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VOORWOORD
Beste lezer,
Aan het begin van het nieuwe studiejaar ligt er weer een nieuwe GH Open voor u.
Het thema voor 2013-2014 vormt ook de rode draad door dit magazine: Licht. Als
hogeschool willen we graag op verschillende manieren licht doorgeven. Bijvoorbeeld
door via ons onderwijs een verhelderend licht te laten schijnen op de beroepen
waarvoor we onze studenten opleiden. Maar ook door in de beroepenvelden waarvoor
de GH opleidt, problemen van professionals door te lichten en op te helpen oplossen.
Als hogeschool willen we niet alleen zelf licht doorgeven, ook willen we onze studenten
inspireren om straks in hun eigen werkkring een lichtstraal te zijn voor anderen. Of
dat nu binnen zorg en welzijn is, het onderwijs of een kerkelijke omgeving: bevlogen
professionals die geloven in hun werk én die vanuit hun geloof hun werk doen, maken
verschil voor mensen die op hun weg komen.
Een bijzondere manier waarop we samen een lichtstraal willen zijn voor anderen, is
het sportevenement Move2Support. Studenten, medewerkers en belangstellenden
komen tijdens dit evenement in actie voor kansarme jongeren in ontwikkelingslanden.
In het katern op pagina 19 tot en met 30 leest u over de achtergronden hiervan. U maakt
bijvoorbeeld kennis met onze sponsorstudenten John en David. Dankzij onze gezamenlijke
steun kunnen ze nu in hun thuisland wél een studie volgen. Hierdoor kunnen ze werken
aan een betere toekomst voor zichzelf en de gemeenschap waarin ze leven.
‘Licht’ kan ook geassocieerd worden met het tegengestelde van ‘zwaar.’ Het volgen
van een kwalitatief goede hbo-opleiding kan als zwaar worden ervaren. Gelukkig wijst
de praktijk uit dat inzet en motivatie tot mooie resultaten leidt. De colleges, stages,
werkvormen en studieloopbaanbegeleiding zijn er dan ook op gericht onze studenten
succesvol door hun opleiding te loodsen. In deze GH Open leest u over nieuwe
ontwikkelingen binnen de hogeschool op het gebied van onderwijs, advies en onderzoek.
We prijzen ons gelukkig dat we er ook in het studiejaar 2013-2014 niet alleen voor staan.
We mogen en willen ons individueel en als gemeenschap laten verlichten door Jezus
Christus, hét Licht van de wereld.
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Jacob Schaap

Voorzitter College van Bestuur Gereformeerde Hogeschool
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GH uitgelicht
De Gereformeerde Hogeschool (GH) is een hogeschool en een kenniscentrum met een uitgesproken karakter. In ons
aanbod van onderwijs, advies en onderzoek staat een Bijbelse visie op mens en samenleving centraal. Naast identiteit,
hecht de GH grote waarde aan kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Deze kernwaarden komen tot uiting in onze
slogan ‘Als je gelooft in je werk’.

Opleiding

De GH biedt zeven opleidingen aan, onderverdeeld in de
vakgebieden educatie, zorg en welzijn en theologie. De
meeste opleidingen kunnen zowel in voltijd als in deeltijd en
via verschillende routes worden gevolgd. Ook biedt de GH in
samenwerking met andere hogescholen en de Vrije Universiteit
Amsterdam verschillende post-hbo-opleidingen en masters aan.

Advies en nascholing

De GH heeft drie academies in huis: de Educatieve Academie,
de Academie Health Care en de Academie Social Work &
Theologie. De academies verzorgen op verzoek van en in nauwe
samenwerking met partners uit het veld trainingen, scholing en
advisering op de terreinen van onderwijs, welzijn, theologie en
kerk. Elke academie is verbonden aan een lectoraat.

Onderzoek

Onderzoek en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Mede daarom doet de GH naast en in het verlengde
van de opleidingen praktijkgericht onderzoek. De GH kent
drie onderzoekscentra: het Lectoraat Vormend Onderwijs,
het Lectoraat Zorg en Spiritualiteit en het Centrum voor
Samenlevingsvraagstukken.

Betrokken

De GH wil niet alleen binnen de muren van de school
betrokkenheid uitstralen, maar ook daarbuiten. Deze
betrokkenheid komt onder meer tot uiting in het jaarlijks
terugkerende evenement Move2Support. Dit evenement
is onderdeel van de opening van het nieuwe seizoen en
wordt samen met de christelijke hulporganisaties Dorcas en
Compassion georganiseerd. Meer hierover leest u op pagina
19 tot en met 30.

In gesprek met…
Tiemen Westerduin
Spreker op GH Open

‘Ik wil jonge mensen
hoop en lef meegeven’
Al toen hij een jaar of zestien was, wist hij dat hij voor en
met jongeren wilde werken. Hij genoot van zijn eigen
tienertijd en noemt het achteraf ‘een boeiende periode
waarin je heel wat keuzes maakt: bijvoorbeeld het kiezen
van een opleiding, het ontdekken van je geloof en misschien
zelfs het vinden van een levenspartner’. Inmiddels is Tiemen
Westerduin een bekende jongerenwerker en spreker die
bijvoorbeeld verschillende keren op de EO Jongerendag
te horen was. Hij werkt voor Compassion, een van de
hulporganisaties waarmee de GH de actie Move2Support
organiseert. Op 20 september spreekt Tiemen
tijdens de GH Open.

Underdogpositie

Na zijn opleiding ging Tiemen in het jongerenwerk aan de slag:
nu is hij samen met zijn vrouw Annemarie actief in interkerkelijk
tienerwerk. ‘Elke zaterdagavond komen er ruim honderd
tieners bij elkaar’, vertelt hij. ‘Het is echt mijn passie om mijn
leven met hen te delen. Ik word door hen geïnspireerd en
voel dat het andersom ook zo is. Ik wil tieners hoop en lef
meegeven, ze aanmoedigen om te staan voor de dingen
waarin ze geloven. Ik geloof echt dat we het bij het rechte
eind hebben. Veel tieners denken met betrekking tot het
geloof vanuit een underdogpositie. Ik gun ze dat ze zich
zekerder voelen en dat ze anderen mee willen laten delen
in hun geloof.’

‘We zijn niet gek
als christenen!’
Met die passie voor jongeren is het niet vreemd dat Tiemen
voor de christelijke jongerenorganisatie HGJB ging werken.
Ruim acht jaar lang organiseerde hij daar onder meer de
jongerenconferenties en hij had daar best tot zijn pensioen
willen blijven. Waarom dan de overstap naar Compassion? ‘Dat
ervaar ik als een roeping van God. Toen ik steeds meer mocht
gaan spreken in het land, werd ik bepaald bij Spreuken 31:8
waar wordt opgeroepen om te spreken voor hen die geen stem
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hebben. Dit werd echt mijn tekst. Het podium dat ik had, kon ik
gebruiken om degenen die in nood zijn te vertegenwoordigen.’

Armoede

Toch ging Tiemen zich pas in het onderwerp armoede verdiepen
toen hij bij Compassion ging werken. ‘Ik had nog een paar
spreekbeurten staan en dacht: die zal ik hier dan maar voor gaan
gebruiken. Ik herinnerde me niet dat ik er ooit een specifieke
preek over had gehoord, maar nu ontdekte ik dat er in de Bijbel
ontzettend veel gesproken wordt over het zorgen voor de armen;
vanaf de wetten van Mozes tot de beloften in Openbaring.
De kwetsbaren in de samenleving hebben een heel groot deel
van Gods hart. Het kan dan ook niet samengaan: God liefhebben,
maar je hart sluiten voor andere mensen.’
De afgelopen jaren heeft Tiemen veel armoede gezien. ‘Er is een
soort pijn gegroeid vanbinnen en ik heb veel gehuild. Tegelijk
heb ik ook veel van God gezien. Ik zie nergens een levender
geloof dan in ontwikkelingslanden: de mensen hebben een diep
vertrouwen in God, hun getuigenissen zijn indrukwekkend, als ze
bidden storten ze echt hun hart uit.’

Licht overwint

Het jaarthema van de GH, licht, doet Tiemen onmiddellijk
denken aan zijn bezoek aan Haïti vorig jaar. ‘Voor het hotel was
een groot tentenkamp waar nog steeds mensen wonen die bij
de aardbeving hun huis hebben verloren. Een plaats zonder
elektriciteit. Er werd gezegd dat het daar ’s nachts zo donker was,
dat een vrouw niet kon zien door wie ze werd aangerand. Met
andere woorden: ’s nachts brak de hel daar los. Er was een man
die bedacht om lampjes op zonne-energie uit te delen. Dat sloeg
enorm aan: zolang het lichtje brandde, was er meer veiligheid.
Dat is ook voor ons herkenbaar: als je in het donker in bed ligt,
kunnen angst, onrust en leugens gemakkelijk groeien. Het kwaad
maakt veel gebruik van de duisternis, maar je hoeft er niet bang
voor te zijn: de duisternis is alleen machtig als er geen licht is.
En licht wint het altijd. Om zelf het licht van Jezus door te kunnen
geven, moet je wel bij het begin beginnen en je door Hem laten
verlichten. Dat is een keuze die je steeds opnieuw mag maken,
in alle grote en kleine dingen van je leven.’

In gesprek met…
Matthijn Buwalda
zanger

‘Mijn liedjes
beschrijven een
reis, niet altijd de
eindbestemming’

‘Je bent geroepen om het licht te
brengen op de plek waar je bent’
Matthijn Buwalda is bekend als zanger, liedjesschrijver
en columnist. In zijn vaak verhalende liedjes brengt hij
zijn geloof, zijn leven met God onder woorden. Daarbij
verwoordt hij ook heel concreet zijn geloofsvragen en
-worstelingen. Matthijn treedt graag op voor ‘studenten
en ouder’ en ziet er dan ook naar uit om een bijdrage te
leveren aan de GH Open.
Muziek is iets waar Matthijn altijd mee bezig is geweest. Toch kwam
zijn carrière als zanger onverwacht op gang. ‘Ik kwam ooit ‘per
ongeluk’ in een workshop liedjesschrijven terecht. Er kwam een
liedje in mijn hoofd op dat ik ging zingen en waar ik enthousiaste
reacties op kreeg. Ik mocht het opnemen en daarna ging het heel
snel: een jaar later was ik met Kees Kraayenoord aan het toeren.’

Luisterliedjes

Inmiddels heeft hij vier albums uitgebracht en ligt zijn vijfde cd
‘Auto met Chauffeur’ in september in de winkel. In de loop van de
jaren hebben zijn teksten een ontwikkeling doorgemaakt. ‘Eerst
schreef ik vooral kerkliedjes, gericht op samenzang. De laatste tijd
zijn het meer luisterliedjes, kleine verhaaltjes. Ook zing ik minder
eendimensionaal over God, maar vaker over het leven met Hem.’
De teksten komen hem niet zomaar aanwaaien. Glimlachend:
‘Nee, daar ga ik echt voor zitten. Dat is werk.’
De teksten van Matthijns nummers zijn voor veel mensen
herkenbaar. ‘De kern van mijn liedjes komt bij mezelf vandaan,
maar ik wil niet alleen mijn eigen verhaal vertellen. In dat geval
zou het maar een paar andere mensen aanspreken die hetzelfde
hebben meegemaakt. Door mijn persoonlijke ervaring uit te
vergroten, kunnen veel meer mensen hun eigen verhaal eraan
haken. Zo wordt mijn liedje het verhaal van honderden mensen.
Dat vind ik mooi aan muziek. Mijn liedjes beschrijven een reis,
niet altijd de eindbestemming; de vragen die ik stel worden
niet meteen beantwoord. Wel komt erin naar voren dat ik een
basis in mijn leven heb waar ik steeds op terugval. Die basis is
God, mijn geloof in Hem. Te weten dat Hij mij gered heeft,
dat ik bij Hem hoor.’
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Vuilnisman of zanger

Matthijn wil met zijn muziek graag dat licht van zijn geloof
uitdragen. ‘Als je oprecht met Jezus probeert te leven, beïnvloed
je tijdens het uitoefenen van je vak altijd de mensen om je
heen. Of je nu vuilnisman of zanger bent. Mijn licht schijnt niet
feller dan dat van iemand anders omdat ik op een podium
sta. Je kunt op je werk een getuige zijn, niet zozeer door elke
dag met foldertjes op kantoor te komen, maar door zo goed
mogelijk je taak te doen. Martin Luther King zei het ongeveer
zo: als je je geroepen voelt om straten te vegen, laat de mensen
zich je dan herinneren als de beste straatveger ooit. Zo probeer
ik het maximale te halen uit de talenten die God in mij gelegd
heeft. Elke christen is geroepen om het licht te brengen op de
plek waar hij is.’ Denkt Matthijn dat er behoefte is aan licht in
onze samenleving? ‘We leven in een interessante tijd, zowel
politiek als sociaal. Het vertrouwen in systemen ebt weg.
Daarom ben ik blij dat ik niet geloof in een systeem, maar in
een Persoon. God is te vertrouwen. Daarmee hebben we als
christenen iets te melden.’

