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Jullie kennen elkaar niet, tenminste 
niet allemaal. Dat is niet zo gek, want 
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verdeeld over 76 opleidingen op 4 
verschillende hogescholen in  Zwolle.

Gelukkig is er nog steeds 1 plek waar 
je elkaar allemaal kunt ontmoeten, de 
grootste studenten-kamer van Zwolle: 
Het Vliegende Paard.

www.hetvliegendepaard.nl

Voorstraat 17-19
8011  MK Zwolle
038 4224377
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VOORWOORD
Beste lezer,

Het studiejaar is begonnen! Ons thema voor 2012-2013 is: Onderweg.  
Een nieuw studiejaar: een nieuwe reis, mét nieuwe routes! Want we starten 
dit jaar met het Keuzejaar en met SPH-Flexibel. En we verwelkomen de eerste 
Duitse GH-studenten. We zijn blij met de goede start die we mogen maken: 
een recordaantal nieuwe studenten begint per september 2012 aan een 
GH-studie!

Dit magazine kunt u zien als een grote routekaart. Volg de ontwikkelingen 
van de GH aan de hand van betrokken studenten, partners en collega’s en 
ontdek welke wegen je kunt gaan als je gelooft in je werk.

Lees bijvoorbeeld de interviews met studenten Flor en Veronica (pagina 6 t/m 
9), die in ontwikkelingslanden studeren. Als GH hebben we een bijzondere 
band met hen. Beide studenten helpen we om hun droom te realiseren. 
Tijdens Move2Support, het sportevenement van de GH, komen (oud-)
studenten, medewerkers en belangstellenden in actie om sponsorgeld bij 
elkaar te sporten voor het studietraject van Flor en Veronica. 

Als we verder kijken op de routekaart, weten we dat we op weg zijn naar 
een prachtige toekomst met een oneindig perspectief. Door het werk van 
onze Heer. Gelukkig reizen we niet alleen, onze Reisleider gaat voorop. Laten 
we Hem volgen in het werk, in de studie en in ons persoonlijk leven. Dat is: 
geloven in je werk!

Ik wens u veel leesplezier in deze GHopen! 

Met vriendelijke groet,

Jacob Schaap
Voorzitter College van Bestuur Gereformeerde Hogeschool

Onderweg
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MOVE2SuPPORT: In ACTIE VOOR HET GOEDE DOEL

Op woensdag 19 september 2012 organiseert de GH 
samen met hulporganisaties Dorcas en Compassion voor 
de tweede keer het sportevenement Move2Support. 
Het evenement maakt deel uit van de GH Open, een dag 
dat er op de GH van alles te doen is rondom de officiële 
opening van het studiejaar. Verpleegkundestudent 
Remco Koorn vertelt over Move2Support.

“Dit jaar doe ik voor de tweede keer mee met Move2Support. 
In het Wezenlandenpark in Zwolle komen medewerkers, 
(oud-)studenten, basisschoolleerlingen en belangstellenden 
in beweging voor studenten in ontwikkelingslanden. Met 
de opbrengst van het evenement wordt het studiegeld voor 
hen betaald. Zo krijgen zij de kans om te studeren. Dat is 
voor hen niet zo vanzelfsprekend als bij ons in Nederland.
Net als vorig jaar kunnen de deelnemers van Move2Support 
2012 meedoen met de vijf of tien kilometer hardlopen en 

met het Kin Ball toernooi. Ook zijn er een aantal nieuwe 
sportonderdelen aan het programma toegevoegd: het 
voetbaltoernooi, het volleybaltoernooi en het Rondje 
IJsselmeer (zie pagina 10). Ook is er voor de fanatieke 
hardlopers de twintig kilometer bijgekomen. Net als vorig 
jaar maken de deelnemers van Move2Support kans op een 
ballonvaart in de luchtballon van Dorcas.

Move2Support 2011 bracht maar liefst € 10.632,- op.  
Een fantastisch bedrag. We hopen dit jaar natuurlijk nog  
meer op te halen! Met de opbrengst van 2011 sponsoren  
we twee studenten: Veronica uit Oekraïne en Flor uit Peru.  
Op de volgende pagina’s vind je een interview met hen.  
Ook vertelt een GH-student over het bezoek dat zij aan Flor 
gaat brengen.”

> www.move2support.nl

BEWOGEN



BEWOGEN

Veronica Koziura uit Oekraïne is één van de studenten die 
gesteund wordt met de opbrengst van Move2Support. 
Om haar beter te leren kennen, hebben we Veronica enkele 
vragen gesteld.

Wie is Veronica?
“Ik ben een rustig persoon van 22 jaar met een goed gevoel voor 
humor. Ik werk als vrijwilliger bij liefdadigheidsinstelling ‘Favor’  
en bij jeugdcentrum ‘Shelter+’, waar ik de kinderen leer tekenen. 
Ook ga ik met de kinderen mee naar zomerkampen. Ik woon in  
de grote industriële stad Krivoy Rog in een eenkamerflat, niet  
ver bij een rivier vandaan. In mijn vrije tijd teken ik graag.”

Welke opleiding doe je?
“Mijn toekomstige beroep is docente schone kunsten en ik zit 
nu in het derde jaar van de opleiding. De opleiding bestaat 

uit theorie en praktijk: colleges, seminars, pedagogische 
vaardigheden en lessen waarbij je de verschillende 
kunsttechnieken leert. Ik vind de studie erg leuk, maar ik  
zou nog wel wat meer praktijk willen. Het leukste van 
mijn opleiding vind ik het ontwikkelen van pedagogische 
vaardigheden. Ook de lessen waarbij we de menselijke  
anatomie bestuderen vind ik erg interessant.”

Wat zijn je dromen?
“In mijn fantasie heb ik het volgende beeld van mijn toekomst: 
ik werk als kunstenaar in mijn eigen atelier en daarnaast geef ik 
kunstlessen.” 

Wat wil je meegeven aan de deelnemers van Move2Support?
“Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de steun die ik krijg, 
zodat ik kan studeren! Het helpt me mijn droom te realiseren.”

“DROMEn WORDEn WERKELIJKHEID”

InTERVIEW MET VEROnICA
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OP BEZOEK BIJ FLOR

In augustus vertrok een groep GH-studenten voor 
drieëneenhalve maand naar Peru om stage te lopen. 
Tijdens hun reis brengen zij ook een bezoek aan Flor, 
een student die gesponsord wordt met de opbrengst 
van Move2Support. Irene Amersfoort (foto) is één van 
de studenten die Flor gaat ontmoeten.

Hoe ziet jullie reis naar Peru eruit?
“We lopen stage op verschillende basisscholen in 
Moyobamba en Lima. Ook volgen we een aantal colleges 
op een universiteit. Daarnaast hoop ik veel te zien van de 
omgeving en de cultuur, dit vooral tijdens tripjes die we 
gaan maken.” 

Wat verwacht je van het bezoek aan Flor?
“Ik verwacht dat het een mooie ontmoeting wordt waarbij 
we verschillen tussen onze culturen zullen tegenkomen, 
maar ook de overeenkomsten gaan ontdekken. Ik ben vooral 
heel erg benieuwd naar de overeenkomsten. In cultuur, maar 
ook in de manier waarop zij leeft en waarop wij leven. Flor is 
tenslotte een leeftijdsgenoot én een christen. We hebben al 
heel veel gemeen.”

Waar wil je graag met haar over praten?
“Over hoe zij leeft en wat haar bezighoudt. Ik wil haar graag 
leren kennen.”

Wat gaat indruk op je maken tijdens het bezoek aan Flor, 
denk je?
“Ik denk de manier waarop zij leeft. Eenvoudiger dan wij 
leven, maar ik verwacht niet dat ze minder gelukkig is. 
Flor lijkt me een hele enthousiaste meid en als ik zie dat zij 
ondanks het gebrek aan financiële middelen gelukkig is, dan 
zal dat denk ik veel indruk op me maken.”

BEWOGEN
OP BEZOEK BIJ FLOR



BEWOGEN
Flor de Liz Ayala Celis uit Peru is één van de studenten die door 
Move2Support een opleiding kan volgen. Om Flor beter te leren 
kennen, hebben we haar enkele vragen gesteld.

Wil je iets over jezelf vertellen?
“Mijn naam is Flor de Liz en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Lima, de 
hoofdstad van Peru. Mijn huis is bescheiden en niet zo groot, maar het 
is een rustige plek. Ik studeer aan de ‘Enrique Guzman y Valle national 
university of Education’ in Chosica. Ik doe een opleiding tot docent Engels 
en Spaans. Daarvan heb ik nu het eerste jaar afgerond. Met mijn getuigenis 
en voorbeeld wil ik aan anderen bewijzen dat het gebrek aan financiële 
middelen geen obstakel hoeft te zijn om te studeren. Ik wil laten zien dat 
met Gods hulp je dromen uit kunnen komen. 

Mijn familie is arm, maar we zijn erg close met elkaar. Ik ben de oudste 
van drie kinderen. In de kerk ben ik jeugdleider en daarnaast ben ik juf bij 
zondagschool. Ik hou ervan om te lezen en om anderen te helpen. Ik neem 
graag deel aan de evenementen die in de buurt georganiseerd worden om 
anderen te helpen.”

