilmpje op 
www.viaa.nl/viaa-vernieuwt
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Krachtgericht coachen:
Contact als voedingsbodem voor groei

‘Wat hebben jullie nodig om de taaltoets zo goed mogelijk te maken?’, vraagt leraar Klaas van basis-
school ARS Hardenberg aan zijn groepachtleerlingen. ‘Concentratie’, zegt een leerling. ‘Rust’ zegt een 

ander. ‘Zelfvertrouwen’ zegt iemand zacht maar hoorbaar. ‘Hoe zorgen we er samen voor dat je dat 
hebt?’, reageert Klaas. Een fragment van een gesprek tussen leraar en leerlingen. Doel: leerlingen laten 

ontdekken wat zij nodig hebben om hun talenten tot bloei te laten komen. Krachtgericht coachen heet dit. 
Een methode waarin de pabo van Viaa studenten én docenten traint. 

“Kinderen ontdekken 

wat hun idealen zijn. 

En voelen: ik ben oké. 

Ik ben geliefd”

Docenten over het gebouw door de jaren heen:

Student over (de vernieuwing van) Viaa:

Conciërges over de vernieuwing van het gebouw:

Nel Hendriks, docent aan Hogeschool 
Viaa sinds 2000:  “Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik in die eerste periode zó 
blij was met mijn nieuwe baan, dat ik 
niet heel kritisch naar het gebouw heb 
gekeken. Ik genoot van de hoge pla-
fonds in de lokalen en het trappenhuis 
vond ik prachtig. Pas later werd ik me 
meer bewust van de hitte en de kou”

Kees van Loon, docent aan de pabo 
sinds 1991: “Ik verhuisde met de 
pabo vanaf een gebouw aan de 
Campus, dat is nu onderdeel van het 
Greijdanus in Zwolle. We kwamen in 
het H-gebouw op de vierde etage 
terecht. De HTS gebruikte het gebouw 
toen ook nog. En je kunt je voorstellen 
wat er gebeurde:  De (vooral) man-
nelijke HTS studenten liepen tijdens 
de lessen langs de lokalen om de 
(vooral) vrouwelijke pabo-studenten 
te ‘keuren’. Er zijn dat jaar diverse 
HTS-pabostelletjes ontstaan en diep-
gaande verkeringen.”

Henk Geertsema, al sinds 1989 in 
verschillende functies verbonden aan 
Viaa:  “Ik vond het gebouw in eerste 
instantie een beetje somber. Maar ik 
ben het wel gaan waarderen, ook in 
zijn zestiger jaren architectuur. En nog 
steeds geniet ik van de hoge, lichte 
ruimten met de grote ramen. Onder 
het gebouw zijn grote kelders. Daar 
heb ik weleens dankbaar gebruik van 
gemaakt door er mijn vouwwagen te 
parkeren.”

Lisa Korterink is tweedejaars Verpleegkunde student. Zij heeft 
voor Viaa gekozen omdat het een christelijke school is die goed 
staat aangeschreven. De binnenkant van de school vindt ze 
belangrijker dan de buitenkant: “De prettige sfeer die in het 
gebouw hangt maakt dat ik me er thuis voel.” Toch denkt ze wel 
dat vernieuwing nodig is: “In de winter was het hier soms echt 
koud en in de zomer heel heet. Voor iedereen die hier studeert 
of werkt is het fijn dat straks de temperatuur beter geregeld kan 
worden.”  Af en toe hoort ze wel wat geluiden van de verbou-
wing. “Maar dat hoort er bij. Ik vind het allemaal goed geregeld.”

Egbert Hollander, conciërge bij Viaa sinds 2004: “Ik zie er naar 
uit als we straks in een mooi gebouw zitten. Daarna kunnen we 
aan de binnenkant nog veel verbeteren. Alles verloopt tot nu toe 
prima en de medewerking van collega’s bij de verhuizing naar 
‘Wezenlandstaete’ was prettig.”

Martin van Gennep, conciërge bij Viaa sinds 2003: “Het is een 
grootschalig project dat veel impact heeft op iedereen: op 
studenten, medewerkers, bezoekers en de buurt. Om een goede 
balans te vinden in mijn rollen als vraagbaak, ondersteuner en 
collega is soms wel een uitdaging. Maar ik vind dat het tot nu toe 
voorbeeldig verloopt. Er is natuurlijk wel wat overlast, maar daar 
komen we met de opzichter van de bouw goed uit.”