Ontwikkelingswerk 2.0

Sinds een aantal jaar is Matthijn ambassadeur van Compassion.
Via deze hulporganisatie kunnen donateurs een kindje
sponsoren, maar ook een student. En vooral dat laatste spreekt
Matthijn aan. ‘Dat is echt ontwikkelingswerk 2.0! Het steunen
van kinderen is natuurlijk heel belangrijk, maar om structureel
iets te veranderen in een land moet je mensen een vak leren.
Drie jaar geleden was ik met Compassion in Brazilië. We
bezochten een sloppenwijk waar kinderen werden gesponsord.
De wijk werd gedomineerd door drugskartels. Je voelde de
angst van de mensen, en als blanken konden we alleen onder
politiebegeleiding die wijk in. Later ontmoetten we studenten op
de universiteit. Daar keek ik de toekomst van het land in de ogen.
Jonge mensen die de kans kregen hun talenten te ontwikkelen
en iets te worden. Maar die ook de kans kregen Jezus te leren
kennen. Verschillende van hen zeiden: ik wil later teruggaan naar
mijn wijk om daar iets te veranderen. Geweldig. Zij vormen een
langzaam doorbrekend licht.’

nieuws

Agenda
Presentatie literatuurstudie ‘Persoonlijk Meesterschap’

11 september ’13

Op woensdag 11 september 2013 presenteert het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap op een kick-off-bijeenkomst de resultaten van
een literatuurstudie naar het begrip ‘Persoonlijk ‘Meesterschap’. Voor de totstandkoming van dit expertisecentrum hebben de GH en vijf andere
hogescholen de krachten gebundeld. Doel van het expertisecentrum is het terugbrengen van het evenwicht tussen de prestatiegerichtheid en
de vormende taak van het onderwijs. Meer informatie vindt u op www.gh.nl.

Education Award voor lector
& onderzoeker GH
In juni 2013 vond in Vancouver het veertiende Neuman
Systems Model (NSM)-congres plaats. Tijdens dit congres is
een Education Award toegekend aan René van Leeuwen,
lector van het lectoraat Zorg en Spiritualiteit en aan
Dora Schiphof, onderzoeker bij dit lectoraat. De Award
is een erkenning voor docenten die een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan NSM-gericht onderwijs.
Het NSM-model traint de zorgverlener in de benadering
van de patiënt als een mens met al zijn aspecten.
De HBO-V-opleiding van de GH is gebaseerd op dit
mensgerichte model.

GH brengt het nieuws!

Praktijkcentrum opent deuren
In samenwerking met de Theologische Universiteit
Kampen en het Centrum Dienstverlening Gereformeerde
Kerken is de GH per 1 september 2013 een praktijkcentrum
gestart.

GH beste hogeschool
van Nederland
In de Keuzegids voor het Hoger Onderwijs 2013 is de GH
uitgeroepen tot de beste hogeschool van Nederland in
de categorie middelbare hogescholen. Lovende woorden
werden er geuit over ‘de eigen identiteit en sterke binding
met de studenten’. Vlak voordat de Keuzegids verscheen,
werd de GH ook al positief gewaardeerd door Elsevier,
waarin alle opleidingen van de GH een eerste of tweede
plaats veroverden.

Verschenen: proefschrift ‘Triniteit, antropologie en ecclesiologie’ van
Almatine Leene
Wat is de invloed van godsleer op het debat over de positie van mannen en vrouwen in de kerk? Een vraag waarover sinds de
twintigste eeuw wereldwijd gediscussieerd wordt en waarop Almatine Leene, GH-docent, in haar in mei 2013 gepubliceerde
proefschrift antwoord geeft. ‘Triniteit, antropologie en ecclesiologie’ is verkrijgbaar bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn en
kost 27,50 euro.
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Masterclass op GH ‘Verbindingen in het onderwijs’

18 september ’13

Penta Nova, de Academie voor Schoolleiderschap, houdt op woensdag 18 september 2013 samen met de Educatieve Academie van de GH een
masterclass met als thema ‘Verbindingen in het onderwijs’. Door veranderingen op het gebied van zorg en onderwijs, door de transitie van de
jeugdzorg en door het ontstaan van de zogenaamde ‘brede scholen’, worden scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs uitgedaagd
samen te werken en zich tegelijkertijd te profileren. Gastspreker prof. dr. Frank Kwakman, senior organisatieadviseur en buitengewoon hoogleraar
bij Nyenrode Business Universiteit, geeft hierover advies. De masterclass vindt plaats van 15.00 uur tot 19.30 uur op de GH in Zwolle. Aanmelden
kan via www.gh.nl/masterclass.

Symposium ´Onderzoeksmatig leiderschap´

3 oktober ’13

Samen met Penta Nova, de Academie voor Schoolleiderschap, houdt de GH op donderdag 3 oktober 2013 een symposium waarin het gezamenlijk
geschreven boek “Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21ste eeuw” wordt gepresenteerd. Lector dr. Meta Krüger geeft tijdens dit
symposium een lezing over het onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap. Wilt u meer weten over de rol van leiderschap in het creëren van
onderzoekende scholen en opleidingen? En wilt u graag weten welke inzichten het onderzoek van het lectoraat Leiderschap in het Onderwijs heeft
opgeleverd voor uw praktijk? Het symposium vindt van 13.00 tot 17.00 uur plaats aan de Koningsbergerstraat 9 te Utrecht en kost 125,00 euro per
persoon (inclusief het genoemde boek). U kunt zich aanmelden via www.pentanova.nl.

Open dag, zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
Open dag, woensdag van 15.00 tot 20.00 uur
Regionale Opbouwdag (ROB-dag) over ‘brede kwaliteit’

23 november ’13
5 februari ’14

19 MAART ’14

Op woensdag 19 maart 2014 houdt de Educatieve Academie van de GH samen met Centraal Nederland en de IJsselgroep opnieuw een
ROB-dag. Het thema van dit congres is ‘Wij gaan voor brede kwaliteit’. De (interactieve) inleiding zal worden verzorgd door Marcel van Herpen,
medeoprichter van NIVOZ en hetkind. Marcel zal onder meer vertellen over de kansen die de nieuwe onderwijspraktijk biedt. De ROB-dag zal
plaatsvinden in Regardz Nieuwe Buitensociëteit Zwolle. Aanmelden kan via educatieveacademie@gh.nl. Meer informatie over de ROB-dag
vindt u op www.gh.nl.

Open dag, zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

28 maart ’14

Symposium op GH ‘Gemeenschap en leiderschap’

28 MAART ’14

Op vrijdag 28 maart houdt de GH vanaf 15.00 uur een symposium over ‘Gemeenschap en leiderschap’. Op verschillende vlakken, waaronder
onderwijs en zorg, lijkt onze samenleving zich in een overgangssituatie te bevinden. Dat geldt ook voor de kerk. Het aantal leden neemt
bijvoorbeeld af en leiderschap wordt steeds vaker in twijfel getrokken. Is het soms tijd dat de gemeenschap zichzelf opnieuw uitvindt? En zo ja,
hoe dan? Bezoek het symposium ‘Gemeenschap en leiderschap’ en ontdek nieuwe, creatieve manieren om een gemeenschap te zijn. Praktische
informatie vindt u op www.gh.nl.

ONDERWIJS
Aandacht voor executieve functies in het onderwijs

Vaardigheden leren om
doelgericht te kunnen werken
Op tijd komen voor een afspraak, (huis)werk inplannen,
rustig blijven als iets tegenvalt: het zijn allemaal
voorbeelden van vaardigheden om in het dagelijks
leven zelfstandig en efficiënt te kunnen functioneren.
Deze vaardigheden zijn afhankelijk van verschillende
denkprocessen, ook wel ‘executieve functies’ genoemd.
Het gesprek over verminderde executieve functies bij
kinderen vindt meestal plaats in een context waarin er al
sprake is van een gedragsprobleem. Maar meer aandacht
voor de ontwikkeling van executieve functies kan ook juist
voorkomen dat zich later problemen voordoen. Op dit vlak
is er op scholen nog veel winst te behalen, vinden Truus
Visser en Ineke Sloot, beiden werkzaam voor de Educatieve
Academie van de GH.

‘Kinderen die op jonge leeftijd leren te
wachten en weerstand te bieden aan
impulsen, kunnen op latere leeftijd
verleidingen als bijvoorbeeld drinken
of roken vaak makkelijker weerstaan.’
Executieve functies zijn dus de vaardigheden die nodig zijn om
doelgericht te werken, zoals plannen, organiseren, tussentijds
het werk controleren, maar ook geduldig zijn en om kunnen
gaan met emoties als het anders loopt dan gepland. Voor de
meeste mensen zijn dit vaardigheden die ze op een natuurlijke
manier ontwikkelen. Wat maakt dat er op scholen dan toch meer
gerichte aandacht nodig is voor executieve functies? Ineke:
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‘Allereerst is het van belang dat we ons realiseren dat het ene
kind nu eenmaal betere executieve functies heeft dan het andere
kind. Deze variatie hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar
wanneer die variatie zodanig is dat een kind hier in het dagelijks
leven last van heeft, is er wel sprake van een probleem. Steeds
vaker blijkt dat er een relatie is tussen verminderde executieve
functies en een gedrags- of aandachtstoornis als ADHD. Wanneer
een eventuele achterstand van de ontwikkeling van executieve
functies vroegtijdig wordt gesignaleerd, kan een kind zowel thuis
als op school gerichter begeleid worden. Specifiek oefenen met
deze functies kan al vanaf de peutertijd tot aan de adolescentie.’
‘Kinderen die op jonge leeftijd leren te wachten en weerstand te
bieden aan impulsen, kunnen op latere leeftijd verleidingen als
bijvoorbeeld drinken of roken vaak makkelijker weerstaan.’

Preventie

Niet alleen voor kinderen met gedragsproblemen biedt
stimulering van executieve functies vaak uitkomst, ook voor
kinderen zonder problemen is aandacht hiervoor nodig.
Stimulering van executieve functies kan namelijk problemen
op latere leeftijd voorkomen. Truus: ‘Een eenvoudig voorbeeld
laat dit zien.
Het al dan niet weerstand kunnen bieden aan deze verleidingen
en impulsen hangt samen met de sterkte van de executieve
functies.’ Op de vraag hoe scholen aan preventie kunnen
werken, antwoordt Ineke: ‘Op school kunnen leerstof en
gedragsregels zo aangeboden worden, dat hiermee de
executieve functies worden geoefend. Ook kunnen, zo blijkt uit
recent gepubliceerd onderzoek, executieve functies vertaald
worden naar verschillende leerstrategieën. Deze strategieën

onderwijs
De universitaire pabo:
het beste van twee werelden

Signalering

Hoe herkennen leerkrachten problemen bij kinderen met
betrekking tot het gebruik van executieve functies? Truus: ‘Dit
begint simpelweg met observeren: Hoe leren ze? Hoe spelen
ze samen? Hoe lossen ze ruzies op en hoe gaan ze om met
emoties? Daarnaast kunnen leerkrachten gebruikmaken van
signaleringsverschillen. De uitkomst hiervan helpt vast te stellen
of en in hoeverre het gedrag van een kind afwijkt ten opzichte
van ‘normaal’ gedrag.’

Doelen op maat

Om scholen inzicht te geven in het brede spectrum van
executieve functies, biedt de GH scholen materialen aan waarmee
ze executieve functies met de kinderen kunnen oefenen. Truus:
‘Vaak geven leerkrachten aan dat ze het belang wel inzien van
stimulering van deze functies, maar dat ze niet weten waar ze
het eerst op moeten insteken. Wij adviseren ze hierin en helpen
ze concrete doelen te stellen. Hierdoor kunnen leerkrachten
kinderen nog beter helpen om hun talenten te benutten.
Wanneer kinderen goed kunnen organiseren en plannen, kost
het aanleren van kennisfeiten minder tijd en zullen er minder
kinderen uit de band springen. Kinderen van wie blijkt dat de
executieve functies minder goed zijn ontwikkeld, kunnen heel
gericht worden geholpen, zowel op school als thuis. Op deze
manier kan passend onderwijs beter worden vormgegeven. In
z’n algemeenheid geldt dat zowel leerkrachten als kinderen over
meer zelfvertrouwen zullen beschikken als ze meer doelgericht
werken aan de executieve functies van kinderen.’
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Samenspel

Dat aandacht voor en stimulering van executieve functies veel
oplevert, is duidelijk. Maar hoe kunnen scholen en ouders hier
samen op inspelen? Ineke: ‘Het begint al met het besef dat zowel
ouders als leerkrachten hierin een belangrijke rol spelen, liefst in
samenspraak met elkaar én het kind. Kinderen weten zo beter
waar ze aan toe zijn, waardoor ze hun gedrag beter kunnen
beheersen. Een voorbeeld: als kinderen boos of teleurgesteld
zijn, worden ze vanzelfsprekend getroost door mensen in hun
directe omgeving, meestal ouders of leerkrachten. Maar lang niet
altijd wordt aan kinderen gevraagd hun emoties of gedrag te
verwoorden. Als zowel leerkrachten als ouders ze hierbij op een
vergelijkbare manier begeleiden, is het voor kinderen makkelijker
om hun gedrag te leren beheersen. Om de executieve functies
van kinderen verder te ontwikkelen, kunnen scholen vervolgens
gebruikmaken van spelelementen: uit onderzoek is namelijk
gebleken dat jonge kinderen het meest efficiënt leren door
middel van rollenspel en doelgerichte begeleiding. Het mooiste is
als school en ouders hierover met elkaar communiceren. Want als
leerkrachten en ouders één taal spreken, heeft dit een positieve
invloed op de ontwikkeling van executieve functies van kinderen.’