Hoe ziet je opleiding eruit?
“De lessen zijn erg interessant. Ik leer over de structuur, vorming en 
herkomst van de Engelse en Spaanse taal. Ook leer ik methoden en 
strategieën die ik moet gebruiken als ik les ga geven. Mijn klas telt twaalf 
studenten. Ik kan het erg goed met hen vinden, we zijn echt vrienden 
geworden. We helpen elkaar wanneer dat nodig is en samen proberen we 
iets voor anderen te betekenen. 

De opleiding bevalt erg goed. Eén van de redenen dat ik voor deze 
opleiding heb gekozen, is dat ik als docent het onderwijsniveau in mijn 
land kan helpen verbeteren. Het is mijn verlangen om les te gaan geven in 
de armere gebieden van mijn land, omdat het opleidingsniveau daar zeer 
slecht is.”

Wat zijn je dromen?
“Met mijn leiderschapskwaliteiten kan ik jonge mensen redden van bendes 
en drugs. Ik hou ervan om kinderen in mijn gemeenschap op te zien groeien 
op het fundament van het Woord van God. Ik wil tieners winnen voor 
Christus, zodat zij ook anderen over Gods liefde kunnen vertellen. In mijn 
loopbaan wil ik de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Mijn uiteindelijke 
wens is om minister van Onderwijs te worden in mijn land.”

Wat wil je meegeven aan de deelnemers van Move2Support?
“Ik wil iedereen bedanken voor de onvoorwaardelijke steun. Jullie kennen 
mij niet goed, maar toch helpen jullie mij. Moge God een ieder van jullie 
zegenen. Bij Move2Support, maar ook in jullie persoonlijke leven. Ik zal voor 
jullie bidden dat God jullie verder helpt in het bereiken van je verlangens en 
doelstellingen. Stop nooit met het achtervolgen van je dromen, want met 
Gods hulp en met vastberadenheid is alles mogelijk.”

InTERVIEW MET FLOR
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ACTIEF
ROnDJE IJSSELMEER

Eén van de activiteiten van Move2Suppor t is het Rondje IJsselmeer. 
Ongeveer der tig medewerkers, s tudenten en belangstellenden 
f ietsen in twee dagen 330 kilometer om op 19 september in het 
Wezenlandenpark te f inishen. Vier deelnemers die tevens helpen 
organiseren, ver tellen over de wieler tocht.

“Als organisatie vinden we het belangrijk dat de fietstocht bovenal veilig is. We nemen 
dan ook de tijd om aan elkaars fietsstijl te wennen, zodat de kans op ongelukken zo 
klein mogelijk wordt. Verder rijdt er een volgwagen mee met reservematerialen en 
met een EHBO-er. Fijn dat onze collega’s bereid zijn dit te doen! Ik verwacht dat het 
een hele leuke tocht gaat worden. Je hebt plezier samen, terwijl je met het fietsen een 
goed doel steunt. Alleen dat al geeft je de adrenaline om ervoor te gaan!”

Wim van Gelder - docent

“Vorig jaar heb ik meegedaan met de 10 kilometer hardlopen. Omdat ik vanaf dit jaar 
weer fanatieker aan het wielrennen ben, heb ik eens geopperd om een wielertocht te 
organiseren als onderdeel van Move2Support. En dat hebben we gedaan. Twee dagen 
lang gaan we een prestatie neerzetten, maar vooral ook samen iets beleven. Het is 
geen wedstrijd, het is een gezellige tocht met mensen die iets met de GH hebben. 
Daarmee gaan we geld ophalen voor studenten in ontwikkelingslanden. Een prachtig 
doel van deze wielertocht.”

Erik Buchner - docent

“Studenten en docenten van onze opleiding waren al een tijdje van plan om samen te 
gaan fietsen. Toen ik hoorde van een wielertocht tijdens Move2Support was ik meteen 
enthousiast. Ik vind het een leuke uitdaging waarbij je elkaar bovendien beter kunt 
leren kennen; ik verwacht dat er veel gesprekken zullen ontstaan tijdens het fietsen. 
Bovendien fiets je met een bepaald doel. Je weet dat je door te fietsen iets goeds kunt 
doen voor anderen.”

Michel Drost - student Op de foto 
Boven v.l.n.r. Wim van Gelder en Erik Buchner. 
Onder v.l.n.r. Michel Drost en Sander Drost.



“Het leuke aan deze wielertocht vind ik de combinatie tussen presteren en gezellig 
samen zijn. Je steunt bovendien een goed doel. Wielrennen is echt mijn passie. Deze 
wielertocht is dan ook een fantastische uitdaging. Ik verwacht een hele goede sfeer 
tijdens het fietsen. We nemen de ruimte voor pauze en gezelligheid; ‘samen’ is het 
kernwoord. Behalve op de Afsluitdijk. Daar gaan we los, heb ik me voorgenomen. Wie 
het eerst aan de overkant is!”

Sander Drost - studentOp de foto 
Boven v.l.n.r. Wim van Gelder en Erik Buchner. 
Onder v.l.n.r. Michel Drost en Sander Drost.
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ACTIEF

Vorig jaar nam leerkracht Jurjan Korterink met zijn klas deel aan Move2Support. Dit jaar 
komen zij opnieuw in beweging voor het goede doel. Jurjan vertelt over de deelname aan het 
sponsorevenement.

“Ik geef les aan groep acht van basisschool De Smaragd en ik vind het altijd belangrijk dat deze groep aan het 
begin van het jaar samen iets gaat ondernemen om het groepsproces te bevorderen. Toen mij werd gevraagd 
om deel te nemen aan Move2Support vond ik dit dan ook een mooie kans. Je wordt samen op een leuke 
manier aan het werk gezet voor een goed doel.”

Uitdaging
“De kinderen vonden het vorig jaar geweldig om aan de verschillende activiteiten mee te doen. Het was 
prachtig weer en ze werden de hele ochtend op een leuke manier uitgedaagd door GH-docenten en 
-studenten. Zo was het bijvoorbeeld erg leuk dat GH-docenten Tiemen Zijlstra en Frank van der Stege samen 
met de kinderen djembé gingen spelen. Ook het spel Kin Ball was een groot succes! We hopen dat er dit jaar 
nog meer mensen deelnemen aan dit mooie evenement! Het is een gezellige dag, alles is goed georganiseerd 
en je steunt er nog een goed doel mee ook.”

Ontwikkelen
Dit jaar doen Jurjan en zijn klas opnieuw mee met Move2Support. Jurjan: “We doen vooral weer mee voor het 
goede doel. Ik hoop dat ontwikkelingslanden zich steeds verder en sneller kunnen ontwikkelen. Een goede 
opleiding voor lokale jongeren is daarbij erg belangrijk. Een prachtig project om aan mee te werken. Daarnaast 
ben ik ook erg benieuwd hoe de nieuwe groep 8 met dit soort dingen omgaat en hoe de deelname het 
groepsproces bevordert.”

BASISSCHOOLKLAS DOET 
MEE MET MOVE2SuPPORT
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Gerike  - student HBO-V

“Onderweg om verpleegkundige in 
een huisartsenpraktijk te worden.”

 ik ben  
ONDERWEG
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GEZInnEn: PRESEnT!

Als gezin vrijwilligersprojecten doen in je 
eigen lokale omgeving: dat is wat Stichting 
Present mogelijk maakt met haar nieuwe 
methodiek ‘Gezinnen: Present!’. De methodiek 
is ontwikkeld door het lectoraat Centrum 
voor Samenlevingsvraagstukken van de 
Gereformeerde Hogeschool.

Stichting Present slaat kortgezegd een brug tussen mensen 
die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen 
kunnen worden. Enkele jaren geleden merkte Present dat 
zij steeds meer aanvragen kreeg van gezinnen die iets voor 
anderen wilden betekenen. Een goede methodiek ontbrak 
echter nog. Tiemen Zeldenrust (directeur Stichting Present en 
oud-student GH) vertelt: “Als stichting willen wij graag goede 
begeleiding aan gezinnen kunnen bieden. We hebben daarom 
aan de GH gevraagd om een methodiek te ontwikkelen. 
De GH is daarop een onderzoeks- en ontwikkelproject 
gestart. Dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe een lectoraat 
bedoeld is: wetenschappelijke kennis wordt verbonden aan 
het werkveld. Ook vind ik het geweldig dat studenten van 
verschillende GH-opleidingen een rol kregen binnen het 
project.”

Gezinnen van onmisbaar belang
Marja Jager-Vreugdenhil en Christel van Til-Teekman 
(respectievelijk projectleider en onderzoeksleider vanuit 
de GH) vertellen: “In nederland komt family volunteering, 
vrijwilligerswerk door gezinnen, nog weinig voor. uit ons 
onderzoek blijkt echter dat gezinnen family volunteering 
interessant vinden en dat zij veel kunnen betekenen voor 

anderen. Gezinnen zijn dus een groep met veel potentieel,  
wat tot dusver veelal onbenut is gebleven. Met het onderzoeks- 
en ontwikkelproject ‘Gezinnen: Present!’ willen we inspelen op 
de unieke kracht van gezinnen in de samenleving. In een zich 
steeds verder individualiserende samenleving zijn gezinnen 
als belangrijke bouwstenen van de civil society van onmisbaar 
belang.”  

Eerste afgeronde onderzoek in Nederland
Inmiddels is de methodiek ‘Gezinnen: Present!’ klaar. De GH heeft 
daarmee als eerste nederlandse organisatie een onderzoek 
naar family volunteering afgerond. De lancering van de nieuwe 
methodiek kwam uitgebreid in het nieuws bij zowel landelijke 
als regionale media.