Jerom Poppen, conciërge bij Viaa sinds 2016: “Onze eerste 
grote ‘hobbel’ in de renovatie was de verhuizing van de derde en 
vierde verdieping naar ‘Wezenlandstaete’ (het pand naast Viaa). 
Persoonlijk kijk ik hier erg tevreden op terug. Het was goed ge-
pland en voorbereid, en met de fantastische inzet van een groep 
studenten hebben we op tijd alles kunnen verhuizen. Grootste 
uitdaging? Niet alles paste in de lift. Dus vanaf de vierde verdie-
ping met een grote kast de trap af, duurde best lang…..”
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Trump in een pose uit te beelden.’ Robin: 
‘Wij maakten daarvan een foto en benoem-
den de kwaliteiten die we zagen. Bijvoor-
beeld: ‘U bent behulpzaam’, of ‘U bent 
creatief’. ‘Daarna vroegen we: ‘Waarom 
deed u dit?’ en ’Wat vindt u ervan dat we 
u deze vraag stellen?’ Roos: ‘Veel men-
sen zeiden dat ze er een beetje verlegen 
van werden.’ ‘Ja, dat was best grappig’, 
reageert Caithlyn, ‘sommigen kregen ook 
een heel rood gezicht.’ Na deze kinder-
lijk oprechte ontboezeming rest mij deze 
toppers nog één vraag te stellen: hoe voelt 
het als iemand jóúw kwaliteiten benoemt? 
Robin: ‘Dat voelt heel fijn, je krijgt er echt 
zelfvertrouwen door. Het is trouwens ook  
leuk om iemand anders een compliment 
te geven. Ik voel me dan best trots en 
denk dan: Yes, ik heb weer iemand blij 
gemaakt!’

Ik werp nog even een blik op dit viertal. Ze 
stralen positiviteit uit. Zijn een inspiratie-
bron. Voor iedereen die van mensen houdt 
en met hen werkt. Ik zou zeggen: schuif de 
gordijnen maar opzij. En neem dit zonnige 
tableau vivant in u op.  Als ik mijn hoofd om de hoek van het 

klaslokaal van Klaas steek, groet hij mij met 
een vrolijk gebaar. Klaas onderbreekt zijn 
les en roept: ‘Ha, kom verder! Hoe wil je 
het gesprek doen? Kom anders gelijk even 
naar voren, dan kun je het zelf vertellen!’ 
Ietwat beduusd door dit enthousiaste 
welkom, loop ik naar voren. Ik vertel de 
leerlingen wat ik kom doen: ontdekken 
wat krachtgericht coachen is. Hoe Klaas 
en stagiair Jaco dit doen en vooral: wat zij 
eraan hebben. Klaas helpt zijn leerlingen 
aan het werk en loopt met mij naar een 
rustig hoekje. Ondertussen roept hij: ‘Het is 
zo’n mooie methode! Je leert de kwaliteiten 
van mensen te zien. Ik zie bijvoorbeeld dat 
jij enthousiast bent en dit leuk vindt.’

Ui afpellen

Ik voel hoe mijn nieuwsgierigheid naar de 
methode groeit, maar ook hoe mijn wangen 
rood kleuren. Tijd om erop te reageren is er 
gelukkig niet. Klaas is al van wal gesto-
ken: ‘Krachtgericht coachen helpt om de 
kernkwaliteiten van leerlingen naar boven 
te halen. We leren leerlingen hun kwalitei-
ten te herkennen, benoemen en erkennen. 
Door kernreflectie toe te passen, dring je 
door tot de diepere lagen. Zie het als het 

afpellen van een ui. Uiteindelijk blijven de 
kernkwaliteiten en idealen over: samen vor-
men ze een motor om te leren. Het is wel 
cruciaal dat jij en je leerlingen belemmerin-
gen leren zien en benoemen. En kwetsbaar 
durven zijn. Daarvoor is veiligheid nodig.’

Vrucht van de Geest

Veiligheid. Een mooi ideaal, maar hoe cre-
eer je het? Klaas: ‘Krachtgericht coachen 
gaat puur om contact maken. Dat lukt 
beter als je leert (in)voelen en benoemen. 
Die vaardigheden leren we de leerlingen 
ook. Zo ontdekken ze wat hun ideaal is. 
En voelen ze: ik ben oké. Ik ben geliefd. Ik 
weet dat ik het mag zeggen als ik iets niet 
wil. Er ontstaat een sfeer waarin aan ieder 
kind recht wordt gedaan. En er vormt zich 
een voedingsbodem waarin zelfvertrouwen 
en veerkracht kunnen groeien. Ouders ho-
ren hun kinderen thuis zeggen: ‘Ik ben echt 
heel sociaal!’ Of: ‘Ik ben vriendelijk!’ Die 
kwaliteiten zie je ook terug in hun gedrag. 
Allemaal schepperskenmerken, die ver-
bonden zijn met de vrucht van de Geest. 
Die vrucht wordt ons door God gegeven. 
Hij laat ons groeien. Wij mogen dat laten 
gebeuren.’