De universitaire pabo is geen opleiding
voor doetjes. Annerieke: ‘Toen ik aan deze
opleiding begon, realiseerde ik me dat
het pittige jaren zouden worden. Je moet
echt gemotiveerd zijn en bereid zijn om
hard te werken, steeds een tandje erbij.
Twee dagen in de week volgde ik colleges
aan de VU, bij de faculteit Pedagogische
Wetenschappen. Een dag in de week
volgde ik colleges bij de pabo aan de GH
en een dag in de week liep ik stage. De
overige dag werkte ik aan opdrachten voor
mijn portfolio en bereidde ik mijn stages
voor. Het waren dus volle weken, maar de
tijd ging zo wel heel snel. Het was ook een
heel gezellige tijd, omdat ik samen met een
leuke groep meiden studeerde.’

Een waardevolle
combinatie

Boekentip

bieden leerkrachten handvatten om kinderen individueel of
op groepsniveau aan de hand van concrete doelen gericht te
begeleiden bij het ontwikkelen van executieve functies.’

In 2009 begon op de GH de eerste lichting studenten aan de universitaire pabo:
een opleiding waarbij studenten colleges volgen bij de pabo-opleiding aan de GH
én aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Annerieke Visscher was een van
deze universitaire pabo-studenten. In februari 2013, drieënhalf jaar nadat ze aan
deze opleiding begon, studeerde ze af. Ze is de eerste student die via deze route
zowel haar pabo-diploma haalde als haar universitaire bachelor Pedagogiek.

Smidts, D. & Huizinga, M. (2011)
Gedrag in uitvoering
Over executieve functies bij kinderen en pubers
Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
Tweedehands +/- € 16 via bol.com

In het basisonderwijs is steeds meer
behoefte aan academisch geschoolde
leerkrachten, die niet alleen goed
lesgeven, maar die ook onderzoek kunnen
doen en het onderwijs kunnen verbreden
en verbeteren. Annerieke: ‘De combinatie
hbo en universiteit heeft mij veel

opgeleverd. In het begin vond ik het lastig
om deze twee werelden te integreren,
maar na verloop van tijd ging dat steeds
beter. De combinatie van vakkennis,
praktijkervaring en onderzoek is heel
waardevol gebleken, zowel voor mijzelf als
voor de leerlingen. Ik heb geleerd kritisch
te kijken naar de achterliggende gedachte
van wat ik lees, zie en meemaak.’

In de praktijk

Direct nadat Annerieke haar diploma’s
in de wacht had gesleept, ging ze als
leerkracht aan de slag in groep 7/8 van de
Obadjaschool, een school voor speciaal
onderwijs. Annerieke: ‘Ik geef nu een paar
maanden les. In het begin vond ik het
best zwaar. De leerlingen probeerden me
flink uit en keken hoe ver ze konden gaan.
Ik heb geleerd dat ik heel duidelijk naar
ze moet zijn en ze veel structuur moet
bieden. Als ze weten waar ze aan toe zijn,
krijg je daar zo veel voor terug! En als ik
merk dat ik kinderen met gedrags- of
leerproblemen echt verder heb kunnen
helpen, weet ik waarom ik voor dit mooie
vak heb gekozen.’

onderwijs
Studieloopbaanbegeleiding
als antwoord op
probleemgestuurd
onderwijs

Studieloopbaanbegeleiding (hierna: SLB) is voor alle
eerstejaars HBO-V-studenten van de GH een vast onderdeel
van het studieprogramma. En dat is niet voor niets: in het
verleden bleek voor een groot deel van de studenten de
overgang van het leersysteem van het voortgezet onderwijs
onvoldoende aan te sluiten bij het probleemgestuurde
HBO-V-onderwijs, waarbij een beroep wordt gedaan op
het probleemoplossend vermogen van de student. Riana
Driebergen, coördinator Studieloopbaanbegeleiding
en Methodische Praktijkbegeleiding: ‘Met SLB krijgt de
student handvatten om zelf actief deel te nemen aan zijn
onderwijsproces. Het is als een gids, een wegwijzer die de
student helpt zo efficiënt en plezierig mogelijk te studeren.’

‘Studieloopbaanbegeleiding is als een gids,
een wegwijzer die de student helpt zo
efficiënt en plezierig mogelijk te studeren.’
Plannen, studeren of papers schrijven: de ene student draait er
zijn hand niet voor om, de andere student loopt er op vast. Om
HBO-V-studenten te begeleiden bij het studeren binnen het
probleemgestuurde onderwijs, krijgen ze ‘standaard’ SLB. Elke
student wordt in het eerste jaar van de opleiding gekoppeld
aan een SLB-docent. In bijna alle gevallen is dit ook een
docent Verpleegkunde. Deze SLB-docent begeleidt de student
gedurende de hele studie. In het eerste jaar is de begeleiding
het meest intensief: er worden drie individuele gesprekken
gevoerd tijdens de eerste twee blokken. Riana: ‘Het mooie aan
deze manier van werken is dat je bekend wordt met elkaar
en een band opbouwt. Onze deur staat letterlijk en figuurlijk
voor de studenten open. Naast dat dit voor de studenten
drempelverlagend werkt, nodigt het uit tot reflectie, tot het
herkennen en erkennen van kwaliteiten en beperkingen.’

Groepsgesprekken

Naast de individuele gesprekken, zijn er binnen SLB ook vier
groepsgesprekken. Elke student zit namelijk in een onderwijsgroep,
waarin gezamenlijk wordt bepaald op welke onderwerpen –
uiteraard binnen vooraf gestelde kaders – meer gestudeerd >>
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Inzicht
Gerlinde Mateboer, derdejaars student HBO-V, kreeg net
als alle andere HBO-V-studenten in het eerste jaar SLB.
Gerlinde: ‘Hoewel ik niet tegen concrete studieproblemen
aanliep, merkte ik al snel dat ik dankzij SLB steeds beter kon
plannen. Maar de begeleiding ging verder dan dit. Doordat
mijn eigen SLB-docent de juiste coachingsvragen aan mij
stelde, kreeg ik inzicht in hoe ik nu eigenlijk reageerde
in bepaalde situaties. Ik vond het bijvoorbeeld lastig om
in een groep antwoord te geven op een vraag die werd
gesteld. Toen ik me realiseerde dat dit niet nodig was, kon
ik me over dat vervelende gevoel heen zetten en gaf ik
gewoon antwoord. Dergelijke verbeteringen maakt
leren prettiger.’

>> moet worden. Riana: ‘Hoewel de studenten altijd een
beroep kunnen doen op hun SLB-docent, is het de bedoeling
dat ze steeds zelfstandiger te werk gaan. In de praktijk gebeurt
dat meestal ook. In jaar twee blijken studenten zich goed te
kunnen redden, waardoor ze toekunnen met drie gesprekken.
Geen bericht is dan meestal goed bericht.’

Aanvullende begeleiding

Voor de meeste studenten geldt dat SLB voldoende
aanknopingspunten biedt om individueel of in groepsverband
te studeren. Studenten die toch behoefte hebben aan extra
ondersteuning, kunnen vanaf het tweede blok kiezen voor de
keuzemodule Studievaardigheden. Deze module bestaat uit
individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.
Naast de keuzemodule Studievaardigheden is er sinds 2009
voor studenten die individueel net iets meer coaching nodig
hebben, aanvullende studieloopbaanbegeleiding (ASB). Aliza:
‘We zien dat studenten over het algemeen prima kunnen
plannen, maar dat het uitvoeren van de planning vaak in de
knel komt. Of studenten gaan gedisciplineerd te werk, maar
worstelen vervolgens met de manier waarop ze een verslag
moeten schrijven. Daarom besteden we tijdens ASB onder
meer aandacht aan onderwerpen als academische competentie,
timemanagement of strategisch studeren. Daarnaast begeleiden
we de studenten bij het zoeken naar een antwoord op de
coachingsvraag die ze aan het begin van deze module zelf
hebben ingebracht.’

Handreikingen

Wat zijn nu voorbeelden van oplossingen waar studenten baat bij
hebben? Aliza: ‘ASB moet je vooral zien als een coachingsproces.
We geven zo weinig mogelijk advies en laten de student door
gerichte vragen te stellen zo veel mogelijk zelf met een oplossing
komen. Vaak zie je dat studenten maar een paar gesprekken
nodig hebben om de regie over het leerproces terug te winnen.
En in veel gevallen is de oplossing relatief eenvoudig. Soms
geeft een student bijvoorbeeld aan veel tijd nodig te hebben
voor het maken van opdrachten, waardoor hij of zij al heel lang
niets leuks heeft kunnen ondernemen. Ik stel dan voor om een
maximum aan de studeertijd te stellen en daarna verplicht iets
leuks te doen. Wat blijkt? Deze student blijkt dan prima in staat
te zijn in kortere tijd een opdracht af te ronden. Door effectiever
te werken, maar ook door de studietijd in te kaderen. En zo is
er weer tijd over om iets leuks te ondernemen. Ook het bureau
opruimen en studiespullen in mapjes stoppen zijn voorbeelden
van simpele acties met een groots effect.’

In actie
voor kansarme
jongeren
20 | Hardlopen, volleybal en kin ball
In actie voor kansarme jongeren!

21 | Een nieuwe toekomst in Peru
Leadership Development Program:
een onderwijsproject van Compassion in Peru

Samen Studeren
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22 | Remco bezoekt John uit Kenia
Remco brengt een bezoek aan John, een student die is

Boekentip

Uit SLB- en ASB-gesprekken blijkt soms dat sommige
studieproblemen beter in groepsverband opgelost kunnen
worden dan op individueel niveau. Daarom biedt de HBO-Vafdeling ook Samen Studeren aan: een extra studiemoment in
de week waarop studenten samen op hbo-niveau leren leren.
Aliza: ‘Samen Studeren biedt sommige studenten net dat extra
zetje dat ze nodig hebben om toe te werken naar een situatie
waarin ze zelfsturend en oplossingsgericht kunnen werken.
In combinatie met de standaard SLB en de ASB hebben onze
studenten voldoende handvatten om hun opleiding op een
effectieve en ontspannen manier tot een goed einde te brengen.’

Groen, M., (2011)
Reflecteren de basis
Op weg naar bekwaam handelen
Groningen: Noordhoff Uitgevers
Tweedehands +/- € 3 via bol.com

opgenomen in het ‘Adopt a Student’-programma van Dorcas

24 | Onderwijs als enige kans om te
ontsnappen uit de misère
Edwin Onyancha, landendirecteur van Dorcas,
over het belang van scholing van kansarme jongeren

26 | Rondje IJsselmeer op de fiets
Voor studenten en medewerkers GH gaat niets te ver

Hardlopen, volleybal en kin ball

In actie voor kansarme
jongeren in Kenia en Peru
Move2Support staat weer voor de deur! Op vrijdag 20 september 2013 komt de GH samen met de christelijke
hulporganisaties Dorcas en Compassion voor de derde keer in actie voor kansarme jongeren in ontwikkelingslanden.
Het sportevenement maakt deel uit van de GH Open, de officiële opening van het nieuwe studiejaar van de GH.
Betrokkenheid tonen aan elkaar kan op vele manieren en is niet
gebonden aan landsgrenzen. De GH kiest er daarom bewust voor
om niet alleen betrokken te zijn binnen de muren van de school,
maar ook daarbuiten. Om concrete ondersteuning te kunnen
bieden aan kansarme jongeren in ontwikkelingslanden, hebben
de GH, Dorcas en Compassion de handen ineengeslagen.
Hardlopen, Kin Ball, volleybal of het Rondje IJsselmeer, het
zijn slechts een paar voorbeelden van activiteiten waaraan
medewerkers, (oud-)studenten en belangstellenden tijdens het
sportevenement zullen deelnemen. Net als in voorgaande jaren,
maken de deelnemers ook dit jaar kans op een ballonvaart in de
luchtballon van Dorcas.
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In 2012 bracht Move2Support een recordbedrag op van maar
liefst 12.897 euro. Dankzij deze enorme opbrengst, kunnen twee
extra studenten in ontwikkelingslanden worden ondersteund:
John uit Kenia en David uit Peru. Via dit katern maakt u kennis
met hen. Ook leest u onder meer het verslag van een gesprek
met Edwin Onyancha, landendirecteur van Dorcas in Kenia en
coördinator van het ‘Adopt a Student’-project aldaar. Op pagina
30 ten slotte vindt u mogelijkheden om kansarme jongeren via
Dorcas of Compassion te ondersteunen.
Vanaf deze plaats wenst de GH alle deelnemers aan
Move2Support heel veel sportief succes toe!
www.move2support.nl

Een nieuwe
toekomst
in Peru
David is 21 jaar oud en komt uit Peru.
David is geboren in een christelijk
gezin, waarvan hij het
oudste kind is. Via een bevriende
pastor kwam Davids vader op
het spoor van het ‘Leadership
Development Program’, een
onderwijsproject van Compassion in
Peru. Omdat de ouders van
David niet genoeg verdienden om
hem en zijn zus onderwijs te kunnen
bieden, hebben ze hen
toen ze acht en zes jaar waren,
opgegeven voor dit programma.
Inmiddels studeert David aan de
universiteit. Zijn opleidingskosten
worden betaald met de opbrengsten
van Move2Support 2012.

Dankzij het onderwijsprogramma van Compassion kon David
zijn leerachterstand inhalen en zich zo voorbereiden op een
universitaire opleiding. Hij koos voor een studie gericht op het
ontwikkelen van software voor computers. David: ‘De wereld van
de software is als een gigantisch universum waar je geweldig van
kunt profiteren. Afhankelijk van de behoeften van een klant, kun
je informatie ordenen en beheren zodat die optimaal gebruikt
kan worden. Ik studeer nu twee jaar en hoop eind 2015 af te
studeren aan de Peruvian University of Applied Sciences-UPC. Na
mijn studie wil ik graag ervaring opdoen bij een softwarebedrijf,
om na een tijdje een eigen bedrijf op te kunnen zetten.’