Anderen helpen: meer dan een klus doen
Tiemen Zeldenrust: “We merken dat de methodiek erg goed 
ontvangen wordt binnen Stichting Present. De medewerkers 
zijn enthousiast om met de methodiek aan de slag te gaan. 
We zijn bovendien op zoek naar vrijwillige begeleiders, omdat 
goede begeleiding tijd vergt. Ook de gezinnen die hebben 
meegewerkt aan het onderzoek reageren positief. De ouders 
geven aan dat ze family volunteering waardevol vinden bij de 
opvoeding. Maatschappelijke betrokkenheid begint immers in 
het gezin.” Marja vult aan: “Het is voor kinderen bovendien ook 
geen corvee om andere mensen te helpen, het is echt leuk! Ook 
dat is goed om aan kinderen mee te geven.” Christel vervolgt: 
“Met je gezin anderen helpen is meer dan alleen een klus doen. 
Je krijgt er als gezin heel veel voor terug. Zo vertellen ouders dat 
het vrijwilligerswerk een positief effect heeft op de onderlinge 
verhoudingen in het gezin en dat hun wereld verruimd werd 
door de ontmoeting met een andere cultuur.” 

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
Samenwerking met het werkveld vindt het Centrum voor 
Samenlevingsvraagstukken erg belangrijk. Zo is het lectoraat 
betrokken in projecten met onder andere Travers Welzijn, RIBW 
Groep Overijssel, Frion, Stichting Present nederland, WijZ en 
MEE IJsseloevers.

GH ontwikkelt methodiek 
voor vrijwilligerswerk 
door gezinnen



Christel: 
“Kinderen zijn 
de vrijwilligers 
van de toekomst.”

Foto v.l.n.r.: Christel van Til-Teekman (GH), Tiemen Zeldenrust, Cato Bakker (beide Stichting Present) en Marja Jager-Vreugdenhil (GH).  
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PASSIE

‘Wel of niet naar de hel’, dat is een van de 
thema’s waar docente Almatine Leene over 
vertelt bij Denkstof. Denkstof is een project 
van de EO en Zendtijd voor Kerken waarbij 
ze mensen op een eigentijdse manier laten 
nadenken over God en geloof. De primaire 
doelgroep is jongeren, maar de Denkstof-
filmpjes zijn aansprekend voor christenen en 
niet-christenen van alle leeftijden.

Bij Denkstof vertellen zeven sprekers om beurten 
over interessante christelijke thema’s. Elke week 
wordt er een filmpje op de EO-website gezet. 
Almatine Leene, die theologische vakken geeft 
bij de Gereformeerde Hogeschool, is één van de 
zeven sprekers: “Mijn passie is om anderen op 
een verfrissende manier over het evangelie te 
vertellen. Denkstof is een geweldige manier om 
dat te doen. Door gebruik te maken van nieuwe 
media maak je de drempel voor mensen lager om 
na te denken over christelijke thema’s.  

Bij Denkstof dagen we hen uit om van een andere 
kant naar God en thema’s te kijken. We willen 
mensen op een goede manier laten twijfelen, 
zodat ze kritisch nadenken over hun eigen visie.”

Geloof, zondagsrust en hel
GH-docent Almatine heeft inmiddels drie filmpjes 
gemaakt: één over zondagsrust, één over de 
hel en één over redenen om in God te geloven. 
Voornamelijk het filmpje over de hel riep veel 
reacties op: “Sommige mensen waren het eens 
met mijn visie op de hel, maar ik kreeg ook 
negatieve reacties. Je schopt natuurlijk wel tegen 
bepaalde visies aan. Ik vind het interessant om te 
weten te komen waarom anderen denken zoals 
ze denken. Zo mail ik nu met enkele atheïsten 
die verder willen praten over dit onderwerp. Als 
christen leer je daar ook weer van.” Naast dat ze 
veel reacties kreeg, werd Almatine Leene door 
verschillende televisieprogramma’s benaderd om 
door te praten over het thema ‘hel’.

“Mijn passie is om anderen op een     
ver f rissende manier over het evangelie 
te ver tellen.”

GH-docent ‘Denkstof-dominee’ bij de EO

EIGEnTIJDS nADEnKEn OVER GOD En GELOOF



TALENT
DIEREnVRIEnDJES 
En HET VERDWEnEn 
VARKEn

Pabostudent brengt  
eigen kinderboek uit

Tijdens haar opleiding liep pabostudent 
Caroline Baan stage in een kleuterklas. Voor de 
vertellingen haakte ze diertjes, die de hoofdrol 
speelden bij haar zelfverzonnen verhalen. 
Carolines stagebegeleider gaf aan dat dit zo 
leuk was, dat ze er eigenlijk meer mee moest 
doen. En dat advies nam Caroline ter harte. In 
januari 2012 was het zover: de student bracht 
haar eigen kinderboek uit.

Caroline: “Het boek gaat over een varkentje dat het 
ontbijt moet verzorgen voor de dierenvriendjes. 
Dat mislukt en de duizendpoot wordt boos op haar. 
Het varkentje is zo verdrietig dat ze wegloopt. Alle 
dierenvriendjes gaan op zoek naar haar. Met het 
boek wil ik kinderen laten zien dat je moet oppassen 
met wat je zegt tegen anderen, omdat je hen 
daarmee verdriet kunt doen.”

Gespannen gezichtjes
Van het boek, dat de titel ‘Dierenvriendjes en 
het verdwenen varken’ kreeg, zijn inmiddels 
125 exemplaren verkocht. Caroline krijgt veel 
positieve reacties: “Ik ben blij dat iedereen zo 
enthousiast reageert. Mijn stageschool wilde het 
boek bijvoorbeeld gelijk aanschaffen. Tijdens een 
voorleesmiddag bij de Rijssense bibliotheek heb ik 
ook voorgelezen uit het boek. Erg leuk als zoveel 
kinderen je met gespannen gezichtjes aan zitten  
te staren.” Het boek over de dierenvriendjes is  
een voorleesboek voor kinderen van 4 tot 8 
jaar. Oud-klasgenoot Sharon de Jager heeft de 
tekeningen bij het verhaal gemaakt.

Benieuwd naar ‘Dierenvriendjes en het verdwenen 
varken’? Schaf het boek aan via www.boekscout.nl
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“Als je als school op een 
goede manier met ouders 
om wilt gaan, is het 
belangrijk een visie te 
ontwikkelen op de relatie 
tussen ouders en school.”

BOLKS
“Stel dat je als leerkracht een kind in de klas hebt dat elke dag moe is, omdat 
het te laat naar bed gaat. Mag je de ouders daarop aanspreken? Je komt op dat 
moment aan de opvoeding thuis. Toch gaat het je uiteindelijk om het beste voor 
het kind. Het is belangrijk dat laatste te benoemen als je met ouders praat.”



In de ontwikkeling van 
kinderen zijn ouders en 
leerkrachten belangrijke 
samenwerkingspartners. Voor 
die samenwerking is goede 
communicatie tussen ouders en 
leerkrachten essentieel. Toch 
vinden leerkrachten het vaak 
moeilijk om met ouders om te 
gaan. Reden genoeg voor GH-
docent Tonnis Bolks om het boek 
‘Professioneel communiceren 
met ouders’ te schrijven.

Ouders en de leerkrachten hebben 
gescheiden verantwoordelijkheden, maar zij 
werken aan dezelfde opdracht, namelijk de 
ontwikkeling van kinderen. Daarbij kan er 
een spanningsveld ontstaan: in hoeverre laat 
je als leerkracht de ouders meebeslissen over 
het onderwijs van hun kind en wanneer mag 
je ouders aanspreken op de manier waarop 
zij hun kind opvoeden? Bolks: “Als leerkracht 
heb je de neiging om al snel iets te vinden 
van een bepaalde situatie. Het is echter 
belangrijk dat je niet met een negatieve bril 
naar ouders kijkt, maar hen serieus neemt. 
Zij kennen hun kind uiteindelijk het beste. 
Daarom is het uitgangspunt van mijn boek: 
ouders hebben altijd gelijk.”

Visie
“Als je als school op een goede manier met 
ouders om wilt gaan, is het belangrijk een 
visie te ontwikkelen op de relatie tussen 
ouders en school. Die visie heeft namelijk 
gevolgen voor de manier waarop je je 
opstelt en hoe je met ouders communiceert.” 
Het boek van Bolks gaat daarom niet alleen 
in op de vaardigheid communiceren, maar 
ook op de houding tegenover ouders en de 
kennis van de relatie school-ouders. Bolks: 
“Ik adviseer leerkrachten de ouders niet als 
bedreiging, maar als partners te zien. Samen 
wil je namelijk het beste voor het kind. 
Dat moet je als leerkracht niet uit het oog 
verliezen.”

Belangstelling
Het boek ‘Professioneel communiceren met 
ouders’ wordt gebruikt in het derde en vierde 
jaar van de opleiding pabo van de GH. Ook 
bij enkele andere hogescholen maakt het 
boek deel uit van de opleiding. naast dat 
het boek geschikt is voor pabostudenten, 
is het boek waardevol voor mensen die 
beroepsmatig met kinderen en ouders 
werken, bijvoorbeeld leerkrachten en 
peuterleiders. Tonnis Bolks wordt regelmatig 
door basisscholen gevraagd om een cursus 
te geven over communiceren met ouders.