Puurheid

Vrucht, groei, Geest. Terwijl ik de woorden 
van Klaas op mij laat inwerken, schuift sta-
giair Jaco aan. Hij is goedlachs en straalt 
uit dat hij zin heeft in dit gesprek (zie je 
wel, ik heb ook best krachtgerichte skills). 
Ik vraag hem wat het effect van krachtge-
richt coachen is op leerlingen. En op hem. 
Jaco: ‘In mijn eerste pabojaar gaven groe-
pachtleerlingen van deze school les aan 
ons, Viaa-studenten. Het ging over ‘leren 
van binnenuit’. Ik voelde mij overdonderd! 
Deze kinderen konden zich ontzettend 
goed inleven en benoemden ónze kwali-
teiten. Zo puur! Ik wilde hoe dan ook op 
deze school stagelopen. Nu sta ik hier voor 
de klas en pas ik dezelfde methode toe. 
Alhoewel, het is geen kunstje, maar een 
manier van leven. Door tijd te maken voor 
de leerling, komt hij of zij tot zichzelf. Er 
blijft meer effectieve leertijd over, waardoor 
de leerprestatie omhoog gaat. Hoe mooi!’

Kwaliteitsmeter

De contouren van krachtgericht coachen 
worden zichtbaar. Letterlijk en figuurlijk. 

Van buiten naar binnen. En andersom. 
Steeds liftend langs denken, voelen, willen. 
Door waar te nemen en te benoemen. Ik 
neem trouwens ook iets waar. Schuivende 
stoelen en geroezemoes. Leswisseling. 
Een meisje dat huilt. Ik loop naar haar toe, 
maar leerlingen zijn mij voor. Een meisje 
slaat een arm om haar klasgenoot en 
vraagt haar: ‘Heb je ergens pijn, of voel 
je verdriet?’ ‘Dat zeg ik nu liever niet’, 
antwoordt het meisje. Ik knipper een keer 
extra met mijn ogen en verwonder mij over 
hoe goed deze kinderen op elkaar zijn 
ingespeeld. Met een schuin oog kijk ik naar 
de zelf geknutselde kwaliteitsmeter die 
voor in de klas hangt. Als er iets positiefs 
gebeurt, mag de knijper worden verplaatst. 
Daarna wordt er in de klas over doorge-
sproken. Die knijper moet nu omhóóg! 

Hillary versus Trump

De groepachters stuiteren naar de gymles. 
Vier van hen vertellen eerst nog over de 
workshop die ze tijdens een conferentie op 
Viaa gaven. ‘Leren kijken’ was het the-
ma. Ruben: ‘Wij vroegen de mensen iets 
van de verkiezingsstrijd tussen Hillary en 

Wil je meer weten over krachtgericht coachen en  
de pabo van Viaa? Neem dan contact op met Bert Kuiper  
(opleidingsvoorlichter). Of loop eens een dagje mee met Jaco.  
Aanmelden kan via www.viaa.nl/meeloopdagen 

"Er ontstaat een 

sfeer waarin aan 

ieder kind recht 

wordt gedaan". 

"Door tijd te 

maken voor de 

leerling, komt 

hij of zij tot 

zichzelf".
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Zittend in de koffiecorner van Viaa, vertellen Jaap en Coos vol 
passie over ‘hun’ studentendecanaat. “Wij zijn een plek waar 
studenten oordeelvrij hun verhaal kunnen vertellen. Waar plaats is 
voor eyeopeners én voor stommiteiten. Want die horen er gewoon 
bij”, aldus Jaap. “Studenten zijn vaak heel streng voor zichzelf. 
Te streng. Wij proberen ze af te leren steeds een oordeel over 
zichzelf te vellen. Het is ook niet niets als je als student ineens veel 
alleen moet doen. Ik hoop dat ze het vertrouwen voelen dat ze 
op ons terug kunnen vallen. En op hun ouders, al verandert hun 
rol natuurlijk wel. Die gaat van sturend naar loslatend. Coachend 
eigenlijk.” 

Vraag = antwoord

Soms zoeken studenten de decanen zelf op, soms komen ze op 
advies van een docent. Jaap: “Afgelopen week zat hier bijvoor-
beeld een student die door een docent naar ons was verwezen. 
Want verslagen schrijven ging moeizaam. We liepen alle onder-
delen langs, maar hij wist eigenlijk prima hoe je een verslag kunt 
opbouwen. Toen we dieper gingen graven, bleek dat hij het moei-
lijk vond om over zichzelf te schrijven. Dáár zat dus het probleem. 
Vaak is het zoeken naar de vraag al de kern van het antwoord. Dat 
antwoord ligt soms in een diepere laag. Ik zoek ook altijd naar de 
kracht van de student. Zelf herkent iemand zijn of haar sterkte kan-
ten niet altijd. Echt, er is geen mooier werk dan het decaanschap.”