Schakel

In zijn toekomstige loopbaan wil David niet alleen bedrijven
ondersteunen, maar ook kerken. ‘Ik hoop kerken te kunnen
helpen door systemen te ontwikkelen waarmee ze zaken
als ledenadministratie, diaconale bijdragen en rapportages
eenvoudig kunnen verwerken. Hierdoor gaan processen sneller
en blijft er mee tijd over om bijvoorbeeld mensen te helpen. Ik
zou het geweldig vinden als ik hierin een schakeltje mag zijn.’
Niet alleen wil David kerken helpen om systemen te
optimaliseren, ook droomt hij ervan om op een andere manier
iets voor de kerk te kunnen betekenen. David: ‘Als jeugdleider
geef ik jongeren Bijbelonderwijs. Ik wil jongeren die aan mij zijn
toevertrouwd behoeden voor maatschappelijke problemen
als bende-activiteiten, alcoholisme en drugsverslaving. Dit
probeer ik te doen vanuit een dienende rol en met behulp van
de leiderschapskwaliteiten die ik dankzij het programma van
Compassion heb ontwikkeld.’

Dankbaar

Dat David is opgenomen in het onderwijsprogramma van
Compassion, beschouwt hij als een geschenk uit de hemel.
David: ‘Geloven bestaat uit twee belangrijke onderdelen: met
woorden belijden dat we Jezus in alles willen volgen, maar ook
met daden ondersteunen wat we met woorden zeggen. De
acties voor Move2Support zijn voorbeelden van daden vanuit
het geloof in Jezus. Onze dankbaarheid hiervoor is heel groot.
De zaadjes die hiermee worden geplant, zullen uitkomen en in
andere velden nieuwe zaadjes geven. God zal de deelnemers
belonen voor hun onvoorwaardelijke inzet.’

‘Adopt a Student’-programma

Remco bezoekt
sponsorstudent John
uit Kenia
‘Deze stage geeft me de
kans iets voor anderen te
betekenen, maar ook om
iets van anderen te leren.’

Remco Koorn, derdejaarsstudent HBO-V, vertrekt in september 2013 samen
met vier andere GH-studenten naar Kenia om daar vier maanden stage te
lopen. Onderdeel van de reis van Remco is een bezoek aan John, een student
die is opgenomen in het ‘Adopt a Student’-programma van Dorcas. John wordt
gesponsord met de opbrengst van Move2Support 2012.

Vorig jaar deed je in Nederland actief mee
aan Move2Support, dit jaar bezoek je een
sponsorstudent in Naïrobi. Waar komt
jouw betrokkenheid vandaan?
‘Als HBO-V’er moet je je dienstbaar
opstellen. Ik wil dat niet alleen in mijn
beroep doen, maar ook daarbuiten. Ik
denk dat dat gewoon in me zit. Deze
stage geeft me de kans iets voor anderen
te betekenen, maar ook om iets van
anderen te leren.’
Wat ga je precies doen in Kenia?
‘Samen met vier medestudenten ga ik
stage lopen in een ziekenhuis in
Nyabondo, een provincie in Kenia. We
kijken mee met de artsen en verpleegkundigen daar, maar gaan ook zelf actief zorg
verlenen in het ziekenhuis en in omringende dorpjes. Een van de dingen waar
we ons op gaan richten is het geven van
voorlichting op het gebied van borstvoeding, mondhygiëne en wondverzorging.
Het zou mooi zijn als we met deze kleine
handreikingen veel verschil voor de
mensen daar kunnen maken.’
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Wat hoop je tijdens je buitenlandstage
te leren?
‘Ik hoop een bredere visie op zorg te krijgen. Het is daar zo’n andere wereld! Ik ben
heel benieuwd naar de verschillen tussen
de verpleegkundige handelingen daar en
hier en naar de andere omgangsvormen.
Ook hoop ik dat mijn ervaringen mij als
christen zullen vormen, dat ik warmte en
liefde kan geven én krijgen. Verder ben ik
heel benieuwd naar hoe de verpleegkundigen daar problemen oplossen, ondanks
hun gebrek aan middelen. Ik denk dat ze
daar heel flexibel zijn ingesteld.’
Wat wil je graag aan John vragen?
‘Ik zou willen vragen hoe zijn dagen
eruitzien. Daarnaast wil ik graag vragen
uit wat voor thuissituatie hij komt en of
hij nog familie heeft. En natuurlijk wil ik
graag weten wat de ondersteuning via
Move2Support voor hem betekent.’
Wat wil je John meegeven?
‘Ik wil hem het gevoel geven dat hij
geliefd is en dat hij er niet alleen voor
staat. Dat er mensen zijn die met hem
meeleven en hem willen helpen. Ik hoop
dat hij daardoor weer durft te dromen van
een beter leven.’

‘Adopt a Student’-programma

John krijgt bezoek van
GH-student Remco
uit Nederland
John is een gelovige jongen van 23 jaar. Zijn ouders zijn overleden toen hij nog
klein was. John, zijn twee broers en twee zussen bleven alleen achter. Gelukkig
konden de kinderen worden opgevangen in het kinderadoptieproject van
Dorcas in Nairobi, Kenia. Ze kregen onderdak, eten en kleding en volgden
basis- en voortgezet onderwijs. Nu, jaren later, woont John bij zijn oudste broer
en schoonzus. Hij is opgenomen in het ‘Adopt a Student’-programma van Dorcas
en krijgt financiële steun uit de opbrengsten van Move2Support 2012.

John rondde de middelbare school
met bovengemiddeld resultaat af.
Desondanks was verder studeren iets
waar hij alleen maar van kon dromen.
John: ‘Mijn mentor van de middelbare
school adviseerde mij om naar de
universiteit te gaan, maar dat was geen
reële optie. Mijn broer werkt in de bouw
en verdient net genoeg om eten te
kopen. Zelfs met mijn inkomen erbij was
er onvoldoende geld om een opleiding
te betalen. Ik kon alleen maar hopen en
bidden dat ik ooit genoeg geld bij elkaar
kon sparen voor een opleiding.’
‘Adopt a Student’-programma
Jongeren zoals John die geen
opleiding kunnen betalen, maar die wel
bovengemiddelde resultaten hebben
behaald in het secundair onderwijs,
komen in aanmerking voor het ‘Adopt a
Student’-programma van Dorcas. Als zich
een sponsor aanmeldt, kan zo’n jongere
aan een opleiding beginnen. John: ‘Toen
ik hoorde dat ik mocht deelnemen aan
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het ‘Adopt a Student’-programma, dacht
ik dat ik droomde. In 2012 ben ik
begonnen aan de studie Civiele Techniek
aan de Mombasa Polytechnic University. Ik
hoop in 2017 af te studeren. Dat ik nu een
opleiding volg, zal mijn leven veranderen.
Na mijn studie hoop ik een baan te vinden
waarin ik kan bijdragen aan de infrastructuur
in Kenia. Te vaak gaan er levens verloren
doordat constructies van bijvoorbeeld
gebouwen technisch niet kloppen. Daar wil
ik verandering in aanbrengen, om zo iets
voor de gemeenschap terug te doen.’
Dankbaar en blij
Van de landencoördinator van
Dorcas in Kenia hoorde John over het
Move2Support-evenement. John: ‘Ik wil
de deelnemers aan Move2Support met
heel mijn hart bedanken voor het laten
uitkomen van mijn droom. Moge God
jullie zegenen voor jullie opoffering en
steun. Ik ben heel dankbaar en blij voor
de kans die jullie mij geven op een
beter leven.’

belang scholing kansarme jongeren

Onderwijs
als enige
kans om te
ontsnappen
uit de misère
Doreen is geboren in een warm, hecht
gezin in Kenia. Haar ouders hadden
weliswaar beperkte financiële
middelen, maar een overschot aan
liefde. Helaas stierven haar ouders
kort na elkaar. De kleine Doreen was
nu op zichzelf aangewezen. Gelukkig
kon ze worden opgenomen in het
kindersponsoringsprogramma van
Dorcas. Ze ging naar school en groeide
uit tot een getalenteerd, ambitieus
meisje. Edwin Onyancha, landendirecteur van Dorcas in Kenia: ‘Dankzij haar
ambitie en goede schoolprestaties,
konden we haar welkom heten in het
‘Adopt a Student’-programma van
Dorcas. Nu is ze afgestudeerd en heeft
ze haar eigen accountantskantoor.
Met haar inkomen kan ze zichzelf én
haar familie onderhouden.’
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Kenia is een republiek in het oosten van Afrika en is lid van
de Britse Gemenebest. Met zijn oppervlakte van ruim 50.000
vierkante meter is Kenia ongeveer zestien keer zo groot als
Nederland. Het land heeft rond de vierendertig miljoen inwoners
en er leven ongeveer veertig stammen, allemaal met hun
eigen taal. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie
blijkt dat ruim vijftig procent van de bevolking onder de
armoedegrens leeft. Onder meer gebrek aan landbouwkennis
en klimatologische schommelingen leiden tot slechte oogsten
en een structureel voedseltekort. Maar liefst dertig procent van
de kinderen in Kenia is ondervoed. Edwin: ‘In onze landbouw- en
voedselzekerheidsprojecten leren we de bevolking de productie
te verhogen door goede materialen zoals droogteresistente
zaden en verbeterde landbouwtechnieken te gebruiken. Naast
landbouwprojecten heeft Dorcas in Kenia projecten op het
gebied van kinder- en studentsponsoring en op het gebied
van water, hygiëne en gezondheidszorg. De ondersteuning
is structureel van aard, omdat we mensen willen leren om op
termijn op eigen benen te staan.’

Kansarm milieu

Veel kinderen in Kenia hebben op jonge leeftijd één ouder of
zelfs beide ouders verloren, in veel gevallen aan de gevolgen van
ondervoeding, infectieziekten of hiv/aids. Edwin: ‘Het verhaal van
Doreen is exemplarisch voor dat van veel kinderen en jongeren
in Kenia. Maar niet alleen weeskinderen zijn vaak kansarm, ook
veel kinderen die nog wél hun ouders hebben, kunnen in veel
gevallen door een gebrek aan geld niet studeren. Het voortgezet
onderwijs in Kenia is heel duur en de meeste jongeren komen
ondanks de armoede waarin ze leven, niet in aanmerking voor
overheidssteun. Veel van hen komen in aanraking met drugs,
alcohol en criminaliteit. Onderwijs is meestal hun enige kans om
te ontsnappen uit de misère.’

‘Voor jongeren in
ontwikkelingslanden is
onderwijs de sleutel tot
een beter leven.’

Perspectief

Sinds de invoering van het gratis basisonderwijs in 2002 in Kenia,

is het aantal studenten dat op het voortgezet onderwijs een
diploma haalt meer dan verdubbeld. Echter, door een gebrek
aan financiële middelen, moeten veel leerlingen vroegtijdig
van school. Degenen die wél hun diploma behalen, kunnen
meestal niet verder leren omdat het hoger onderwijs
onbetaalbaar voor ze is. Edwin: ‘Jongeren die hebben laten
zien dat ze gemotiveerd en gedisciplineerd zijn en die
bereid zijn zich in te zetten voor hun gemeenschap, worden
geselecteerd voor het ‘Adopt a Student’-programma. Als we
een sponsor voor ze kunnen vinden, krijgen ze eindelijk waar
ze recht op hebben, namelijk perspectief en hoop op een
betere toekomst. Met het bedrag dat de studenten van hun
sponsor krijgen, worden hun opleiding en de benodigde
boeken betaald. In sommige gevallen kan ook het schooluniform
worden betaald en kan de student een warme maaltijd kopen op
school. Alles bij elkaar een ontwikkeling waarvan de studenten
niet eens durfden te dromen.’

Sponsoring blijft nodig

Het volgen van een opleiding is bepalend voor het verdere
verloop van de levens van jongeren in Kenia. Maar opleiden
alleen is niet het enige doel van het ‘Adopt a Student’programma. Edwin: ‘We bereiden de jongeren ook voor op
wat er op hen afkomt als ze een baan hebben. We brengen ze
bij dat ze alleen door hard te werken verschil kunnen maken
voor zichzelf en voor de gemeenschap waarin ze leven.
Daarnaast besteden we veel aandacht aan hun zelfbeeld.
We helpen ze hun talenten te waarderen en in zichzelf te
geloven. Het is prachtig om te zien dat deze jonge mensen
langzaam maar zeker hun onzekerheid verliezen en in staat
zijn het beste uit zichzelf te halen. Ik hoop vurig dat zich nog
meer sponsors zullen aanmelden, zodat nog meer jongeren in
staat worden gesteld te ontsnappen uit de armoede. Via deze
weg wil ik iedereen die meedoet aan Move2Support vanuit de
grond van mijn hart bedanken voor dit nobele initiatief en voor
de sportieve inzet. Want onderwijs is dé sleutel voor jongeren
tot een betere toekomst.’

voor studenten en medewerkers GH gaat niets te ver

Rondje IJsselmeer
Steeds een tandje erbij, zodat de wielen nog
sneller om hun as draaien. Op 19 september
2013 stappen dertig medewerkers, studenten
en betrokkenen op hun fiets om daar
vervolgens in anderhalve dag 340 kilometer
mee weg te rijden. Op 20 september hopen
de wielrenners in het Wezenlandenpark
in Zwolle te finishen. En als het even lukt,
rijden ze deze keer - in tegenstelling tot
vorig jaar - allemaal vóór zonsondergang
over de streep. Maar wat maakt nu dat ze zo
gemotiveerd zijn om op deze manier het licht
door te geven? Hieronder vertelt een aantal
deelnemers over hun beweegredenen om
mee te doen aan het Rondje IJsselmeer.