“OuDERS HEBBEn ALTIJD GELIJK”

GH-docent schrijft boek 
over communiceren met ouders
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In juni 2012 studeerde Mariëlle van der Veen 
af aan de Gereformeerde Hogeschool als 
verpleegkundige. Vanaf het eerste jaar van 
haar opleiding ondersteunt zij een kind via 
hulporganisatie Compassion. In het tweede 
studiejaar kwam daar nog een kindje bij. 

Waarom ben je dat gaan doen?
Mariëlle: “Ik had al een tijd mijn eigen inkomen door te werken 
en eigenlijk deed ik nooit echt wat met dat geld. Ja, uitgeven aan 
dingen voor mijzelf en zo af en toe ging er eens wat naar een 
collecte in de kerk of aan de deur. Hier was ik ontevreden over.  
Er zijn zoveel mensen die het geld harder nodig hebben dan  
ikzelf.”

Waarom heb je specifiek voor kinderen gekozen?
“Mijn hart heeft altijd al bij kinderen gelegen, ik ben gek op 
kinderen! Ten tweede, kinderen zijn  de toekomst, als zij goed 
verzorgd en geschoold worden, kan een land uiteindelijk ook weer 
opgebouwd worden.”
 
Kun je iets vertellen over de kinderen die je steunt?
“Ik steun twee kinderen. De eerste is Reymark, een elfjarige jongen 
uit de Filippijnen. Hij komt uit een groot gezin en gaat al een hele 
tijd naar een Compassioncentrum waar hij heeft leren lezen en 

schrijven, maar waar hij bovenal God heeft leren kennen.  
Het is een jongen die ontzettend graag naar school gaat en die  
erg enthousiast is over alles wat hij meemaakt in het centrum  
van Compassion. Mijn tweede sponsorkindje heet Aisseta. Zij 
is acht jaar oud en woont in Burkina Faso, het armste land van 
Afrika. Zij komt ook uit een groot gezin en gaat pas sinds een paar 
maanden naar het Compassioncentrum. Ook zij leert momenteel 
lezen en schrijven.”

Hoe ziet de sponsoring en het contact met de kinderen eruit?
“Voor negenentwintig euro per maand sponsor je een kind. 
Daarnaast heb je de mogelijkheid om een kerst- of verjaardagsgift 
te doen. Ik heb ervoor gekozen om de kinderen met hun verjaardag 
vijftien euro te geven. Het contact met het kind bestaat uit brieven 
schrijven. Fantastisch! Compassion had aangegeven dat je mag 
rekenen op drie brieven per jaar. Hier had ik me ook op ingesteld. 
Het was echter een leuke verrassing dat ik minimaal één brief per 
maand ontvang! Reymark schrijft een à twee brieven per maand. 
Toen hij dit nog niet zelf kon, deed zijn moeder of zus dit altijd. 
Ze waren hier erg actief in! Aisseta schrijft minder. Zij kan zelf 
nog niet schrijven, dus is ze afhankelijk van haar ouders of van 
Compassionmedewerkers. Dit is jammer, maar des te leuker en 
mooier is het als ik er eentje van haar ontvang! Zelf schrijf ik trouw 
terug en we wisselen foto’s uit. Van de kinderen krijg ik naast de 
brieven ook nog zelfgemaakte tekeningen met een Bijbeltekst 

1 Korintiërs 13 eindigt met de woorden: “Ons resten geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” Uit liefde betrokken zijn 
met anderen kan op vele manieren. Drie personen laten zien wat hen 
geraakt heeft en op welke manier zij betrokken willen zijn met anderen. 
Oud-student Mariëlle van der Veen sponsort kinderen via Compassion, 
GH-docent Marjanne Welmers koopt een jaar lang geen kleding en 
Marije Bijvoet vertelt over haar passie: werken bij Dorcas.

Liefde



erop, echt heel bijzonder. Ik stuur ook haast nooit alleen een brief, 
meestal stop ik een A4-envelop helemaal vol met stickers, schriftjes, 
kleurplaten en allemaal andere kleine papieren cadeautjes. Dit 
mag je allemaal meesturen, als het maar niet dikker is dan een 
centimeter. Tot slot heb je ook nog de mogelijkheid om de 
kinderen te bezoeken, dit hoop ik ook nog te gaan doen!”

Twee kinderen sponsoren kost ongeveer zestig euro per maand, 
dat is best een groot bedrag wanneer je studeert. 
Hoe kijk jij hier zelf naar? 
“Toen ik begon met het sponsoren van een kind, had ik een 
supermarktbaantje en kreeg ik studiefinanciering. Ik had het geluk 
dat mijn ouders toen ook meebetaalden aan mijn opleiding. 
Daardoor hield ik vrij veel geld over aan het eind van de maand. 
Ik merkte niet eens dat die negenentwintig euro sponsorgeld van 
mijn rekening af ging.

In die tijd werd ik helemaal enthousiast door de levendige 
briefwisseling met Reymark en ik wilde graag nog een tweede 
kindje gaan sponsoren. Dat zou dan dus achtenvijftig euro per 
maand worden. Waarschijnlijk zou ik dit wel gaan merken, want 
in de tussentijd ging ik een groter deel van mijn opleiding zelf 
betalen. Toch heb ik besloten om Aisseta te gaan sponsoren. 
Ik wilde liever haar steunen, dan die ene broek kopen die ik zo 
ontzettend nodig had op mijn manier.”

Wat heeft indruk op je gemaakt tijdens de sponsorperiode?
“Wat me elke keer weer aangrijpt is liefde van de kinderen voor God 
en hun liefde voor mij, terwijl ze me alleen van foto’s en brieven 
kennen. Ze zijn me zo dankbaar omdat ze, mede dankzij mijn 
sponsoring, nu gewoon naar school kunnen en goede mensen om 
zich heen hebben waarmee ze kunnen praten en die hen over God 
vertellen. Het straalt elke keer weer van de brieven af!”

“Brieven schrijven 
met sponsorkinderen, 
fantastisch!”
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“Het is veel meer dan 
alleen niet shoppen. Het 
is s tils taan bij anderen 
en bij mezelf.”



Enkele maanden geleden bekeek 
pabodocent Marjanne Welmers de film ‘Live 
58’ van Compassion. De film, die gaat over 
ongerechtigheid tussen arm en rijk, maakte 
zoveel indruk op haar dat ze besloot vanaf die 
dag een jaar lang geen kleding meer te kopen. 
Een hele uitdaging, maar Marjanne houdt vol.

Marjanne: “Op zaterdag 21 april was ik wezen shoppen in 
Amsterdam en ik was die avond laat thuis. De volgende 
ochtend had mijn man de film ‘Live 58’ voor me neergelegd. In 
eerste instantie had ik niet zoveel zin in zielige verhalen, maar ik 
zette de film toch maar aan. nu zie ik wel vaker documentaires, 
nieuwsitems, films en krantenartikelen over armoede, maar wat 
deze film met me deed kan ik niet verklaren. Ik moest huilen om 
het leed dat ik zag. De mensen die leven in een steengroeve 
en geen uitweg hebben, heel verdrietig werd ik daarvan. 
Tegelijkertijd besefte ik wat een mazzel ik heb dat ik in het rijke 
Westen ben geboren en altijd te eten heb, nieuwe kleren kan 
kopen of met een vriendin wat kan gaan drinken in de stad.”

Iets willen wat niet kan
‘Live 58’ zette Marjanne aan het denken: “Ik vroeg me af wat ik 
moest doen. Een geldbedrag storten en op die manier mijn 
schuldgevoel afkopen? Voor het eerst in mijn leven vond ik 
dat geen optie. Ik wilde zelf ervaren hoe het is om iets niet 
te kunnen kopen, terwijl ik dat wel graag zou willen. Wat ik 
het liefste koop zijn kleding en schoenen. Daarom besloot ik 
vanaf die dag, zondag 22 april, een jaar lang geen kleding en 
schoenen meer te kopen. Het geld dat ik daarmee uitspaar gaat 
naar een goed doel.”

Troostshoppen
In het begin vond Marjanne haar project best leuk. Het gaf een 
kick, het was cool om een jaar lang iets niet te doen. Maar al 
snel kwamen de verleidingen: die bikini bij de Hema, die mooie 
broek bij Primark. “Dat was wel even slikken, maar ik kon me er 
overheen zetten. Ik kwam er echter al snel achter wat shoppen 
met me doet. Shoppen is troosten. Je zit niet zo lekker in je 

vel of voelt je verdrietig en als je dan een leuk T-shirtje of een 
mooie spijkerbroek vindt, dan wordt dat gevoel omgeruild voor 
een paar uur intens geluk. Ik word er nu echt bij stilgezet dat 
ik verdriet een plekje moet geven en dat ik het niet kan blijven 
verstoppen onder nieuwe aankopen. Dit is een bijkomstigheid 
die ik aan het begin van mijn project niet had voorzien.”