Objectiveren

Dat het antwoord op een vraag ‘gewoon’ aan de oppervlakte ligt, 
gebeurt ook regelmatig. Coos: “Voor bepaalde problemen is de 
oplossing juist heel praktisch. Soms ziet een student door de bo-

Stoom afblazen bij 
studentendecanen

Opdrachten van een hele periode bewaren voor de laatste week. Of volop studeren én daarnaast man-
telzorg geven. En dan geen overzicht meer hebben. Het is iets wat studentendecanen Coos de Koning 
en Jaap Noppers vaak zien. Coos: “De ene keer bestaat onze rol simpelweg uit luisteren. Soms is dat 

genoeg. Maar meestal niet. Wij helpen dan door overzicht te creëren en samen een haalbare planning te 
maken. Grote wolken worden dan kleine wolkjes. Studenten zien de lucht ter plekke klaren.”

men het bos niet meer. De kracht van verandering ligt dan in een 
heldere planning. In objectiveren. Ik vraag dan: heb je hier of daar 
aan gedacht? Wanneer moet die opdracht echt klaar zijn? Ik help 
studenten zich bewust te worden van wat haalbaar is. Een ge-
sprek kan dan heel verrassend verlopen. En soms komt een stu-
dent gewoon stoom afblazen omdat de timing van een tentamen 
onhandig is. Of er zijn moeilijkheden thuis of op financieel vlak. 
Iedere student, iedere situatie en ieder groeiproces is anders. 
Naast decaan, zijn wij dus eigenlijk ook vertrouwenspersoon."

Verbinding

Terwijl wij in gesprek zijn over het wel en wee van studenten, 
klinken er op de achtergrond bouwgeluiden. Wat betekent deze 
vernieuwing eigenlijk voor het decanaat? Jaap: “Ik hoop dat de 
kamers van  Coos en mij naast elkaar komen. We kunnen dan nog 
meer als één team samenwerken. Deze verbouwing past bij een 
metafoor die ik vaak gebruik in coachgesprekken over persoon-
lijke ontwikkeling: het huis met de vier kamers. Een kamer voor 
het lichaam, een voor het verstand, een voor het gevoel en die 
voor de ziel. Als je in alle vier de kamers leeft, brengt dat balans. 
Dat gun ik onze studenten. Daarnaast hoop ik dat wij een veilige, 
oordeelvrije plaats voor ze zijn waar ze altijd terecht kunnen met 
hun verhaal.”  

“Wij zijn een plek waar 

studenten oordeelvrij hun 

verhaal kunnen vertellen”

Meer weten over het studentendecanaat van Viaa? 
Kijk dan eens op 
www.viaa.nl/studentfaciliteiten/studentendecaan
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Even kennismaken: de 
nieuwe voorzitter van 
de Raad van Toezicht

 “Viaa is bij uitstek een oefenplaats waar 

je mag leren met verschillen om te gaan”

Sinds 1 januari heeft Hogeschool Viaa een nieuwe 
voorzitter van de Raad van Toezicht. Zijn naam is 

Risco Balkenende. Wij zochten hem op in zijn 
woning in Zwolle om eens nader kennis te maken. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Wat is jouw 

passie in het leven?

“Ik ga voor verbinding. Ik geloof dat we door God zijn gemaakt 
om in verbondenheid met Hem en met elkaar te leven en elkaar 
recht te doen. Het lijkt er in onze huidige maatschappij op dat 
Vrijheid erg dominant is geworden, maar dat Gelijk(waardig)heid 
en Broederschap ver zijn te zoeken. Ik vind het een uitdaging om 
juist als er verschillende overtuigingen bestaan, toch in gesprek te 
blijven met anderen. Ook in mijn eigen leven wil ik dat vorm geven. 
Ik probeer dat te doen in mijn veranderde rol als vader van volwas-
sen kinderen, binnen de kerk en over kerkmuren heen, maar ook in 
deze nieuwe rol in de Raad van Toezicht.” 

Wat is je indruk van Viaa tot nu toe?

“Dit eerste jaar gebruik ik vooral om medewerkers van Viaa te 
spreken. Dat heeft me al veel verdieping en inzichten opgeleverd. 
Ik vind het belangrijk om die verbinding te maken, zodat ik weet 
welk werk door de medewerkers wordt verzet. Ik wil goed zicht 
krijgen op de uitdagingen die er liggen. Ik heb tot nu toe mooie 
mensen ontmoet die met passie en betrokkenheid bezig zijn. Ver-
der heeft het me verrast hoe er wordt gezocht naar verschillende 
vormen van samenwerking over de schoolmuren heen. Dit denken 
in netwerkstructuren vind ik heel waardevol, ook voor de toekomst 
van Viaa.”

Waar zie je naar uit?

“Uiteindelijk gaat het natuurlijk om onze studenten. Viaa is een 
plek waar jongvolwassenen mogen groeien en ontwikkelen. Het is 
een veilige plek van waaruit jonge professionals hun plaats in deze 
gebroken wereld in durven nemen en daar een boodschap van 
hoop en perspectief mogen brengen. De Raad van Toezicht is er-
voor om de juiste voorwaarden te scheppen, zodat de bestuurder, 
de teams en vooral de studenten tot bloei komen. Ik vind het mooi 
om daar samen met mijn collega’s een bijdrage aan te mogen 
leveren.”