Gepassioneerde verbinding!
‘Het Rondje IJsselmeer betekent voor mij veel meer dan
een sportieve fietstocht. Het is verbinding maken met
elkaar als school, collega’s en wielrenners. Dit doen we
door de uitdaging aan te gaan om 340 kilometer te fietsen.
Inspanning, gezelligheid en plezier gaan dan hand in hand.
En dat alles vanuit passie! Verbinding betekent voor mij ook
met elkaar een mooi bedrag bijeen fietsen voor studenten
elders in de wereld, studenten die via Compassion en Dorcas
worden gesponsord. Een mooier doel, namelijk een betere
levenstoekomst voor deze jongeren, is er niet! En ook dit jaar
hebben we weer een heel sterke (fiets)groep. Niets houdt ons
tegen om tot het uiterste te gaan! En dat belooft wat…’
Wim van Gelder, docent

Beste beentje voor!
‘Dit jaar doe ik net als vorig jaar mee aan het Rondje IJsselmeer.
De combinatie van een uitdagende sportactiviteit en een goed doel
maken dat ik vol overgave mijn beste beentje voorzet. Daar komt
bij dat ik het erg leuk vind om als groep een flinke klap met geld
voor het goede bij elkaar te fietsen. Ik kijk met voldoening terug op
mijn ervaringen van vorig jaar. Dus toen Erik Büchner, docent en
deelnemer, mij dit jaar vroeg om weer mee te doen, hoefde ik niet
lang na te denken. Een grensverleggende sportactiviteit met enorm
veel gezelligheid: daar doe ik natuurlijk aan mee!’
Niek Beenen, student
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Fietsen voor
het goede doel
Geven vanuit GH-gevoel!
‘Ik vind het mooi om me samen met een groep
studenten en collega`s in te zetten voor een doel dat
dicht bij ons staat: studerende studenten helpen die
zelf niet in staat zijn om hun studie te financieren.
Samen fietsen voor een goed doel en er echt voor
te gaan voegt iets toe aan mijn werk als docent.
Op de fiets praat je anders met elkaar dan in de
schoolomgeving: gesprekken zijn opener en meer
gelijkwaardig. Hierdoor praat je makkelijker en bereik
je elkaar op een andere, ontspannen manier. Kortom,
samen fietsen voor een goed doel is een waardevol
sociaal gebeuren dat bijdraagt aan het GH-gevoel!’
Erik Buchner, docent

Onderzoek

Sponsoring

Sponsor ook een student
Voor jongeren in ontwikkelingslanden is onderwijs de enige kans om te ontsnappen uit de misère waarin ze leven.
Maar helaas is het inkomen van de meeste jongeren en hun ouders te laag om studiekosten te kunnen betalen. Wil jij
verschil maken voor deze jongeren? Kom dan in actie en sponsor zelf of samen met familie, vrienden of medestudenten
een kansarme jongere!

Sponsoren via Dorcas

Sponsoren via Compassion

Adopt a student!

Leadership Development Program

Aan intelligentie, motivatie en discipline ontbreekt het de
meeste jongeren in ontwikkelingslanden niet. Aan financiële
middelen echter wel. Hierdoor kunnen veel kansarme jongeren
niet studeren. Daar kun jij verandering in brengen! Steun een
jongere via het ‘Adopt a Student’-programma van Dorcas en
biedt hem of haar perspectief! Voor 90 euro per maand kan een
kansarme jongere al studeren. Is dit bedrag te hoog voor je? Je
kunt ook samen met familie, vrienden of medestudenten een
student sponsoren. Natuurlijk kun je ook per maand een bedrag
naar keuze doneren. Dit bedrag wordt samengevoegd met
andere geoormerkte donaties en komt dan alsnog ten goede aan
studenten die nog geen vaste sponsor hebben. Zo kunnen deze
studenten toch studeren!

Meer weten? Ga naar
www.dorcas.nl/geef-ook/financiele-adoptie/adopt-a-student, of
neem contact op met Ronald van Dijken, coördinator Sponsoring,
via (0228) 595900 of mail r.vandijken@dorcas.nl
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Jongeren met een bovengemiddeld intellect en
leiderschapspotentieel, kunnen doorstromen naar het
Leadership Development Program van Compassion. Zo kunnen
ze een universitaire studie of beroepsopleiding volgen. Voor
350 euro per maand kun je een student sponsoren. Ook is er de
mogelijkheid om aan groepssponsoring te doen: je sponsort dan
met bijvoorbeeld twee of drie medestudenten een kansarme
student. Bij een bijdrage vanaf 100,00 euro per persoon, kun
je het bedrag afzonderlijk laten incasseren. Vind je dit bedrag
te hoog? Natuurlijk kun je dan ook met een grotere groep
sponsoren. Wel vragen we dan om het gehele bedrag van
350 euro via een van de sponsors over te maken. Daarnaast kun
je ook een bijdrage leveren aan het fonds voor ongesponsorde
studenten, het Leadership Development Fonds.

Meer weten? Ga naar
www.compassion.nl/werkwijze
of neem contact op via (055) 5994422

Over de gevolgen van beleidstransities voor
burgers, zorginstellingen en opleidingen

De rol van de GH
in het maatschappelijk
debat over zorg

Onderzoek
Femmianne Bredewold over wederkerigheid
tussen weerbare en kwetsbare burgers
Op ‘de burger’ wordt, zeker sinds de invoering van de Wmo, een
steeds groter beroep gedaan als het gaat om zorg voor elkaar.
De overheid roept de weerbare burger op om de kwetsbare
burger te helpen. Heeft dit beroep op de burger kans van slagen?
In hoeverre spelen patronen als wederkerigheid hierbij een rol?
Onder meer deze vragen stelt Femmianne Bredewold centraal in
haar promotieonderzoek naar contact tussen burgers met een
verstandelijke of psychiatrische beperking en mensen zonder
beperking in de samenleving.
‘De zorg’ is een steeds terugkerend onderwerp in het maatschappelijk debat. De zorgkosten rijzen de pan uit en de
bezuinigingen blijken de stijging in de kosten niet te kunnen compenseren. De overheid werkt daarom toe naar een omslag in
het denken en werken van het maatschappelijk middenveld, de individuele burgers en van de overheid zelf. Er wordt meer en
meer een beroep gedaan op de maatschappij als civil society: een samenleving waarin burgers zelf vanuit hun eigen kracht,
creativiteit en organiserend vermogen verantwoordelijkheid nemen en waarin zij oog hebben voor elkaar. Het doel hiervan is
tweeledig: decentralisatie van overheidstaken op het gebied van de zorg leidt enerzijds tot kostenbesparingen en stimuleert
anderzijds het gevoel onder burgers dat ze voor elkaar moeten zorgen, wat de saamhorigheid versterkt.

‘Participatie’ van burgers lijkt het sleutelwoord te zijn in de
verschuiving van zorgtaken van overheid naar samenleving.
Bij deze verschuiving gaat het niet alleen om begeleiding
van zorgbehoevende mensen (AWBZ), maar ook om werk en
inkomen, de jeugdzorg en (passend) onderwijs. De invoering
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 is
een van de middelen waarmee de overheid de decentralisatie
in gang heeft gezet. Voor gemeenten is hierin een belangrijke
rol weggelegd: zij krijgen binnen abstract omlijnde kaders niet
alleen nieuwe taken toegedicht waarmee ze op dit moment
weinig bekend zijn, ook moeten ze deze taken met een kleiner
budget uitvoeren dan het rijk en de provincie tot het moment
van de decentralisatie deden.
Hoewel veel gemeenten, onderwijsinstellingen, zorginstellingen
en burgers zich bewust zijn van de noodzaak van een kanteling
in het denken en doen van overheid en burgers, leidt de
transitie van de zorgtaken in veel gevallen tot onduidelijkheid
en tot een maatschappelijk debat. De GH heeft de afgelopen
jaren vanuit verschillende disciplines uitvoerig onderzoek gedaan
naar de vragen die deze kanteling oproept bij instellingen
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op het gebied van zorg en welzijn en naar de ambities van
de Wmo versus de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties
en kerken. Ambities die ook consequenties hebben voor de
onderwijspraktijk van de sociale opleidingen die de GH aanbiedt.
Met de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken hoopt
de GH een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat
over zorg en probeert ze handvatten te bieden voor
onderwijs- en zorginstellingen.

Drieluik

In dit artikel wordt de rol van de GH in het debat over zorg
via een drieluik omschreven. Dit drieluik wordt gevormd
door een weergave van de belangrijkste uitkomsten van de
promotieonderzoeken van Femmianne Bredewold, werkzaam
voor het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de GH,
door de uitkomsten van het RAAK-onderzoek dat ontstaan is
uit een samenwerkingsverband tussen het CvSv van de GH en
het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van
Windesheim Flevoland en tenslotte door het promotieonderzoek
van Marja Jager-Vreugdenhil, werkzaam bij CvSv van de GH.

Aan de hand van vragenlijsten en interviews in twee Zwolse buurten
onderzocht Femmianne hoe onderlinge contacten in deze buurten
waren vormgegeven. Femmianne: ‘Op basis van de uitkomsten
van het onderzoek concludeer ik dat het dromerig en naïef is om
te verwachten dat kwetsbare burgers zonder meer opgevangen
worden door weerbare medeburgers. Mensen zorgen primair voor
hun familie en verwachten daarbij meestal geen wederdienst.
Wanneer er sprake is van ondersteuning van kwetsbare burgers door
weerbare burgers, blijken begrenzing en wederkerigheid belangrijke
voorwaarden voor intensief en duurzaam contact. Maar juist
kwetsbare burgers blijken het moeilijk te vinden om aan te voelen
in hoeverre ze een beroep op de ander kunnen doen en daarnaast
blijkt wederkerigheid – jij doet iets voor mij en ik doe daar iets voor
terug – in de praktijk onvoldoende of niet aanwezig te zijn.’

Verschuiving in zorgtaken

Wat is er nodig om intensiever contact tussen verschillende sociale
groepen te creëren? Femmianne: ‘Ik pleit voor het organiseren van
solidariteit. Instellingen kunnen begrensde situaties in het leven
roepen waarbij de rollen afgebakend zijn en waarbij er sprake is
van georganiseerde wederkerigheid. Voorbeelden hiervan zijn
voorzieningen in de buurt waarin mensen met een beperking
een rol spelen: een kinderboerderij, een fietsenmakerij, winkels
en restaurants. Het primaire doel is dan de voorziening zelf, het
contact is een afgeleide. Deze vorm van ‘vermaatschappelijking’
doet wel een beroep op verpleegkundigen en social workers: zij
zullen er coördinerende taken bij krijgen om dergelijke initiatieven
te organiseren en zullen hierdoor minder zorgende taken hebben.
Sociale opleidingen moeten hier nu al op inspelen.’

Onderzoek
Marja Jager-Vreugdenhil over de ambities
van de Wmo versus de praktijk in buurten,
mantelzorgrelaties en kerken
De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
is een van de middelen waarmee de overheid de decentralisatie in
gang heeft gezet. Maar leidt Wmo inderdaad tot meer participatie?
Marja Jager-Vreugdenhil, onderzoekster van het Centrum voor
Samenlevingsvraagstukken van de GH, promoveerde in september
2012 aan de Universiteit van Amsterdam op de ambities van de Wmo
versus de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken.

Sociale verbanden

In haar proefschrift concludeert Marja dat buurten,
mantelzorgrelaties en kerken best (meer) zorg en hulp kunnen
leveren, maar ze toont tegelijkertijd aan dat de overheid niet
zonder meer op deze hulp kan rekenen. Marja: ‘Om dit duidelijk
te maken, heb ik in mijn proefschrift onder meer gebruikgemaakt
van de theorie van Dooyeweerd die uitgaat van de gedachte
dat mensen niet zomaar individuen zijn, maar dat ze in sociale
verbanden leven waarbij elk verband zijn eigenheid heeft.
Je kunt mensen dus niet zomaar inzetten als vrijwilliger. Je
moet kijken naar waar hun interesses naar uitgaan, waarvoor ze
gemotiveerd zijn, en hoe ze van daaruit iets kunnen betekenen
voor kwetsbare mensen. Dat is iets wat logisch lijkt, maar wat
voor beleidsmakers en professionals in de praktijk toch moeilijk
is. Ik krijg veel vragen om hierover mee te denken of bijvoorbeeld
lezingen te houden voor welzijnsorganisaties, gemeenten
en ook kerken.’

