Hogeschool Viaa-docent Petra
Eikelboom maakt eigen podcast
Ze mag zelf graag naar podcasts luisteren, ze is betrokken bij de werkgroep ICT én ze is
getrouwd met een man die bij NPO Radio 1 werkt en de maker is van een eigen podcast getiteld
Rivierverhalen. Tel alles bij elkaar op en een eigen podcast is geboren. Petra Eikelboom, docent bij
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“I

ik naar verhalen van mensen. Het is een leuke manier

Naast dat je docent bent, ben je voor het maken van zo’n
podcast ook ineens journalist en technicus. Hoe doe je
dat?

van het verkrijgen van informatie. Vanuit mijn master

“Eigenlijk ben ik het gewoon gaan doen. Natuurlijk met de hulp van

Learning and Innovation, die ik in 2017 heb afgerond,

Wim, mijn man. Ik leen van hem een goede microfoon en met hem

k mag graag naar een podcast luisteren. Dan wandel
ik langs de IJssel, of ik lig lui op de bank en dan luister

denk ik na over hoe je ICT kunt inzetten in het onderwijs. Ik denk dat

zit ik in het weekend te fröbelen om zo’n podcast in elkaar te zetten.

je door middel van een online quiz, een video of bijvoorbeeld een

Voor de interviews gebruik ik geen ingewikkelde technieken, maar

podcast, het onderwijs aantrekkelijker kunt maken.”

probeer ik me in te leven in wat voor de student interessant kan zijn
om te weten. Het is erg leuk om te doen.”

Waar gaat Participodcast over?
ervaren om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.

Zou je willen dat andere docenten ook podcasts gaan
maken?
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“Ik zou het zeker leuk vinden om met verschillende academies pod-

aan het woord die de Nederlandse taal wil leren en moeite heeft om

casts te kunnen maken om ons als Hogeschool Viaa te positioneren.

een werkplek te vinden. In de podcast hoor je zijn levensverhaal, zijn

Dus ja, ik hoop dat meer collega’s enthousiast worden. Ik vraag voor

dromen en verlangens. Maar ook de vrijwilligers en professionals die

komend jaar de innovatievoucher aan om op deze manier ook an-

om hem heen staan, zijn aan het woord.”

dere podcasts binnen de school te kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk

“Het zijn praktijkverhalen over de uitdagingen die mensen kunnen

hebben we de opdracht om onderwijs meer ‘blended’ aan te bieden.

Hoe komt deze podcast in je lessen terug?

Rondom alle coronamaatregelen is het helemaal interessant.”

“Bijvoorbeeld bij een college die gaat over integratie van nieuwRVTLYZ+HUPZaV»UHÅL]LYPUNLLUSL\RLHHU]\SSLUKLTHUPLYVT
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verhalen van cliënten en hulpverleners te horen. Het idee is dat stu-

“Jobcoaching. Wat als werk voor jou niet vanzelfsprekend is en

denten de podcast voorafgaand aan het college luisteren en dat we

waarbij je begeleiding nodig hebt. Ik heb al verschillende interviews

er met elkaar een gesprek over voeren. Tot nu toe zijn mijn studenten
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enthousiast. Het is iets nieuws en een beetje hip.”

vinden op Spotify.” O
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