Viaa Open
21 september 2017



Meidenwerk in Diezerpoort
Studenten met tieners in gesprek over wensen in de woonwijk

Daar zit ze. Rappend. Vol zelfvertrouwen. Maar toch ook kwetsbaar. Een tienermeisje uit de 
wijk Diezerpoort in Zwolle deelt lief en leed via een lied. Alsof het niets is. Het is haar manier 

om te verwerken dat haar vader het gezin verliet. Dat haar moeder hier nog steeds onder 
gebukt gaat. Ze is een van de meisjes met wie Viaa-studenten Lydia en Suzanne spraken 

voor hun onderzoek ‘Meidenwerk Diezerpoort’. Een pilot waarbij mbo, hbo en de praktijk de 
handen ineen slaan.

“Door deze pilot heb ik 

gezien dat er óók dicht 

bij huis jongeren zijn 

die hulp nodig hebben”

Meidenwerk: eigenlijk is het ‘gewoon’ jongerenwerk, maar 
dan gericht op meiden tussen de 13 tot 18 jaar oud. Een 
kwetsbare fase, tussen ‘meisje’ en ‘jong volwassene’ in. 
Juist deze groep was niet in beeld bij Sociaal Wijkteam 
Oost in Zwolle. Hoe ontwikkelen ze zich? Krijgen ze de 
steun die ze nodig hebben? Sociaal Wijkteam Oost en 
Travers Welzijn wilden deze vragen beantwoord hebben. 
Én ze wilden mbo- en hbo-studenten de kans geven levens 
echte praktijksituaties te ontdekken. Dus vroegen zij acht 
studenten van verschillende Zwolse hogescholen samen 
antwoord te vinden op de vraag: hoe kunnen professionals 
aansluiten bij de wensen en behoeften van meisjes van 13 
tot 18 jaar uit de wijk Diezerpoort. GPW-studente Lydia en 
SPH-studente Suzanne gingen deze uitdaging aan.

Doorleven

Beiden zitten in het derde jaar van hun opleiding, als er 
een mail langskomt met de vraag wie het onderzoek ‘Mei-
denwerk Diezerpoort’ op wil zetten. Lydia: “De praktijk-
partners zochten studenten die initiatief durfden te nemen 
en het leuk vonden om samen te werken. Dat leek mij wel 
wat. Ik had al heel wat geleerd over samenwerking tussen 
zorgverleners en over de nieuwe wetten, maar dat was 
vooral theorie. Door dit onderzoek in de wijk te doen, kon 
ik die theorie echt doorleven, het zelf meemaken. Suzanne: 
“We mochten zelf weten hoe we het onderzoek zouden 
uitvoeren. Dat sprak mij aan. Samen met de mbo-studen-
ten verdeelden we de rollen. Zij organiseerden vooral 
activiteiten voor meiden binnen onze doelgroep. Lydia en 
ik deden de interviews. We hebben veel geleerd over hoe 
je bij mensen binnenkomt.”

Binnenkomen

Bij iemand binnenkomen, hoe doe je dat? Suzanne: “Om 
echt contact te kunnen maken, heb je een vertrouwensre-

latie nodig. Dat hadden wij niet echt, want daarvoor was 
te weinig tijd. Op de georganiseerde activiteitenavonden 
kwamen weinig meiden af, waardoor we niet genoeg 
respondenten hadden. Dus gingen we ook bij ze langs de 
deur. Wat opviel is dat veel ouders hun ziel en zaligheid 
op tafel legden, maar de meiden meestal niet. Zij gaven 
aan genoeg vriendinnen te hebben met wie ze bespraken 
wat ze bezighield. Ze hadden verder geen wensen. Dat is 
op hoofdlijnen ook het antwoord op de onderzoeksvraag.” 
Lydia: “We hebben echt wel gedacht: is dit alles? Maar op 
zich is dit natuurlijk een positieve uitkomst. Al troffen we 
meerdere keren meiden met kleine broertjes en zusjes aan, 
die alleen thuis waren. De grond was bezaait met matras-
sen. In zulke gevallen informeerden we de praktijkpartners. 
Zij gingen dan kijken of het écht wel goed ging.”