‘De beleidstransities gaan gepaard
met de mooie uitdaging om
de sociale beroepen
opnieuw vorm te geven.’
Opleidingen

Decentralisatie van overheidstaken op het gebied van zorg en
welzijn gaat gepaard met verschillende beleidstransities. Marja:
‘Deze transities doen een beroep op buurten, mantelzorgrelaties

en kerken, maar hebben natuurlijk ook op andere niveaus
verregaande consequenties. Bijvoorbeeld voor zorginstellingen
en onderwijsinstellingen, voor de banen van leidinggevenden,
verpleegkundigen en social workers, voor het aantal banen in de
lichte en de zware zorg en voor studenten: opleidingen moeten
de studenten immers voorbereiden op hun nieuwe taken. In
algemene zin geldt dat beroepen binnen de zorg meer en meer
ondersteunend en coördinerend zijn en dat de ‘echte’ zorgtaken
teruggebracht worden. Via netwerkondersteuning en middels
informele zorg moeten er door de zorgverlener nieuwe manieren
worden bedacht om de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers
te vergroten. Hoe zorg- en onderwijsinstellingen zich het beste
op deze verschuiving moeten voorbereiden, geeft de overheid
er niet op een briefje bij. Maar het betekent wel een grote
verandering en daarnaast een heel mooie uitdaging om de
sociale beroepen opnieuw vorm te geven. Want het werk van
sociale professionals wordt wel anders, maar zeker niet minder
interessant. Goede maatschappelijk werkers en hulpverleners zijn
meer nodig dan ooit.’

Samenvattend

Aan de transformatie van de zorg liggen twee redenen ten
grondslag: bezuinigingen vanwege de sterk stijgende zorgkosten
en de ideologie dat we als burgers voor elkaar moeten zorgen.
De transformatie in denken en doen van overheid en burgers
krijgt vorm door de invoering van de Wmo. Op basis van
de uitkomsten van de hierboven beschreven onderzoeken
kan geconcludeerd worden dat de invoering van de Wmo
weliswaar tot meer betrokkenheid en zorg vanuit burgers,
mantelzorgrelaties en kerken kan leiden, maar dat deze kanteling
in denken en doen alleen (gedeeltelijke) kans van slagen heeft
als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Daarnaast is het
van belang dat instellingen op het gebied van zorg en welzijn
gefaciliteerd worden in de vragen die zij op dit vlak hebben en
dat ze de beroepskrachten vervolgens tijdig voorbereiden op de
veranderingen in hun functie. De GH kan hierin faciliteren door
vast te stellen waar de knelpunten zitten, door (praktijk)kennis te
delen en door handreikingen te doen om de beleidstransities zo
succesvol mogelijk te laten verlopen.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het CvSv via
(038) 4255514 of mail naar samenlevingsvraagstukken@gh.nl.

Het RAAK-project: ‘Netwerkondersteuning
voor steunbehoevende burgers’
Wat zijn de factoren die het succes bepalen van vormen van
netwerkondersteuning? Samen met twaalf maatschappelijke
partners uit onderscheiden sectoren van zorg en welzijn zochten
onderzoekers (Jan Hoogland, Christel van Til-Teekman e.a.) van
het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de GH naar
een antwoord op deze vraag. De opbrengsten van dit project
moeten beroepskrachten die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn
handvatten bieden om netwerkgericht te werken.
Terwijl de overheid een terugtrekkende beweging maakt uit zorg
en welzijn, probeert zij burgers en maatschappelijke organisaties
ervan te overtuigen dat zij verantwoordelijk zijn voor de onderlinge
solidariteit in de samenleving en voor het voorzien in de benodigde
ondersteuning voor medeburgers die dat nodig hebben. Veel
maatschappelijke organisaties hebben echter tal van vragen
over hoe de kanteling in denken en doen van de overheid en
samenleving het beste voltrokken kan worden.

Knelpunten voor beroepskrachten
en leidinggevenden
De overheid heeft zorginstellingen gevraagd om verschillende
vormen van netwerkondersteuning te organiseren. In antwoord
hierop hebben verschillende zorginstellingen deze taak opgenomen
in het competentieprofiel van hun medewerkers. Uit het RAAKonderzoek blijkt dat beroepskrachten vaak een dubbele verantwoordelijkheid voelen: enerzijds moeten ze beantwoorden aan de
zorgtaak van hun klanten, iets wat zij als hun primaire focus zien,
anderzijds moeten ze het netwerk van hun klanten ondersteunen.
Deze beroepskrachten hebben behoefte aan goede opleiding en
facilitaire voorzieningen. Leidinggevenden kijken vanuit het beleid
naar netwerkondersteuning. Zij voelen daarbij voortdurend de
spanning tussen enerzijds de inhoudelijke argumenten voor
netwerkondersteuning en anderzijds de druk vanuit de bedrijfsvoering om te bezuinigen. Verder blijkt dat leidinggevenden twijfels
hebben over de vraag of opleidingen en beroepskrachten de
kanteling in het denken, in hun ogen een voorwaarde om netwerkondersteuning tot een succes te maken, al voldoende hebben
geïnternaliseerd. Dit vraagt van professionals en organisaties om
opnieuw de taal van de burger te spreken en aan te sluiten bij een
nieuw ethos van onderlinge solidariteit en onderlinge zorgzaamheid.
(Bron: Netwerkondersteuning van A(lmere) tot Z(wolle), 2013).
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Welzijn Nieuwe Stijl
Alumnus

Van jongs af aan weet Erik de Kievit dat hij met mensen wil werken. Uiteindelijk kiest hij voor de opleiding Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening (MWD) aan de GH. Inmiddels is het veertien jaar geleden dat Erik zijn diploma in ontvangst nam.
En hij werkt nog steeds in de zorg- en welzijnssector. Niet direct met cliënten, maar als clustermanager bij Carintreggeland,
een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. In zijn functie heeft Erik veel te maken met het programma van Welzijn Nieuwe
Stijl en met ‘de kanteling’. De GH vroeg haar eigen oud-student naar zijn visie op deze ontwikkelingen.

Nadat Erik in 1999 zijn MWD-opleiding afrondde, ging hij als
maatschappelijk werker aan de slag bij de Driehoek, een organisatie
voor kerkmaatschappelijk werk. Toen Erik daar net werkte, vond
de vuurwerkramp in Enschede plaats. Erik werd gevraagd naar de
plek des onheils te gaan en daar een helpende hand te bieden. Erik:
‘Op dat moment was er in Enschede sprake van complete chaos.
Ik heb op allerlei vlakken ondersteuning gegeven: van praktische
hulp bij huisvestingsproblemen tot het geven van psychosociale
begeleiding. Ik heb toen voor het eerst ervaren dat het heftig is als je
mensen niet kunt helpen. Maar als het wel lukt, realiseer je je dat je
heel dankbaar werk doet. Sindsdien vind ik het belangrijk dat ik het
waarom van waar ik mee bezig ben helder heb.’

Samenredzaamheid

‘De nieuwe MWD’er
is een mix van
maatschappelijk werker
en thuisbegeleider.’
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Na zijn dienstjaren bij de Driehoek heeft Erik bij verschillende
andere zorg- en welzijnsinstellingen gewerkt. Nu werkt hij als
manager bij Carintreggeland en heeft hij veel te maken met
het programma van Welzijn Nieuwe Stijl. Erik: ‘De overheid wil
dat er meer zelfredzaamheid ontstaat en dat burgers hierin
participeren. Dat betekent dus dat mensen moeten leren niet
direct naar een voorziening te vragen: ze moeten deze hulp
zelf kunnen regelen en daarbij hun omgeving inschakelen. Dit
vraagt om een andere manier van denken van de samenleving.
We moeten ‘samenredzaam’ zijn. Hiermee wordt de individuele
kracht van mensen benut ten behoeve van het collectief en
kunnen problemen gemakkelijker voorkomen worden.’
Maar hoe gaan we met z’n allen anders denken? Erik:
‘Waarschijnlijk duurt het een generatie voordat onze manier
van denken en doen echt ‘gekanteld’ is. Het vraagt iets van de
professional én van de burger. Op beiden wordt een ander
beroep gedaan. De professional zal naast zorgtaken meer
coördinerende taken krijgen en van iedereen wordt gevraagd
zijn talenten als mantelzorger of vrijwilliger in te zetten. Ik denk

dat we allemaal iets voor een ander kunnen betekenen, ook al is
het nog zo iets kleins. Het is hierbij wel essentieel dat er sprake is
van wederkerigheid, anders gaat het niet lukken. Het is belangrijk
dat mensen worden aangesproken op iets waar ze goed in zijn. Ik
houd er bijvoorbeeld van om muziek te maken. Als je mij vraagt
iets te doen wat daarbij aansluit, zal ik eerder ‘ja’ zeggen.’

Verbinding

Samenwerking tussen cliënten, professionals, vrijwilligers en
mantelzorgers biedt dus veel voordelen. Maar hoe kunnen
studenten van sociale studies goed worden voorbereid op deze
nieuwe vorm van hulpverlening? Erik: ‘Verbinding met de praktijk
is ontzettend belangrijk. Hoe meer je buiten de stages om van
de praktijk in je opleiding kunt halen, hoe ‘echter’ het wordt. Laat
bijvoorbeeld ouders van een kind met autisme aan studenten
vertellen over hoe ze met het gedrag van hun kind omgaan. Dat
biedt die ouders enorme erkenning en voor de studenten is het
een directe confrontatie met de praktijk. En andersom geldt ook:
koppel studenten aan kinderen met ‘lichte’ problemen en je zult
zien dat beide partijen hierdoor groeien. De kern van dit alles is dat
we heel dicht bij de mensen moeten blijven voor wie we het doen
en dat we onszelf niet hoger achten dan anderen. Het gaat erom
dat we naar elkaar omzien.’

Boekentip

Erik de Kievit

Sem Kok, M. (2013)
Basisboek maatschappelijk werk
Een normatieve processie
Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
Ook als e-Book voor € 23 via bol.com

Opleiding

Sectoroverstijgende
minor voor
pabo en Social Work

De belangrijkste leefomgevingen van een kind
worden gevormd door de thuis- en de schoolomgeving.
Doet zich thuis in het gezin of op school een probleem
voor, dan heeft dat invloed op beide gebieden.
In het zoeken naar een oplossing voor het probleem
van het kind, ligt samenwerking tussen onderwijs- en
zorginstellingen voor de hand. Toch blijkt in de praktijk
dat met deze samenwerking nog veel winst te behalen
is. Tanja van der Vinne, pabo-docent bij de GH en
orthopedagoog-generalist: ‘Met de komst van de
Wet passend onderwijs in 2014 en daarna de transitie
van de jeugdzorg in 2015 ligt er een mooie kans voor
het combineren van onderwijs en jeugdzorg.
Een kans die de GH met beide handen aangrijpt.’

De vraag hoe onderwijs en jeugdzorg elkaar kunnen
aanvullen en versterken, houdt Tanja vanuit haar vak als
docent én orthopedagoog al jaren bezig. Tanja: ‘Als een kind
gedragsproblemen heeft, zijn deze problemen vaak zowel
thuis als op school zichtbaar. Een kind heeft dan ook op beide
gebieden ondersteuning nodig. Het komt regelmatig voor
dat er zowel vanuit jeugdzorg als vanuit school begeleiding
wordt gegeven, maar dat beide instellingen dit niet van elkaar
weten. Dat is heel jammer. Ik pleit dan ook voor een integrale
benadering waarbij jeugdzorg, onderwijsinstellingen en ouders
beter en efficiënter samenwerken. Om dit te bewerkstelligen, zal
er een beroep gedaan moeten worden op het vermogen van
organisaties om tot innovatieve oplossingen te komen voor een
goed onderwijs- en jeugdbeleid.’

‘Met lichte, snelle hulp
kun je je heel goed focussen
op de eigen kracht van het kind
en het gezin waar het deel
van uitmaakt.’
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Focus op eigen kracht

Zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg liggen er volgens
Tanja tal van kansen om meer en efficiënter samen te werken.
‘De kracht van het combineren van onderwijs en zorg ligt
vooral in het snel kunnen geven van lichte hulp en in veel
gevallen op het kunnen voorkomen van problemen. Als je
hierop aansluit, vergroot je de zelfredzaamheid, maar laat je
de verantwoordelijkheid daar waar deze hoort – bij de ouders.
De basis van de ondersteuning moet naar mijn idee meer dan
nu het geval is aansluiten bij de behoeften van de ouders en
bij de leefwereld van het kind.’

shine a light
Slaapliedje

Actuele ontwikkelingen

In 2014 zal de Wet passend onderwijs worden ingevoerd.
Uitgangspunt van deze wetswijziging is dat elk kind recht heeft
op goed onderwijs, ook een kind dat extra ondersteuning nodig
heeft. Vanaf de invoering van deze wet hebben scholen een
zorgplicht en moeten ze in staat zijn aan alle kinderen die zich
aanmelden een passende onderwijsplek en de nodige extra
ondersteuning te bieden. Tanja: ‘Goede samenwerking tussen
scholen en jeugdzorg is een belangrijke voorwaarde om kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben, goed op te vangen.
De transitie van de jeugdzorg in 2015 biedt mogelijkheden
om deze samenwerking te verbeteren en te intensiveren. Met
deze transitie wordt de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg
overgeheveld naar gemeenten, om zo de versnippering van het
huidige zorgstelsel tegen te gaan.’

Mag de deur op een kier?
Anders is het zo donker hier.
Wachten op de morgen heeft
nog nooit zo lang geduurd.
Vader, blijft U heel dicht in de buurt?
Het leven kijkt me aan vanaf
de kachel bij het raam.
Ik hoor mijn geheimen lachen
achter de gordijnen.