Kobaltblauwe pumps
“In de afgelopen maanden zijn mijn studenten erg belangrijk 
voor me geweest. Het is leuk hoe zij mij motiveren: ‘Zet ‘m 
op, Marjanne!’  ‘Gaat het nog?’ Ik vind het fijn dat mensen zo 
meeleven en meedenken.” Het project van Marjanne zorgt ook 
voor grappige situaties. Marjanne vertelt: “Tijdens een van mijn 
lessen werden mijn ogen getrokken naar de schoenen van een 
student op de eerste rij: mooie, kobaltblauwe pumps. Precies 
de pumps die ik ook zou kopen. Zodra de studenten zelf aan de 
slag gaan, complimenteer ik het meisje met haar schoenen. Ze 
vertelt heel trots, zoals bijna alle vrouwen doen, de prijs van de 
schoenen. Als ze me dit twee maanden eerder had verteld, was 
ik diezelfde middag nog naar de winkel gerend om schoenen 
te halen. nu niet. Twee andere meiden in die klas wisten van 
mijn jaar niet schoppen en gaven dat ook aan bij het meisje. 
Waarschijnlijk vond zij de pumps ook bij mij passen, want ze riep 
direct: ‘Dan kopen wij ze als klas voor je om je te bedanken voor 
de lessen!’ natuurlijk heb ik gezegd dat dat niet de bedoeling 
was, maar ik vond het wel heel lief.”

Inspireren
Achteraf is Marjanne blij met haar keuze: “Het is veel meer dan 
alleen niet shoppen. Het is stilstaan bij anderen en bij jezelf, dat 
is heel waardevol voor me. Ik krijg ook hele andere behoeften. Ik 
heb bijvoorbeeld meer behoefte aan sociale contacten en aan 
hardlopen. Met mijn project wil ik ook anderen bewust maken 
van de armoede die er heerst in de wereld, van het troostgedrag 
dat mensen kunnen hebben en van het gemak waarmee wij 
dingen kopen. Ik hoop dat ik door dit jaar andere mensen 
inspireer om ook iets te gaan doen. Dat hoeft niet te betekenen 
dat iedereen stopt met kleding kopen. Dan zou de economie 
ook instorten, trouwens. Betrokkenheid is iets wat iedereen op 
zijn of haar eigen manier in mag vullen. Betrokken zijn, op welke 
manier dan ook, dat is waar ik mensen toe wil bewegen.”

Wil je Marjannes project volgen? 
Ga naar www.ashoestoryaday.nl

GH-docent koopt jaar  
geen kleding en schoenen
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Optimistisch, gedreven, betrokken en 
nieuwsgierig naar andere landen en culturen. 
Dat is in één zin Marije Bijvoet. Sinds een 
aantal jaren werkt zij met veel plezier bij 
hulporganisatie Dorcas.

Waarom ben je bij Dorcas gaan werken?
“Ik wilde werk waarin ik iets kon betekenen voor anderen. 
nadat ik voor mijn studie in India geweest was, besloot ik dat ik 
een baan wilde in de ontwikkelingssamenwerking. Ik heb veel 
gesolliciteerd en ben uiteindelijk bij Dorcas’ fondswervingsteam 
Bedrijven aan de slag gegaan. Dat was een leuke en leerzame 
periode, maar toen ik twee jaar later de kans kreeg om te 
beginnen als programmacoördinator bij het cluster Child 
Development & Social Care heb ik geen moment getwijfeld. 
Het is super leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de 
monitoring van de projecten in het veld.

Met deze baan kan ik me iedere dag inzetten voor de 
allerarmsten, dat geeft veel voldoening en een extra dimensie 
aan het werk. Ik vind het heel fijn dat ik op deze manier iets kan 
bijdragen aan een betere wereld.
 
Verder vind ik het prettig dat Dorcas een actiegerichte 
organisatie is; een leuke en energieke club waar van alles 
gebeurt. Dat past goed bij me. We zitten hier nooit stil, er is 
ruimte voor verschillende ideeën en we helpen elkaar als er een 
probleem ontstaat. Kortom, een fijne werkomgeving waarin ik 
me niet hoef te vervelen!”

Wil je iets vertellen over het werk dat je doet?
“Als programmacoördinator ben ik betrokken bij de planning, 
monitoring en evaluatie van verschillende projecten op het 
gebied van Child Development & Social Care. 

De sponsorshipprojecten, waar Adopt a Student ook deel van 
uitmaakt, vallen hier ook onder. Ik ben verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van een aantal projecten en bewaak de budgetten. 
Ook werk ik mee aan het ontwikkelen van nieuw beleid en 
strategie op het gebied van Child Development & Social Care.”

Wat is het mooiste dat je tijdens je werk bij Dorcas  
hebt meegemaakt?
“Wat ik vooral erg mooi vind, is de toewijding van de vele 
vrijwilligers die zich inzetten voor Dorcas. En het mooiste is dat 
dit niet alleen in nederland gebeurt; ook in onze projecten zijn 
er veel lokale vrijwilligers die zich inzetten. Zo zijn er bij Adopt 
a Granny bijvoorbeeld ouderen die zich hebben verenigd in 
project committees. Zij bezoeken dan de andere ouderen uit het 
project die ziek of slecht ter been zijn. Prachtig om te zien dat 
vrijwilligers wereldwijd in actie komen om het werk van Dorcas 
te ondersteunen.”

Wat is het meest aangrijpende dat je tijdens je werk bij Dorcas 
hebt meegemaakt? 
“Het meest aangrijpend zijn toch wel de bijzondere 
ontmoetingen met mensen tijdens projectbezoeken. 
De armoede waarin sommige mensen leven raakt me iedere
keer weer ontzettend. Ouderen eenzaam en alleen in tochtige
huisjes in Rusland, hiv-geïnfecteerde moeders in Tanzania, 
kinderen die aan hun lot overgelaten worden. Echt verschrik-
kelijk. Maar als je daarnaast de successen van de projecten ziet, 
doet dat ook ontzettend veel. Je ziet dat mensen weer hoop 
hebben, dat is geweldig.”

De GH organiseert samen met Dorcas en Compassion het 
sportevenement Move2Support. Wat vind je van dat evenement?
“Ik vind Move2Support een ontzettend leuk initiatief. Het is 
een goed idee om als hogeschool samen actief bezig te zijn 
voor studenten die anders niet de kans hadden gehad om 
te studeren!”

Wat zijn je dromen? Wat is je passie?
“Mijn droom is een wereld zonder armoede en onrecht. 
Vandaar dat je m’n werk ook wel m’n passie kunt noemen!”

“WERKEn BIJ DORCAS 
IS MIJn PASSIE”



“Mijn droom is 
een wereld zonder 
armoede en onrecht.”
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De Gereformeerde Hogeschool heeft vanaf 
studiejaar 2012-2013 een nieuwe opleidings-route: 
SPH Flexibel. De route biedt studenten de kans om 
de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
in drie jaar te doen. SPH Flexibel is bedoeld voor 
ondernemende, sociaal vaardige en zelfstandige 
studenten met een havo- of vwo-diploma. Bij 
havoleerlingen geldt dat zij als gemiddeld eindcijfer 
een 7 of hoger moeten hebben.

Coördinator Bertus Leijenhorst vertelt: “We gaan er vanuit 
dat de studenten die zich aanmelden goed zelfstandig 
kunnen studeren en in staat zijn om in kortere tijd meer 
lesstof te verwerken. Op die manier kunnen zij per jaar 80 
credits halen, in plaats van de gebruikelijke 60. Zo kun je de 
studie in drie jaar afronden.” SPH Flexibel heeft meerdere 
voordelen voor de studenten. Leijenhorst: “Eén van de 
voordelen is dat je als student maar drie jaar studiegeld 
betaalt. Verder staat de opleiding goed op je cv: je bent in 
staat om in korte tijd meer werk te verzetten. Bovendien 
biedt de opleidingsroute uitdaging, wat de studenten 
motiveert.”

SPH in ontwikkeling 
naast SPH Flexibel is de GH bezig met de ontwik-keling van 
een enigszins vergelijkbare verkorte route, die waarschijnlijk 
SPH@nders gaat heten. Bertus Leijenhorst vertelt: “Bij  
SPH@nders laten we studenten kennismaken met bepaalde 
maatschappelijke situaties in binnen- en buitenland. Als je 
geconfron-teerd wordt met praktijksituaties ben je beter 
in staat om je eigen leerdoelen te formuleren en daar 
geschikte bronnen, informatie en mensen bij te vinden.  
We verwachten dat de groep studenten die kiest voor  
SPH@nders plezier en motivatie haalt uit een onderwijs-
concept dat aansluit bij wat de student zelf wil leren.”  
SPH@nders start naar verwachting in september 2013.

> www.gh.nl/sphflexibel

SPH FLExIBEL
Een uitdagende studie voor 
ambitieuze mensen



Jan - student MWD

“Onderweg naar een mooie stage
bij Bureau Jeugdzorg.”

 ik ben  
ONDERWEG
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‘Zonder studievertraging ontdekken welke opleiding bij je 
past.’ Samengevat is dat het Keuzejaar. Dit nieuwe studiejaar 
van de GH is bedoeld voor scholieren die willen werken met 
mensen, maar nog niet weten welke opleiding het beste bij ze 
past. Het voordeel van het Keuzejaar is dat deze jongeren de 
tijd krijgen om dat te ontdekken, terwijl ze gewoon in vier jaar 
hun diploma kunnen behalen.