Respect

Naast zorgelijke taferelen, zagen Lydia en Suzanne ook 
hele mooie ontwikkelingen. Suzanne: “Op een van de 
activiteitenavonden die Travers organiseerde, lieten jon-
geren hun zelfgeschreven rap horen. Behalve het meisje 
dat rapte over het vertrek van haar vader, waren er ook 
jongeren die rapten over het belang van het tonen van res-
pect voor elkaars cultuur. Wauw, wat was dat mooi zeg!” 
Lydia: “Hoewel de uitvoering van het onderzoek een fl inke 
uitdaging was, heb ik er wel veel van geleerd. Bijvoorbeeld 
hoe je contacten legt met mensen en zorgpartners, hoe 
je onderzoek doet en hoe je elkaar op een goede manier 
feedback kunt geven. Én ik heb mijn focus verlegd. Ik 
wilde steeds in het buitenland werken, maar door deze 
pilot heb ik gezien dat er dicht bij huis ook jongeren zijn 
die hulp nodig hebben. Ook zij verdienen de kans iets op 
te bouwen, om een veilig thuis te hebben. Deze pilot heeft 
trouwens ook mijn huidige stageplaats bij Youth for Christ 
opgeleverd.”

Meer weten over de opleiding Social Work of de 
opleiding GPW? Kijk dan op www.viaa.nl/opleidingen 
of bezoek één van de open dagen.

De opleidingen Social Work en GPW 
zijn door de Keuzegids Hbo 2018 
beoordeeld als Topopleiding
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Een verpleegkundige van Noorderboog vraagt ’s ochtends aan 
een oudere meneer of hij uit bed wil, of dat hij nog even wil blijven 
liggen. ‘Dat laatste graag’, zegt meneer en dus loopt de verpleeg-
kundige weer door. Huub: “We willen een organisatie zijn waar 
cliënten zelf de regie hebben. Nu lukt dat meestal wel, maar of dat 
in de toekomst ook nog lukt? We hebben meer personeel nodig 
om aan te kunnen sluiten bij waar onze bewoners behoefte aan 
hebben. En dus zijn er meer stageplaatsen nodig. Hierin ligt een 
uitdaging voor de hele sector. Wij gebruiken een deel van de sub-
sidies dan ook om meer studenten te begeleiden bij hun stage.”

Flexibiliteit

Behalve meer stageplaatsen, is er ook een andere kijk op de zorg 
nodig. Jan: “De zorgcultuur is veranderd. Het is minder zorgen 
voor en meer zorgen dat. Bijvoorbeeld dat zorg aansluit bij de 
wensen van cliënten. Maar ook dat zorgen voor een ander meer 
onderdeel wordt van de samenleving. Dat vraagt van verpleeg-
kundigen fl exibiliteit en biedt tegelijkertijd kansen. Ze kunnen hun 

eigen werk meer vormgeven, doordat grotere verantwoordelijkheid 
krijgen. Er is bijvoorbeeld ook meer ruimte om in te spelen op 
nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan systemen (domo-
tica) waarmee de kwaliteit van wonen en leven voor mensen ver-
beterd wordt. We hebben dus enthousiaste en creatieve geesten 
nodig die van aanpakken weten.”

Regiocampus

Zorg meer onderdeel laten zijn van de samenleving. Hoe doe je 
dat? Huub: “Om dat te ontdekken, zijn wij net als Viaa aangesloten 
bij de Regiocampus. Dat is een fysieke plek voor wonen, leren en 
werken. Professionals en studenten van verschillende bedrijven en 
instellingen werken hier samen in creatieve projecten. Doel is om 
met elkaar een vitaal woon- en werkklimaat te ontwikkelen. Zie het 
als een stukje ketenzorg, waarbij alle partijen de handen ineen-
slaan. ‘De zorg’ is dus veel meer dan een beroep met dagelijkse 
routines. Het is een heel uitdagend beroep, waarbij je in samen-
werking met andere professionals van betekenis kunt zijn voor 
kwetsbare mensen. Dat is wat mij iedere dag weer drijft.”

“Als leraar beleef je iedere 
dag gouden momenten”

Oud, uit en toch thuis

5 oktober 2017. Zuiderpark Den Haag. Grote spandoeken. Ruim 60.000 basisschoolleraren laten hun 
stem horen. De werkdruk is te hoog en het salaris te laag. Dat vindt ook Jan Spanjer, voorzitter college 

van bestuur van Accrete in Zwartsluis. Maar zijn passie voor het vak blijft: “Het onderwijs is razend boei-
end. Door gebrek aan tijd en geld is het vak wel onaantrekkelijker geworden. Dat vind ik heel jammer, 

want als leraar beleef je iedere dag juist gouden momenten.”

Een zo ‘thuismogelijk’ gevoel geven aan ouderen. Dat is wat Huub Rommers, directeur van Zorggroep Noor-
derboog Meppel ‘zijn’ ouderen gunt. Huub: “Geloof mij, in de ouderenzorg gaat het de komende jaren ge-

beuren. Hier vinden grote vernieuwingen plaats. We hebben dus veel creatieve, innovatieve verpleegkundi-
gen nodig die meedenken over hoe we de regie bij de cliënten kunnen laten. We doen er dan ook alles aan 
om genoeg stageplaatsen te creëren, zodat er meer goede verpleegkundigen opgeleid kunnen worden.”