In de praktijk

‘Preventie, behandelen, leren en opleiden kunnen op veel
manieren bij elkaar komen’, aldus Tanja. Ze vervolgt: ‘Vanuit
veel scholen is er een grote belangstelling om activiteiten te
ontplooien op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. Ook
de GH is op dit vlak actief. Op dit moment onderzoekt de
Educatieve Academie van de GH bijvoorbeeld de mogelijkheden
om samen met de afdeling Social Work, jeugdzorg en mensen
uit de beroepspraktijk van het primair en voortgezet onderwijs
een minor te ontwikkelen voor studenten pabo, SPH en MWD.
Deze minor zal aansluiten bij actuele vraagstukken op het
gebied van passend onderwijs, preventie en jeugdzorg. Verder
onderzoeken we of methoden uit de jeugdzorg toepasbaar
gemaakt kunnen worden voor het onderwijs, zoals cognitiefgedragstherapeutische en oplossingsgerichte methoden.

‘Ouders en kinderen met problemen zijn erg geholpen
met een intensievere samenwerking tussen jeugdzorg, de
school van hun kind en de beroepsopleidingen. Maar ook de
professionals die we als GH opleiden hebben veel baat bij een
betere samenwerking. Het zoeken naar verbindingen tussen de
verschillende werkvelden sluit goed aan bij het systematisch
werken van de jeugdzorg, waarbij gekeken wordt naar

Janine Tromp, SPH-docent, over
intensievere samenwerking jeugdzorg
en scholen:

‘De kracht van het combineren van
onderwijs en zorg ligt zowel in het
snel kunnen geven van lichte hulp
als op preventie.’
verschillende factoren die invloed hebben op een kind.
Door krachten te bundelen kunnen behandelplannen
beter op elkaar worden afgestemd en kunnen kinderen
effectiever worden geholpen. Uiteindelijk is dit voor onze hele
maatschappij waardevol. De sectoroverstijgende minor die de
afdelingen pabo en Social Work van de GH samen ontwikkelen,
is hiertoe een eerste aanzet.’

Wees het licht in de gang
nu ik me klein voel en bang.
Wees de hand die mij instopt
nu het leven me opslokt.
Wilt U bij me blijven tot de eerste grote gaap?
Wilt U bij me blijven tot ik slaap?
Vader, schijn ook uw licht
in het donker dat in mij zit.
Ik kan wel gaan slapen
maar mijn hart blijft uitgeblust.
Alleen in uw armen vind ik rust.
Wat er is gebeurd heeft mijn
dromen vaak gekleurd.
Mijn vieren en mijn falen blijven
door mijn nachtrust dwalen.
Zing nog één keer dat lied
over dat U van mij geniet.
Zing dat U al van mij hield en dat U mij al zag
eeuwenlang voor mijn geboortedag.
Uit: Slaapliedje van
Matthijn Buwalda
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Ontwikkeling
Praktijkcentrum bundelt krachten
In samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen en het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken
is de Gereformeerde Hogeschool per 1 september 2013 een Praktijkcentrum gestart. De drie organisaties willen door
samenwerking de kwaliteit van onderzoek en van de dienstverlening aan kerken verhogen. Henk Geertsema, coördinator
van de theologische opleidingen aan de GH, is nauw bij het bedenken en opzetten ervan betrokken. Samen met
Marleen Oostland voert hij de directie van de instelling. Enthousiast vertelt hij over dit bijzondere initiatief.

Hoe is het Praktijkcentrum tot stand gekomen?
´Tot nu toe was er een grote versnippering in onderzoek en
dienstverlening aan kerken. Verschillende kleine instellingen
verzetten op deze gebieden al het nodige werk, maar hadden elk
te weinig mensen om echt goede kwaliteit te leveren. Ook liepen er
soms deels overlappende onderzoeken. Dit merkten ook de kerken;
zij hadden behoefte aan duidelijkheid en aan betere en actuelere
dienstverlening. Door nu de krachten te bundelen, werken we niet
langer langs elkaar heen en kunnen we betere kwaliteit leveren.´

‘Betere kwaliteit in
onderzoek en dienstverlening’
Wat gaan jullie concreet doen?
´Het Praktijkcentrum richt zich op praktische vragen die
in kerkelijke gemeenten spelen. Denk aan omgaan met
echtscheiding, missionair gemeente-zijn en toerusting op het
gebied van catechese en Bijbelstudie. In ons centrum doen we
hier onderzoek naar en geven we theologische reflectie, maar we
bieden de kerken vervolgens ook praktische dienstverlening aan,
zoals begeleiding, trainingen, handboeken en rapportages.´
Hoe ziet de samenwerking er precies uit?
´De drie samenwerkende instellingen hebben ongeveer zes
fte aan medewerkers voor het Praktijkcentrum vrijgesteld.
Multidisciplinair: theologen, sociaal wetenschappers,
gemeenteopbouwadviseurs. Zij zullen een aantal dagen in de
week samen op één locatie zitten. Het werk van het centrum kan
namelijk niet alleen achter de computer worden uitgevoerd. De
mensen moeten met elkaar in gesprek raken en elk hun bijdrage
leveren vanuit hun expertise. De een heeft praktijkkennis over
adviestrajecten, de ander weet hoe je een goede cursus opzet, een
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derde zorgt ervoor dat materialen theologisch kloppen. Daarbij is
het onontbeerlijk dat deze medewerkers met de voeten in de klei
staan. We willen geen instituut zijn waar denkers zich terugtrekken
in een ivoren toren. Zij moeten zelf in de gemeenten aanwezig
zijn, gesprekken voeren, zien hoe dingen in de praktijk werken.´
Het Praktijkcentrum is op 1 september officieel van start gegaan,
maar heeft in de aanloopfase al volop onderzoekswerk verzet. Kunt
u daar iets over vertellen?
´We hebben inderdaad al een aantal projecten afgerond of
ingezet, onder meer over huwelijk en echtscheiding, de opleiding
van catecheten, het omgaan met diversiteit in gemeenten
en het starten van missionaire gemeenten. Een aantal
onderzoeksresultaten hopen we in 2014 aan de synode van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te kunnen presenteren.
Bij al ons werk willen we de kerken heel direct betrekken, als
partners in het doordenken van de thematiek en in het zoeken
naar oplossingen. Een kerk die met een vraag bij ons komt, wordt
dan ook nadrukkelijk verzocht om een aantal vertegenwoordigers
uit haar midden mee te laten denken.´
Wat merken de studenten van de GH van het Praktijkcentrum?
´Als het goed is heel veel! Het is op de GH al onderdeel van de opleidingen om uitvoerend onderzoek te doen. Wat we graag willen
bereiken, is dat al onze studenten vanaf het tweede studiejaar in
samenwerking met docenten, kerken en onderzoekers betrokken worden bij onderzoek en uitvoering. Dit vinden de studenten
fantastisch en het helpt hen ook om na hun opleiding nog beter
voorbereid in de praktijk aan de slag te gaan. Zo koppelen we onderwijs, onderzoek en uitvoering in het veld aan elkaar, en kunnen
deze elkaar versterken. De vragen die uit het veld komen, de theologische doordenking en de materialen die met en voor de kerken
worden ontwikkeld komen ook weer terug in het onderwijs.´

Internationalisering
Gerald Oudman
pabo-alumnus deed zijn
eindstage in Amerika

‘Een
buitenlandstage
verbreedt
je horizon.’

Gerald Oudman wilde oorspronkelijk bij Defensie werken. Maar tijdens een vakantie waarbij hij als vrijwilliger kinderen in een
weeshuis in Afrika hielp, veranderde hij van gedachten. De omgang met kinderen lag hem goed, merkte hij. Eenmaal terug
besloot hij de pabo-opleiding aan de GH te volgen. Zijn avontuurlijke karakter raakte hij niet kwijt: hij liep verschillende stages
in Amerika. En deze buitenlandervaringen bevielen hem goed. Gerald: ‘In juli 2013 zijn mijn Amerikaanse vriendin en ik in
Nederland getrouwd. Daarna zijn we naar Amerika verhuisd, waar we nu allebei als leerkracht werken.’

Je hebt twee stages en een minor in het buitenland gedaan.
Wat zegt dat over jou?
‘Ik ga graag uitdagingen aan en vind het leuk om dingen anders
dan anders te doen. Dat zit denk ik in mijn genen. Ik kom uit
een gezin van zes kinderen, waarvan ik de jongste ben. We zijn
allemaal avontuurlijk aangelegd. Een zus van mij woont en werkt
bijvoorbeeld in Brazilië en een broer werkt bij de marechaussee.
Dat ik in Amerika woon, is dus niet zo verwonderlijk.’
Waarom koos je ervoor je minor en eindstage in Amerika te doen?
‘Voor een uitwisselingstraject van de GH en Dordt College in
Amerika bood ik mij aan als buddy voor Amerikaanse studenten
die hier in Nederland stage kwamen lopen. Met de studente van
wie ik toen de buddy was, klikte het goed. Na een tijdje werd ik
verliefd op haar en gelukkig was dat wederzijds. De beslissing
om mijn minor in Amerika te volgen, was dus snel gemaakt.
Na twee maanden was ik klaar met mijn minor, maar als het
aan mij lag, niet met mijn verblijf in Amerika. Van de GH kreeg
ik toestemming om ook mijn eindstage in Amerika te lopen.
Uiteindelijk ben ik daar negen maanden geweest. Vervolgens
ben ik teruggegaan naar Nederland om af te studeren én om te
trouwen. Daarna zijn we samen teruggegaan naar Amerika, waar
mijn vrouw en ik nu met veel plezier wonen.’
Wat zijn de grootste verschillen tussen de onderwijssystemen in
Amerika en in Nederland?
‘Tussen de colleges op Dordt College in Amerika en de
hogeschool hier zit nauwelijks verschil. Wat wel anders is, is
het differentiatiesysteem. In Amerika zitten studenten van
allerlei niveaus bij elkaar, hier in Nederland hebben we mbo,
hbo en wo. In het basisonderwijs (Elementary School) zag ik
wel grote verschillen. Daar zijn de klassen bijvoorbeeld veel
kleiner: er zitten ongeveer twintig kinderen in een klas, terwijl
er in Nederland vaak wel dertig kinderen in een klas zitten. Een
ander groot verschil is dat er in Amerika nauwelijks sprake is
van differentiatie in lesstof. Alle leerlingen in een klas krijgen
dezelfde stof aangeboden, terwijl de leeftijdsverschillen redelijk
ver uiteenlopen. Sommige kinderen haken zichtbaar af, omdat de
stof te moeilijk of juist te makkelijk voor ze is.’

44

GH Open / LICHT

Wat is het voornaamste dat je hebt geleerd tijdens
je stage in Amerika?
‘Ik heb vooral geleerd dat een open, positieve en warme
benadering van leerlingen een heel positieve uitwerking heeft.
Leerlingen waarderen het als je ze met respect behandelt en
tonen vervolgens op een heel natuurlijke manier respect voor jou.
In Nederland wordt er natuurlijk ook met respect met leerlingen
omgegaan, maar mijn ervaring is dat de meeste leerkrachten
hier niet zo open zijn als op de scholen in Amerika waar ik stage
heb gelopen. Daarnaast is mij opgevallen dat het christen-zijn
een grote rol speelt op de scholen. Dat zag ik terug in de manier
waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgingen.’
Welke elementen uit het Amerikaanse en het Nederlandse
onderwijssysteem zou je willen combineren?
‘Ik zou de Amerikaanse manier van communiceren met
de leerlingen en de positie die sporten op school heeft,
willen meenemen en combineren met het Nederlandse
differentiatiesysteem. Dat zou een fantastische mix opleveren.
Leerlingen in beide continenten zouden dan nog meer tot hun
recht komen.’
Was er, terugkijkend op je ervaringen tijdens je buitenlandstages,
ook iets wat tegenviel?
‘In het begin voelde alles door de taalbarrière onwennig. Maar
binnen de kortste tijd had ik niet eens meer door dat ik Engels
sprak. Eigenlijk heb alleen positieve ervaringen gehad. Dat
komt misschien ook wel een beetje doordat ik in een dorpje
zat waar veel mensen wonen van wie de (over)grootouders uit
Nederland komen. Alle inwoners van dat dorpje waren vriendelijk
en ook wel nieuwsgierig naar ‘die Hollandse jongen’. Sommigen
probeerden zelfs een paar woordjes Nederlands met mij te
spreken. Heel leuk.’
Raad je andere studenten aan om in het buitenland stage te lopen?
‘Zeker, ik raad echt iedereen aan om in het buitenland stages te
lopen. Je verbreedt je horizon, leert veel van andere culturen en
doet in korte tijd veel ervaring op. En buiten dat is het gewoon
een heel leuk avontuur om aan te gaan.’

in de schijnwerpers
genezing – ondergaan, zijn veel minder onderzocht. Priscilla:
‘Wij waren erg benieuwd naar wat deze groep mensen in
algemene zin verwacht van verpleegkundigen en in het bijzonder
naar wat hun verwachtingen van verpleegkundigen zijn ten
aanzien van het geven van spirituele zorg. En met spirituele zorg
doelen we op de definitie zoals het HDI die hanteert, namelijk
‘de houding, aandacht en zorg waardoor de patiënt zich gezien
voelt, waarbij er aandacht is voor levensvragen en waarbij het
(her)vinden van balans, veerkracht en inspiratie belangrijk zijn’.
Spirituele zorg is dus niet, zoals veel mensen vaak denken,
zweverig of diep religieus, het is veel omvattender.’