Projectleider Rolf Robbe vertelt: “Van decanen horen wij steeds meer 
dat jongeren het moeilijk vinden om een studie te kiezen. Vijftig tot 
zestig procent van de scholieren is niet zeker over hun studiekeuze. 
Sommige jongeren gaan er daarom een jaar tussenuit. Of ze komen  
er na een jaar achter dat ze de verkeerde opleiding hebben gekozen. 
En dat is jammer, want dat levert hen studievertraging op. In overleg 
met de decanen heeft de GH daarom het Keuzejaar ontwikkeld.”

Antwoorden vinden
Tijdens het Keuzejaar helpt de GH de studenten bij het maken van een 
doordachte studiekeuze. Robbe: “We helpen ze te ontdekken waar 
ze goed in zijn en wat bij ze past. De studenten gaan bijvoorbeeld 
op stage in verschillende werkvelden. Ook hebben zij tijdens het 
Keuzejaar een persoonlijke coach.” Na een halfjaar kiezen de studenten 
voor één van de GH-opleidingen. Zo kan het studieprogramma in de 
tweede helft van het jaar nog meer toespitst worden op de benodigde 
kennis en ervaring voor die opleiding. Aan het einde van het Keuzejaar 
kunnen de studenten een propedeusediploma halen voor de gekozen 
opleiding en stromen zij door naar het tweede jaar. Met het Keuzejaar 
lopen de studenten dus geen studievertraging op.

Buitenlandprogramma
Een belangrijk onderdeel van het Keuzejaar is het 
buitenlandprogramma. Dat programma zal wezenlijk bijdragen aan 
de persoonlijke vorming van de studenten. Robbe: “We gaan met 
de studenten twee weken naar Hongarije en Roemenië. We volgen 
daar samen met de lokale studenten enkele colleges en gaan op 
excursie om de landen en de bevolking te leren kennen. Daarnaast 
gaan de studenten zelf aan de slag. Zij doen dit bij projecten van 
ontwikkelingsorganisaties. Bij die projecten maken de studenten 
kennis met de diverse werkvelden van de GH-opleidingen. Door 
de studenten uit hun comfortzone te halen proberen wij hen te 
stimuleren om na te denken over wat zij met hun eigen leven willen, 
niet alleen als het gaat om het kiezen van een studie.”

HET KEUZEJAAR
Ontdek je kwaliteiten
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NIEUW

“Hoe het studiekeuzeproces verloopt is per leerling heel 
verschillend. Voor sommigen is de keuze makkelijk te maken. 
Ze hebben een idee in welke richting ze willen werken, 
oriënteren zich hierop en krijgen de bevestiging dat dit de juiste 
richting is. Maar voor veel leerlingen is het een lastige keuze. 
Een keuze die soms te vroeg gemaakt moet worden. Ze hebben 
nog geen concreet beeld van wat ze leuk vinden, waar ze goed 
in zijn en wat ze willen. Over het algemeen kunnen de meeste 
leerlingen wel aangeven in welke richting ze hun studie zoeken.

Persoonlijk ben ik enthousiast over het Keuzejaar. Door het 
Keuzejaar krijg je de kans om met verschillende richtingen kennis 
te maken en ervaringen op te doen. Door er mee bezig te zijn, is 
het makkelijker kiezen of je dat wilt of niet. Je mag het Keuzejaar 
echter niet zien als een ‘gemakkelijke keuze’. Het is belangrijk je 
eerst goed te oriënteren op de opleidingen die er zijn. Als je er 
echt niet uitkomt, is het Keuzejaar een goede optie. En daarvoor 
kiezen is een bewuste keuze.”

Thijs Kisteman
Decaan havo Greijdanus

“Mijn vriendin liet me het promotiefilmpje van het Keuzejaar op de 
GH-site zien en ik was meteen enthousiast. Ik weet namelijk niet precies 
welke opleiding het beste bij mij past. nu kan ik eerst nog even aan de 
verschillende opleidingen ‘ruiken’ voordat ik mijn definitieve keuze maak. 
Daarom is het Keuzejaar een ideale optie voor mij. Ik verwacht dat ik een 
duidelijk beeld krijg van de verschillende opleidingen en dat ik te weten 
kom welke studie ik het leukst vind en het beste bij mij past. Op dit moment 
gaat mijn voorkeur uit naar de opleidingen pabo en sph, maar ik ben ook 
erg benieuwd naar de andere opleidingen. Ik heb vijf erg leuke jaren gehad 
op de Pieter Zandt in Kampen, waar ik havo deed. nu hoop ik een net zo 
leuke tijd tegemoet te gaan op de GH!”

Gerriëlle Bos 
Student Keuzejaar
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BARMHARTIG

“Met de cursus ‘De barmhartige kerk’ willen we diakenen 
inspireren om samen met de gemeente dienend aanwezig 
te zijn in de lokale omgeving. Een bekende uitspraak 
luidt: ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden’. 
Evangeliseren met woorden is niet altijd gemakkelijk. Veel 
buitenkerkelijke mensen zitten niet te wachten op ‘verhalen’ en 
sommige christenen vinden het moeilijk om zich in woorden uit 
te drukken over wat het geloof precies inhoudt.

Ik vind het dan belangrijk om te laten zien dat er meer is dan 
evangelisatie met woorden. Een mooie manier om de liefde van 
Christus aan anderen te laten zien is door daden. Omzien naar 
een ander wordt erg gewaardeerd. Daarnaast kan de impact 
groot zijn, wanneer mensen geholpen worden door gelovigen, 

zonder dat zij daar iets voor terug willen. Vroeg of laat roept dit 
vragen op bij mensen. Dat zijn de kostbare momenten waarop 
je iets mag vertellen over wat je drijft en waar je voor leeft.
 
Tijdens mijn stage bij het Diaconaal Steunpunt ben ik bezig 
geweest met het voorbereiden, opzetten en ontwikkelen van 
de cursus voor diakenen. Tijdens de cursusavonden hebben 
Hayo, Derk Jan en ik ieder ons eigen onderdeel. Bij de cursus 
begeleiden we de diaconieën in het ontwikkelen en uitvoeren 
van een plan van aanpak om als gemeente dienend aanwezig 
te zijn in de directe omgeving.

De samenwerking met het Diaconaal Steunpunt is geweldig. 
Derk Jan heeft me geholpen een veel completer beeld te 

  “VERKONDIG HET EVANGELIE,  
   DESNOODS MET WOORDEN” 
GH en Diaconaal Steunpunt ontwikkelen cursus voor diakenen

“Hoe kan de kerk de liefde van Christus 
laten zien in haar omgeving?” Om de 
kerk handvatten te bieden bij deze 
vraag, ontwikkelden GH-student 
Mar tijn Dekker, GH-docent Hayo Wijma 
en Derk Jan Poel van het Diaconaal 
Steunpunt een cursus voor diaconieën. 
Mar tijn en Derk Jan ver tellen over 
het project.

Foto v.l.n.r.: Martijn Dekker en Derk Jan Poel



krijgen van wat diaconaat inhoudt. Daarnaast is het altijd erg 
gezellig wanneer we samenwerken. Het project heeft mij 
persoonlijk veel meer zicht gegeven op de rijkdom en de diepte 
van het diaconaat. Diaconaat is één van de meest wezenlijke en 
zichtbare kenmerken van een christen en van de kerk.

Tijdens mijn stage heb ik ook erg veel geleerd over het 
ontwikkelen van een cursus. Dat was helemaal nieuw en 
fantastisch om te mogen doen. Maar het mooiste vind ik dat 
ik tijdens dit project heb mogen zien dat het werken met 
kerkenraden echt één van mijn passies is.”

Martijn Dekker
Student GPW

“Het Diaconaal Steunpunt is er om diakenen toe te rusten 
en te vormen in hun diaconale roeping. Als het gaat om de 
ontwikkeling van een sterk diaconaat in onze kerken is de 
verbinding met de GH echt winst. Bij projecten als deze brengen 
we de kennis en ervaring van twee organisaties bij elkaar. Voor 
diakenen levert dat een sterke en boeiende cursus op. 

Het was erg plezierig om samen met Hayo en Martijn de 
cursus te ontwikkelen. Ik ben blij met het resultaat van onze 
samenwerking. Het is van belang dat we als kerken weer 
krachtig de daad bij het Woord voegen, zeker in onze eigen 
omgeving. De nood bij mensen om ons heen zien we namelijk 
vaak over het hoofd. Laten we als christenen op zoek gaan 
naar de mensen die onze hulp nodig hebben. Als kerk kunnen 
we zoveel laten zien van de liefde van Christus door iets voor 
anderen te betekenen!

Jezus volgen betekent niet dat elk mensenprobleem wordt 
opgelost. Het betekent wel dat we reageren zoals Hij dat 
deed. Dat we tegen alle rede in genade en liefde uitdelen 
aan anderen. Vooral ook aan degenen die dat het minst 
verdienen. Daarmee voel je hoe dicht het diaconaat tegen 
het hart van het Evangelie aanzit. Zo dienen is alleen maar 
mogelijk wanneer je gegrepen bent door de genade en 
liefde van Jezus Christus.”

Derk Jan Poel
Diaconaal Steunpunt
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DRIJFVEER

“De zorg van christelijke- en niet-christelijke   
 verpleegkundigen is niet zozeer anders,  
  de bron waaruit men handelt wel.”