“Leerkrachten zijn zo gepassioneerd dat ze maar doorgaan”

Ouderenzorg anno nu

“Ieder kind is anders en 

tegelijkertijd is ieder 

kind even waardevol”

De bladeren vallen van de bomen, de dauwdruppels fonkelen 
aan de takken. Het is weer herfst! Maar dit mooie jaargetijde heeft 
ook een minder romantische keerzijde. Want ook de griepvirussen 
verspreiden zich in razend tempo. Op veel scholen in Nederland 
heeft dit vergaande consequenties. Leraar ziek? Leerlingen vrij. 
Want door het groeiend lerarentekort, is er niet ‘zomaar’ een ver-
vanger te vinden. Er is meer vraag naar leraren dan dat er leraren 
zijn. Jan: “De enorme werkdruk begint zijn tol te eisen. Leerkrach-
ten zijn zo gepassioneerd dat ze maar doorgaan. We moeten 
ervoor waken dat ze gaan omvallen. De politiek nu echt aan zet.”

Toch een droombaan

De staking is achter de rug, de nieuwe regering is gevormd. 
Ondanks de toezeggingen voor meer fi nanciële middelen, staat 
de volgende staking al op de agenda. Toch is er één constan-
te: de liefde van Jan en ‘zijn’ leerkrachten voor het onderwijs is 
gebleven: “Eigenlijk heb ik gewoon een droombaan. Mijn visie op 
het onderwijs mag ik samen met mijn team ontwikkelen. Ik doe dit 

nu vijftien jaar, maar het verveelt nooit. Dat komt doordat het in het 
onderwijs altijd om wezenlijke dingen gaat. Ieder kind is anders en 
tegelijkertijd is ieder kind even waardevol. Dat proberen we ze ook 
te laten voelen. We begeleiden al deze kinderen bij hun ontwikke-
ling, ieder kind op zijn of haar eigen manier. Dat is toch fantastisch 
mooi!”

Gemêleerd clubje

Aan passie voor het onderwijs is dus geen gebrek. Maar hoe 
vind je nieuwe leerkrachten die net zo gemotiveerd zijn? Jan: 
“Naast minder werkdruk en meer fi nanciële middelen, zijn er 
doorgroeimogelijkheden nodig. Mede door onze samenwerking 
met Viaa, vinden we gelukkig nog goede leerkrachten. We delen 
de christelijke identiteit met elkaar, wat prettig werkt. En het is 
een gemêleerd clubje mensen. Dat spreekt mij aan. Regelmatig 
lopen er Viaa-studenten bij ons stage. Pedagogisch en didactisch 
zijn ze sterk. Dat moet ook wel, want in het onderwijs moet je alle 
processen kunnen overzien. Dat maakt ons beroep nou zo buiten-
gewoon boeiend!”

“In de ouderenzorg 

gaat het de komende 

jaren gebeuren”
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MEL staat voor Master Educational 
Leadership. Een tweejarige master die 
Viaa samen met Penta Nova en Driestar 
aanbiedt. Heel geschikt voor schoolleiders 
die willen ontdekken hoe ze hun eigen 
leiderschapsstijl effectief kunnen inzetten. 
Verdieping en onderzoek lopen als een 
rode draad door de cursussen. Precies 
waar Geerco behoefte aan heeft: “Ik ben 
al heel wat jaren directeur van GBS De 
Schatgraver. Toch vroeg ik mij steeds 
vaker af: hoe weet ik of wat wij doen echt 
werkt? En welke manier van leiding geven 
wekt vertrouwen bij collega’s, leerlingen 
en ouders? Ik zocht vooral naar diepgang. 
Naar hoe ik op een persoonlijke manier 
leiding kan geven en daarnaast ook zake-
lijk kan zijn.”

Diepgang

‘Diepgang’ is een kenmerk dat goed bij de 
MEL past. Vooral omdat schoolleiders le-
ren hoe ze een vruchtbare onderzoekcul-
tuur op hun school kunnen kweken. Geer-
co: “Ik heb geleerd om systematisch te 
werk te gaan en wetenschappelijk onder-
zoek te doen. Dat werkt heel stimulerend. 

MEL: persoonlijk leidinggeven

Als je directeur bent van een basisschool, weet je hoe de hazen lopen. Zeker als je daarnaast zelf ook 
voor de klas staat. Leiding geven is als gesneden koek. Net als communiceren met ouders en leerlingen. 
Gevoel en ervaring blijken namelijk prima raadgevers te zijn. Maar hoe weet je of die nieuwe lesmethode 
een hype of een treffer is? En hoe vind je een balans tussen sturend én persoonlijk zijn? Basisschooldi-

recteuren Geerco André en Jantienus Ymker onderzoeken het. En wel bij de MEL.

Jantienus: “Als directeur wil ik sturen en tegelijkertijd ‘vaderlijk’ leider zijn”

Geerco: “Ik heb geleerd 

te onderzoeken en te 

analyseren. Het snelle 

kiezen is er echt wel af”

Ik kies niet meer voor een methode omdat 
ik die nu eenmaal altijd heb gebruikt, maar 
omdat ik onderzocht heb of het werkt. Het 
snelle kiezen is er dus echt wel af. Ook 
heb ik geleerd om data systematisch te 
analyseren. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld 
dat we onze cito-uitslagen veel efficiënter 
kunnen gebruiken. Daardoor weten we 
nu beter waarom spellingresultaten soms 
tegenvielen en kunnen we kinderen veel 
gerichter begeleiden.”

studeren naast je baan is echt pittig. Dat 
vraagt commitment van je omgeving, zo-
wel op het werk als thuis. Mij helpt het om 
in blokjes te werken en na een uur stude-
ren een rondje te lopen. Tijdens intervisie 
wisselen we dit soort studie-ideeën ook 
uit.” Jantienus houdt zich in drukke tijden 
vast aan een oude wijsheid: “Mijn vader 
zei altijd: werk verrot niet. Ik kijk steeds 
naar wat écht belangrijk is. Leerlingen 
gaan sowieso voor. En als de werkdruk 
zwaar wordt, klim ik in gedachten bovenop 
de berg. Dan zie ik wat kan wachten en 
wat niet.” 
 
MEL als ontdekkingsreis. Een onderzoek-
tocht met een hoger doel: leerkrachten, 
leerlingen en hun ouders een stevige 
ondergrond bieden.

Meer weten over de Master 
Educational Leadership? 
Ga dan naar 
www.viaa.nl/opleidingen/mel

Naar de maan

Naast onderzoek doen is het ontwikkelen 
van zelfreflectie een belangrijk onderdeel 
van de MEL. Voor Jantienus, al twaalf jaar 
directeur van een christelijke basisschool 
voor speciaal onderwijs (SBO) in Nun-
speet, was dat best confronterend: “De 
afgelopen anderhalf jaar heb ik geleerd 
om in mijn leidinggeven mijn kwetsbaar-
heid te laten zien. Voor mij was die stap 
hetzelfde als reizen naar de maan. En nog 
stééds merk ik dat ik soms een spade die-
per moet gaan. Mezelf kwetsbaar opstel-
len was ik niet gewend, maar ik zie nu wat 
het oplevert: echt contact. Dat maakt het 
leven waardevoller. Ik hoop dat leerlingen 
zich gezien voelen en zichzelf durven zijn. 
Ik vraag ze ook vaak: krijg je voldoende 
steun? Wat verwacht je? In die zin ik wil 
graag sturen, maar ook een ‘vaderlijk’ 
leider zijn.”

Werk verrot niet

Een masteropleiding naast een baan als 
directeur: een pittige combinatie. Hoe 
houd je dan de voeten op de grond en het 
hoofd koel? Geerco: “twintig uur per week 
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Kook de pasta zoals op de verpakking 
staat. Wij kozen voor Tagliatelle, maar 
andere pastasoorten kunnen ook. Snijd 
de paprika en ui in stukjes en zet water op 
voor de broccoli. Zodra het water kookt 
kun je de broccoli erbij doen en 4 minuten 
laten koken. Begin met het opbakken van 
de spekjes. Dit is ideaal, want zo hoef je 
geen boter/olie te gebruiken: de spekjes 
zijn vet genoeg. Als de spekjes een beetje 
zijn doorbakken kun je de paprika, ui en 
broccoli toevoegen en meebakken. Voeg 
vervolgens 500 ml melk en de Carbonara 
mix toe. Breng het geheel aan de kook en 
laat het 3 minuten zachtjes doorkoken. Zet 
de pasta en de saus op tafel en het eten is 
klaar! Eet smakelijk!

LINDENHOLZ
RIJWIELEN - SCHAATSEN - SKEELERS

www.lindenholz.nl      facebook.com/lindenholz.rouveen
Prunuslaan 2-4    7954 GD Rouveen   tel. (0522) 291 666

Bezoek ook  

onze webshop

Voor Agathos en Curadomi 
zoeken wij verpleegkundigen.
Kijk op leliezorggroep.nl/werk

Wij hebben je nodig

VOLG 

DE MEER DAN

200 VIDEOLESSEN, 

WAAR EN WAN-

NEER JE MAAR 

WILT!

van de Bijbel, Geloven en 
Kerkzijn op weetwatjegelooft.nl

Vergroot je kennis

Woensdag 31 januari
Zaterdag 24 maart
Woensdag 25 april
Woensdag 20 juni

Studentenrecept
van Marjolein de Boer en Edith Dieleman

Ingrediënten: 
 300 gram gerookte spekreepjes

 450 gram diepvries broccoli

 2 paprika’s

 Pasta

 Knorr mix Carbonara

 500 ml melk

 1 grote ui

Studentenrecept
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