Foto v.l.n.r.: Susanne niewold-van Verseveld en Anneleen Karels



Hoe geef je als christelijke verpleegkundige vorm aan je 
geloof in een seculiere omgeving? En wat is de drijfveer? 
Dat zijn de vragen die verpleegkundestudenten Anneleen 
Karels en Susanne Niewold-van Verseveld stellen bij hun 
afstudeeronderzoek. Op de GH Open van 19 september 
2012 presenteren zij de resultaten.

Anneleen vertelt: “Bij ons onderzoek hebben we verpleeg-
kundigen van allerlei organisaties geïnterviewd over het handelen 
als christen in een seculiere werkomgeving. Wat opviel was dat 
alle christelijke verpleegkundigen aangeven dat ze alleen met 
patiënten over het geloof praten als zij daar zelf naar vragen.” 
Susanne: “Er is een bepaalde spanning tussen het verpleegkundige- 
en het christen-zijn. Vanuit het verpleegkundig beroep is het voor 
verpleegkundigen niet het eerste doel om patiënten met het 
geloof in aanraking te brengen. Vanuit hun christen-zijn ervaren zij 
die opdracht wel. Daarom zijn de christelijke verpleegkundigen in 
eerste instantie terughoudend, maar op uitnodiging van de patiënt 
voelen zij zich wel vrij om over het geloof te praten.” Met collega’s 
praten de verpleegkundigen wel over het geloof, ook al wordt daar 
niet expliciet naar gevraagd. Anneleen: “Als collega’s bijvoorbeeld 
vragen wat ze het weekend gedaan hebben, dan verzwijgen 
christelijke verpleegkundigen niet dat ze naar de kerk geweest zijn. 
Ook bij lastige ethische kwesties speelt geloofsovertuiging een rol.” 

Persoonlijke bezinning
De onderzoeksters merken dat het handelen als christen  
deels afhankelijk is van persoonlijke bezinning. Anneleen:  
“De respondenten die de ruimte en tijd nemen voor persoonlijke 
bezinning, weten beter wat ze wel en niet van hun geloof 
willen laten zien tijdens het werk en zij doen dat overtuigd. 
Verpleegkundigen die zich minder bezinnen handelen daarin meer 
onbewust, waardoor het lijkt alsof zij het geloof minder betrekken 
in hun werk.” 

In gebed
Maar hoe geven verpleegkundigen nu precies vorm aan het geloof 
tijdens hun werk? Anneleen: “Het komt voor dat patiënten vragen 
stellen. Sommige verpleegkundigen dragen een kruisje, zodat 
patiënten weten dat ze met hen over het geloof kunnen praten.  
Als de verpleegkundigen in moeilijke situaties niet met de patiënt 
zelf kunnen praten, bespreken ze de situatie met collega’s of 
vrienden. Een voorbeeld is het lijden van een jong persoon.  
Het is fijn als je daar samen met iemand anders over na kunt 
denken.” Susanne vervolgt: “Verder vinden veel christelijke 
verpleegkundigen het belangrijk om te bidden voor hun patiënten. 
In sommige situaties is dat ook het enige dat je voor iemand kunt 
doen. Het is fijn te weten dat er dan een liefdevolle God is die naar 
je patiënt omziet.”

Drijfveer
Anneleen en Susanne deden niet alleen onderzoek naar de manier 
waarop christelijke verpleegkundigen handelen, zij onderzochten 
ook waarom zij dat op die manier doen. Susanne: “Zowel christelijke 
als niet-christelijke verpleegkundigen willen de beste zorg voor 
hun patiënten. En het lijden van een jong persoon grijpt vrijwel 
alle verpleegkundigen aan. Het verschil tussen christelijke en 
niet-christelijke verpleegkundigen zit volgens ons dan ook niet in 
uiterlijkheden en in hoe zij handelen, maar in de drijfveer dat men 
zo handelt. De zorg is niet zozeer anders, de bron waaruit men 
handelt wel.”

Zorg en Spiritualiteit
Anneleen en Susanne deden hun afstudeeronderzoek vanuit het 
lectoraat Zorg & Spiritualiteit van de Gereformeerde Hogeschool. 
Het lectoraat geeft invulling aan de onderzoeksfunctie van de GH 
en schenkt aandacht aan levensbeschouwing en zingeving in de 
gezondheidszorg.

VORMGEVEN AAN GELOOF 
TIJDENS HET WERK

Twee verpleegkundestudenten over hun afstudeeronderzoek

Foto v.l.n.r.: Susanne niewold-van Verseveld en Anneleen Karels
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ERVARING

Studeren is niet gebonden aan landsgrenzen. Dat laten Desi 
Mock en Vanessa Pietsch duidelijk zien. Zij zijn twee van 
de Duitse studenten die in het studiejaar 2012-2013 gaan 
studeren op de GH. Na een taalcursus Nederlands kunnen 
de Duitse studenten het normale opleidingsprogramma 
volgen.

Waarom hebben jullie voor de opleiding pabo gekozen?
“We houden echt van kinderen en we vinden het leuk om met hen 
te werken.”

Waarom willen jullie graag in Nederland studeren?
“Eén van de voordelen van de nederlandse pabo is dat je tijdens je 
opleiding meer werkervaring opdoet dan wanneer je in Duitsland 
studeert. In Duitsland heb je maar weinig stage, in nederland veel 
meer. Dat trekt ons erg aan. Daarnaast is nederland vrij dicht bij 
Duitsland. In ongeveer anderhalf uur rijden we van onze ouders 
naar Zwolle.”

Wat heeft jullie doen besluiten om naar de GH te gaan?
“In Duitsland kwamen we in contact met iemand die alles weet 
over pabo studeren. Hij wees ons erop dat je de opleiding pabo 
ook in nederland aan de GH kunt doen. Toen we op de GH waren 
vonden we de mensen hier echt aardig. Daarom hebben we voor 
de GH gekozen. Bovendien vinden we Zwolle een leuke stad!”

Wat zijn jullie verwachtingen van het studeren in Nederland?
“We verwachten dat het een goede tijd wordt waarin we veel 
nieuwe dingen gaan leren. Daarnaast lijkt het ons erg leuk om 
kinderen iets te leren. We hopen dat we tijdens onze studie veel 
nieuwe vrienden ontmoeten en dat we samen plezier hebben.”

GH VERWELKOMt 
DuItSE StuDENtEN

Foto v.l.n.r.: Vanessa Pietsch en Desi Mock



LEIDING

In 2009 richtten vijf hogescholen het samenwerkingsverband Penta 
Nova op, een Academie voor Schoolleiderschap. De Gereformeerde 
Hogeschool is één van die hogescholen. Het samenwerkingsverband 
biedt opleidingen aan op het gebied van onderwijskundig 
leiderschap. 

Docent en adviseur Cor van den Berg vertelt: “Op een goede manier 
leidinggeven is niet eenvoudig. Vooral bij complexe problemen is de rol 
van de leidinggevenden erg belangrijk. Een opleiding op het gebied van 
onderwijskundig leiderschap is dan ook erg waardevol.”

Masterclasses
Om kennis te maken met de opleidingen van Penta nova organiseert 
de GH elk jaar enkele masterclasses. Van den Berg: “Bij die 
masterclasses nemen de deelnemers een kijkje in de keuken van 
iemand anders. Bijvoorbeeld bij een school die slecht beoordeeld 
werd, maar inmiddels weer goed functioneert. En bij een school 
die een excellente beoordeling kreeg. Ook leren deelnemers van 
de masterclasses iets over de theorie achter onderwijskundig 
leiderschap.”

Leren van kinderen
De opleidingen die Penta nova aanbiedt zijn bedoeld voor 
ambitieuze docenten, intern begeleiders, coördinatoren en 
teamleiders binnen het onderwijs (po, vo en mbo) die een 
managementfunctie hebben of ambiëren. Penta nova wil 
schoolleiders helpen zich te ontwikkelen tot onderwijskundig 
leiders die bij alles wat ze doen gericht zijn op het leren van 
kinderen. Vanuit die visie leren ze hoe ze een team kunnen 
leiden en coachen. 

Bewust van persoonlijke visie
Bij de opleiding Middenmanagement leert men onder 
andere lastige gesprekken te voeren, vergaderingen te 
leiden en veranderingen in een project aan te sturen. 
In de masteropleiding staat het onderzoeksmatig 
denken en handelen meer centraal. Daarnaast maakt 
de opleiding (toekomstige) leiders bewust van hun 
persoonlijke visie op onderwijs en leidinggeven.

“LEIDINGGEVEN OP EEN GOEDE  
  MANIER IS NIEt EENVOuDIG”
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AVONTUUR

Mieke Hartwigsen-Kolkman studeerde enkele jaren geleden 
af aan de Gereformeerde Hogeschool als maatschappelijk 
werker. Tegenwoordig woont ze in Zuid-Afrika. Ze vertelt 
ons over haar werk, haar woonomgeving en over de 
verschillen en overeenkomsten met Nederland.

Wil je eens iets over jezelf vertellen?
“Ik ben 29 jaar en sinds december 2011 ben ik getrouwd met de 
liefde van mijn leven: Johan, een Zuid-Afrikaan met een nederlands 
paspoort, die ik ontmoet heb in de eerste maand dat ik in Zuid-
Afrika was. Ik ben een optimistisch mens, vrolijk, openhartig 
en eigenwijs. Ik geniet erg van het leven, stoot regelmatig m’n 
hoofd eraan, sta dan weer op en ga verder. Ik ben nieuwsgierig 
aangelegd, wil dingen onderzoeken en hou van filosoferen.”

Je woont in Zuid-Afrika. Wat doe je daar?
“In 2008 ben ik naar Zuid-Afrika gegaan om als vrijwilliger te 
werken voor Shib, een stichting die panden bouwt en kinderwerk 
doet voor de arme bevolking in Zuid-Afrika. na een jaar ben ik als 
sociaal werker aan de slag gegaan bij Hospice Rustenburg. Een 
hospice in Zuid-Afrika is anders dan in nederland. In nederland ga 
je naar een hospice wanneer je terminaal ziek bent. In Zuid-Afrika 
is een hospice bedoeld voor mensen met een levensbedreigende 
ziekte, zoals aids. We doen aan home based care, we komen bij de 
patiënten thuis om ze te verzorgen. Dit doen we met een team van 
caregivers, professional nurses en social workers. De caregivers helpen 
met schoonmaken en in bad doen, ze masseren en ze zorgen dat 

de patiënten op het juiste tijdstip hun medicijnen innemen.  
De professional nurses doen het meer gespecialiseerde werk  
en de social workers helpen bij psychosociale problemen.

Ik doe dit werk, omdat het een enorme uitdaging is. Er is zoveel 
armoede en ellende en je hebt te maken met taalbarrières, 
cultuurverschillen en corruptie. Elke dag is het weer een kunst om 
je werk goed te doen en iemand te helpen. En elke persoon die 
geholpen is, is er weer één. Elke patiënt die ik een luisterend oor 
bied, is er weer één. Elke persoon die ik een voedselpakket kan 
geven, is er weer één. Elke persoon die minder pijn heeft, is er weer 
één. Je leert zo anders te kijken naar ‘resultaat’ dan in nederland!”

Als je Zuid-Afrika en Nederland vergelijkt, wat zijn dan de 
voornaamste overeenkomsten en verschillen in jouw beroep?
“Er zijn eigenlijk heel weinig overeenkomsten. Ik werk hier ook met 
mensen, ik luister veel en ik ben een veilige plek waar mensen hun 
verhaal kwijt kunnen. Maar maatschappelijk werk is in Zuid-Afrika 
totaal anders dan in nederland. Vooral omdat mensen hier in Zuid-
Afrika denken dat wij oplossingen hebben voor hun problemen. 
In nederland komt maatschappelijk werk vooral neer op ‘help 
the cliënt to help himself’. In Zuid-Afrika zijn de patiënten veel 
afhankelijker van jou. In hun ogen ben ik een soort autoriteitsfiguur.

Verder werk ik hier met ontzettend veel verschillende culturen. 
Elke cultuur heeft zijn eigen rituelen en processen aan het einde 
van het leven, het rouwproces wordt voor een deel daardoor 

Wil je in contact komen met oud-studiegenoten? Ga naar www.gh.nl/alumni



OUD-STUDENT MIEKE
MAAtScHAPPELIJK WERKER 
IN ZuID-AFRIKA

bepaald. Ook de manier van praten is heel anders. De donkere 
mensen hebben een heel andere manier van communiceren, 
ze praten veel in metaforen en gebruiken woorden die voor ons 
een andere betekenis hebben. ‘Surgery’ is voor hen bijvoorbeeld 
een doktersafspraak. Dit maakt het lastiger om te communiceren. 
Verschillen als deze maken het werk echter wel heel uitdagend.”

Hoe woon en leef je in Zuid-Afrika?
“De ouders van mijn man hebben een boerderij, waar wij een 
klein rond huisje met een rieten dak hebben. Het bestaat uit een 
slaapkamer, een keuken en een badkamer. We hebben warm water, 
een wasmachine, een magnetron et cetera. Ook zijn er in Zuid-
Afrika gewoon supermarkten zoals in nederland. De producten zijn 
niet helemaal hetzelfde, maar je komt een heel eind. Verder vind ik 
de natuur hier in Zuid-Afrika nog altijd ongelooflijk fantastisch en ik 
geniet er elke keer weer van om de natuurparken te bezoeken.”

Ben je achteraf gezien blij met je keuze voor Zuid-Afrika?
“Jazeker. Ik zou nergens anders op de wereld zoveel geleerd 
hebben en zoveel uitdaging gehad hebben als hier. En anders 
zou ik Johan natuurlijk nooit ontmoet hebben! Ik heb net een 
werkvergunning voor vier jaar gekregen, dus in principe kan ik nog 
een hele tijd blijven. Maar voor hetzelfde geld worden alle blanke 
mensen door de nieuwe regering het land uitgezet. Ik weet één 
ding: in Zuid-Afrika kan je plannen wat je wilt, het gaat altijd anders 
dan je denkt. Ik zou graag nog een hele tijd mijn werk hier willen 
blijven doen, want dat vind ik het mooiste werk dat er is!”

 

Wat wil je meegeven aan je oud-docenten en -klasgenoten?
“Aan mijn oud-klasgenoten dat ik hoop dat het goed gaat met hen, 
dat ik nog altijd terugkijk op een heerlijke studententijd en dat ik 
regelmatig aan ze denk. Aan mijn oud-docenten ‘baie dankie’ voor 
alles wat jullie mij meegegeven hebben; bedankt dat jullie mij 
geholpen hebben om mij te vormen zoals ik nu ben.  

Er is me veel bijgebleven van mijn tijd op de GH. Ik herinner me 
bijvoorbeeld de keer dat we terugkomdagen hadden met supervisie. 
Ik zat in het lokaal met twee medestudenten en de leraar zei na zo’n 
twintig minuten ineens:  ‘Jongens, ik maak me een beetje zorgen 
over jullie.’  We keken elkaar vol verbazing aan en met een blik van 
onbegrip richtten we onze ogen weer naar de leraar. Hij vertelde 
verder: ‘Ik zit hier met een grote blauwe plek op mijn gezicht en 
geen van jullie heeft er iets over gezegd of ernaar gevraagd. Als 
maatschappelijk werker moet je hier iets mee doen. Dit kan een 
signaal zijn dat er iets goed fout is. Het kan ook gewoon zo zijn dat  
ik van mijn fiets gevallen ben. Hoe dan ook, vraag ernaar!’ Dit was  
één van de beste lessen die ik ooit geleerd heb. 

Ik wil graag iedereen veel succes en wijsheid voor de toekomst 
wensen!”

PS: “Wil je reageren op dit artikel? Of wil je bijpraten als oud-docent 
of oud-klasgenoot? Mail me gerust op miekekolkman@yahoo.com!”
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Anouk - student pabo

“Onderweg naar mijn droombaan  
in het onderwijs.”

 ik ben  
ONDERWEG



HELPEN

De Educatieve Academie van de GH werkt samen met 
diverse behandelaars in de regio om kinderen met 
ernstige lees- en spellingsproblemen behandeling 
te bieden. Dit doet zij onder andere met dyslexie-
behandelcentrum Obalo in Raalte. We stellen Elvira 
Rouwenhorst, oprichter van Obalo, enkele vragen.

Op welke manier werken Obalo en de GH samen?
“Voordat kinderen naar het behandelcentrum van Obalo 
gaan, worden zij door de Educatieve Academie van de 
GH getest op dyslexie. na het stellen van de diagnose kan 
het behandelcentrum hen passende hulp bieden. Onze 
dyslexiebehandelaars werken onder de supervisie van een 
hoofdbehandelaar van de Educatieve Academie. Dit houdt in 
dat er regelmatig intervisiegesprekken met de behandelaars 
worden gehouden waarbij de behandeling en de voortgang 
van de kinderen besproken wordt.

De samenwerking met de GH verloopt prima. De Educatieve 
Academie verzorgt de onderzoeken vaak bij ons in de praktijk, 
wat voor kinderen prettig is omdat ze dan niet helemaal naar 
Zwolle hoeven. Daarna zorgt de Educatieve Academie dat we 
alle nodige informatie krijgen over elke leerling, zodat we met 
hem of haar aan het werk kunnen.”

Hoe ziet de dyslexiebehandeling bij Obalo eruit?
“Elk kind dat bij Obalo komt, krijgt behandelingen van 
een gespecialiseerde medewerker: een dyslexiespecialist 
of orthopedagoog. Er wordt volgens een vast basis-
programma gewerkt aan het vergroten van de lees- en 
spellingsvaardigheid, maar de nadruk en de manier van 
oefenen wordt waar nodig aangepast aan de specifieke 
problemen, interesses en de mogelijkheden van het kind. 
Hierbij ligt grote nadruk op de leesmotivatie, het herkennen 
van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van 
het vloeiend lezen.”

Wat is het effect van de dyslexiezorg die Obalo en de GH 
bieden?
“We bieden de kinderen specifieke, gerichte aandacht en hulp. 
We merken dat zij daardoor goed, soms zelfs spectaculair, 
vooruitgaan. Zo helpen we de kinderen uit zichzelf te halen 
wat erin zit. Ze kunnen meer woorden goed schrijven en 
vlotter lezen in de klas. Ook kunnen ze bijvoorbeeld de 
ondertiteling op tv beter volgen. Het is vooral mooi om te 
zien dat de kinderen zich competenter gaan voelen en meer 
zelfvertrouwen krijgen.”

Wilt u meer lezen over dyslexiezorg? www.obalo.nl

DySLExIEZORG  
IN DE REGIO
  

  “Ik ben niet bom,
  ik heb disleksie”

 ik ben  
ONDERWEG
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