Echte aandacht

Scriptieprijs HBO-V
voor onderzoek
naar noodzaak van
spirituele zorg aan
oncologiepatiënten
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Hoe zien patiënten die curatief worden behandeld voor
kanker, de rol van de verpleegkundige met betrekking tot
het verlenen van spirituele zorg? Welke aspecten vinden
patiënten tijdens hun behandeling belangrijk in de houding
van verpleegkundigen? Onder meer deze vragen stelden
verpleegkundestudenten Priscilla Brem (rechts op foto) en
Marlies Mekelenkamp (links op foto) centraal tijdens hun
afstudeeronderzoek. Op 17 juni 2013 sleepten Priscilla en
Marlies met hun onderzoek de Scriptieprijs HBO-V in de
wacht.

Spirituele zorg: zweverig?

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de
behoeften en wensen van terminale kankerpatiënten ten
aanzien van de verpleging. De behoeften en verwachtingen van
kankerpatiënten die een curatieve behandeling – gericht op

Om antwoord te vinden op de vraag wat kankerpatiënten
die curatief worden behandeld vinden van de rol van
verpleegkundigen met betrekking tot het verlenen van curatieve
zorg, analyseerden Priscilla en Marlies interviews van patiënten die
in verschillende ziekenhuizen in Nederland worden behandeld.
Marlies: ‘Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat patiënten
vooral de houding van verpleegkundigen belangrijk vinden.
Patiënten willen zich vertrouwd, gehoord en gezien voelen. Ze
willen échte aandacht krijgen. Voor hen is dat de basis van goede
verpleegkundige zorg. Aandacht voor zingeving of spiritualiteit
zien patiënten niet als primaire taak van verpleegkundigen. Wel
verwachten ze dat verpleegkundigen aanvoelen wanneer de
patiënt behoefte heeft aan een gesprek over zingeving of dat ze
weten naar wie ze de patiënt kunnen doorverwijzen als blijkt dat
de patiënt behoefte heeft aan een gesprek.’

Voorwaarden

Uit het onderzoek van Priscilla en Marlies blijkt dat aan een aantal
voorwaarden voldaan moet zijn, voordat er een goede basis is
voor een gesprek over zingeving. Priscilla: ‘Het is belangrijk dat
een patiënt door dezelfde verpleegkundige wordt geholpen
en er moet voldoende tijd zijn om een band op te bouwen. Als
een patiënt de verpleegkundige steeds voorbij ziet vliegen, zal
hij niet snel een gesprek over zingeving aanknopen.’ Marlies
voegt hieraan toe: ‘Ook de ruimte waarin de patiënt en de
verpleegkundige op het moment van de behandeling zijn
speelt een rol: een veilige, afgesloten ruimte nodigt meer uit

tot een gesprek dan een kamer waar ook andere patiënten
liggen en waarbij iedereen kan meeluisteren. Ten slotte spelen
ook persoonlijke factoren van zowel de patiënt als van de
verpleegkundige een rol. Een patiënt zonder partner heeft over
het algemeen bijvoorbeeld meer behoefte aan een gesprek over
zingeving met een verpleegkundige dan een patiënt met een
partner. Daarnaast moeten patiënten zich vertrouwd, gezien en
gehoord voelen. Pas wanneer deze basis er is, staat de deur open
voor een gesprek over zingeving.’

‘Patiënten willen
zich vertrouwd,
gehoord en
gezien voelen.’
Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek doen Priscilla en Marlies een aantal
aanbevelingen ten aanzien van de spirituele zorgverlening
aan kankerpatiënten die curatief worden behandeld. Marlies:
‘We raden verpleegkundigen aan om meer tijd voor patiënten
te nemen en echt aan hun bed te gaan zitten. Pas dan voelen
patiënten de vrijheid om een gesprek te beginnen.’ Ook op
afdelingsniveau doen de onderzoekers aanbevelingen. Priscilla:
‘Wij adviseren ziekenhuizen om hun personeel bewust te
maken van het belang van aandacht voor spirituele zorg
en om daarnaast vaste verpleegkundigen in te zetten voor
het verlenen van deze zorg. Dit verlaagt de drempel voor
patiënten om een gesprek over zingeving te beginnen. Op
opleidingsniveau adviseren we om spirituele zorg op te nemen
in het competentieprofiel van verpleegkundigen. Zo wordt
het een uniform begrip en kan op landelijk niveau de spirituele
zorgverlening worden verbeterd.’
De scriptie van Priscilla en Marlies beschrijft de resultaten van een
onderzoek dat in opdracht van het Helen Dowling Instituut (HDI),
Centrum voor Psychosociale begeleiding van kankerpatiënten en
het lectoraat Zorg en Spiritualiteit is uitgevoerd.

alumnus
Voordat Klaas besloot om de deeltijd pabo aan de
GH te volgen, deed hij een beroepentest. Uit deze
test kwamen twee sectoren naar voren die bij hem
pasten: bouwkunde en (primair) onderwijs. De eerste
optie verbaasde hem niet zozeer, maar de tweede
wel. Klaas: ‘Ik was ontzettend verbaasd over de
uitkomst dat het onderwijs bij mij zou passen.’
Tot die tijd is namelijk nog nooit in mij opgekomen
om meester te worden. Toen ik hierover met vrienden
sprak, bleek dat zij mij wel voor de klas zagen staan.
Met mijn zus, die leerkracht is op een basisschool,
sprak ik af dat ik een paar dagen zou meekijken. Vanaf
de kleutergroepen tot groep acht: ik heb alle niveaus
geobserveerd. En eigenlijk was ik vanaf minuut één
om: ik wilde ook voor de klas.’

Pabo in deeltijd

Van stedenbouwkundige naar leerkracht:
de switch van Klaas de Graaf
Terugkijkend op de tijd waarin hij als stedenbouwkundig ingenieur werkte, concludeert Klaas de Graaf uit Bunschoten
dat hij iets in zijn werk miste. Iets wat hij nu als leerkracht gevonden heeft: dynamiek bijvoorbeeld, en voldoening. Als
stedenbouwkundig ingenieur werkte Klaas vooral binnen de bouwsector. Maar deze sector viel als een van de eerste aan
de economische crisis ten prooi. Toen het contract van Klaas hierdoor niet werd verlengd, oriënteerde hij zich op een ander
beroep. Klaas besloot het roer om te gooien en aan een nieuwe opleiding te beginnen: de deeltijd-pabo aan de GH. Dat was
in 2011. Twee jaar later, anno 2013, heeft Klaas zijn pabo-diploma op zak.
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Toen Klaas zich oriënteerde op een hogeschool waar
hij de pabo-opleiding kon volgen, tipte iemand
hem de GH. Klaas: ‘Ik ging naar een open dag en
proefde daar van de sfeer. De kleinschaligheid en
de persoonlijkheid spraken mij erg aan. Toen bleek
dat ik de pabo-opleiding hier ook in deeltijd kon
volgen, had ik mijn beslissing om mijn opleiding
hier te volgen snel gemaakt. De eerste dag in de
schoolbanken herinner ik mij nog heel goed. Ik
verwachtte de enige man tussen de dames te
zijn, maar dat bleek niet het geval. De verhouding
tussen mannen en vrouwen was ongeveer gelijk,
maar de beroepsgroepen waaruit iedereen kwam
was juist heel divers. Ik heb er echt van genoten
om samen met zo’n gemêleerd groepje studenten
te studeren.’

Geen dag hetzelfde

Op de vraag wat hem zo aantrekt in het onderwijs,
antwoordt Klaas: ‘Als je voor de klas staat, is geen dag
hetzelfde. Dat maakt dat je vooral in het begin bekaf
bent na een dag werken, maar de andere kant is dat
je veel voldoening haalt uit wat je doet. Kinderen zijn
zo levendig en spontaan! Ik heb gemerkt dat jouw

persoon als leerkracht hierin ook heel belangrijk is.
Als je jezelf blijft en grenzen stelt, maar je tegelijkertijd
ook inleeft in de wereld van de kinderen, maak je
heel leuk contact met ze en kun je ze veel bijbrengen.
Maar je doet veel meer dan dat. Je vormt de kinderen
voor het leven. Je kneedt ze, daagt ze uit om
spelenderwijs groot te worden.’

Bovenbouw

Tijdens zijn stages maakte Klaas kennis met alle
groepen van de basisschool. Al snel merkte hij dat
hij het vooral leuk vond om les te geven aan de
bovenbouw. Klaas: ‘De bovenbouw is wat complexer.
Je brengt meer vakken over en kunt samen met
de leerlingen dieper in de stof duiken. En wat de
bovenbouw in mijn beleving ook heel leuk maakt,
is dat je merkt dat kinderen van die leeftijd echt
nadenken over dingen. Ik sta vaak versteld van
vragen die ze bijvoorbeeld naar aanleiding van een
Bijbelverhaal stellen. Maar ook hun eigengereidheid
en humor komen steeds meer tot uiting. Laatst had
ik bijvoorbeeld een T-shirt aan waarop ‘Stop-looking’
stond. Binnen drie tellen nadat ik de klas binnen
stapte zat de hele klas omgedraaid op de stoel. Ik heb
daar zó om gelachen.’

Het echte werk

Vlak nadat Klaas zijn pabo-diploma had behaald,
vroeg zijn stageschool of hij daar als invalkracht aan
de slag wilde gaan. Een kans die Klaas met beide
handen aangreep. Op zijn studietijd op de GH kijkt
hij positief terug. Klaas: ‘Ik wil mensen die zich
afvragen of een baan in het onderwijs bij ze past,
aanraden om een paar dagen op een school mee te
lopen. Dan merk je snel of het beroep van leerkracht
bij je past. Achteraf bezien ben ik heel blij dat ik de
switch naar het onderwijs heb gemaakt én dat ik voor
de GH heb gekozen. Daar leer je dat je geloof niet
buiten de deur staat, maar dat het is verweven met
wie je bent en met hoe je in je werk staat. Dit besef
heeft mijn leven echt verrijkt.’

Terugblik Keuzejaar
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Dat is ﬁnancieren anno nu.

Kiezen is een vak apart
Wordt het HBO-Verpleegkunde? Of toch Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)?
Daniëlle Klompenmaker uit Friesland is zeventien jaar als ze de havo afrondt en op het punt staat
haar studiekeuze te maken. Maar deze keuze stelt ze toch ‘even’ uit. Daniëlle kiest er namelijk voor
het Keuzejaar op de GH te doen: een jaar waarin ze na een brede oriëntatiefase met meer zekerheid
kan kiezen voor een hbo-opleiding. En niet onbelangrijk: zonder studievertraging op te lopen.
Aan de hand van de ervaringen van Daniëlle blikt de GH terug op één jaar Keuzejaar.
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Hoe ben je op het spoor van het Keuzejaar gekomen?
‘Om te beslissen of ik voor HBO-V zou kiezen of voor MWD,
struinde ik de website van de GH af. Ik stuitte toen op informatie
over het Keuzejaar. Hoewel ik dacht dat dit niets voor mij was,
belde ik op advies van mijn vader toch maar naar de coördinator
van deze route. Mij werd verteld dat je je in het Keuzejaar niet
alleen inhoudelijk oriënteert op verschillende beroepen, maar dat
je ook verschillende stages loopt waarvan één in het buitenland.
Hoewel ik best opzag tegen deze stages, leken ze me ook heel
leerzaam. Kort na dit gesprek meldde ik me dus aan voor het
Keuzejaar.’
Wat waren je verwachtingen ten aanzien van het Keuzejaar?
‘Eerlijk gezegd wist ik niet zo goed wat ik ervan kon verwachten.
Ik hoorde bij de eerste ‘lichting’ keuzejaarstudenten en kon dus
niemand naar ervaringen vragen. In ieder geval verwachtte ik
dat ik een beter beeld zou krijgen van de sociale opleidingen van
de GH en dat ik daardoor makkelijker een keuze kon maken voor
een van deze opleidingen.’
Je hebt het Keuzejaar afgerond en je propedeuse behaald.
Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
‘Het afgelopen jaar was een pilot voor de GH. Dan gaat er op
organisatorische vlak ook wel eens wat mis. Toch kijk ik positief
terug op het Keuzejaar. Met name de ervaringen tijdens mijn
stages zijn heel belangrijk voor me geweest. In het eerste
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blok heb ik stages gelopen binnen Sociaal Pedagogische
Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
(MDW) en in het tweede blok binnen HBO-V. De stages gaven
me echt een goede indruk van de vakgebieden. Ik kreeg ook
voorlichting van studenten en mensen uit het veld. Maar het
meest leerzame was voor mij de buitenlandstage. Samen met
hulporganisatie Dorcas ging ik naar Hongarije en Roemenië en
hielp ik daar bij twee projecten. Door mijn ervaringen tijdens
deze stage heb ik ontdekt wie ik ben en wat ik belangrijk vind.’
Heeft het feit dat je met andere ‘collega-twijfelaars’ in een klas zat,
invloed op je beslissing?
‘Ja, in die zin dat ik niet bang was om met studiegenoten over
mijn twijfels te praten. Eerlijk gezegd dacht ik van tevoren dat ik
met een stel ongemotiveerde studenten in de klas zou komen
die uit waren op een soort pauzejaar. Maar het tegendeel was
waar. Ik zat juist met heel gezellige en gemotiveerde studenten
in de klas, die net als ik meerdere beroepen leuk vonden.
Uiteindelijk hebben we elkaar erdoorheen getrokken, natuurlijk
met steun van de decaan en begeleiders.’
En dan nu de hamvraag: voor welke opleiding heb je gekozen?
‘HBO-V! Ik moet bekennen dat ik mijn keuze pas op het laatste
moment heb gemaakt, maar nu weet ik het tenminste zeker. Ik ga de
versnelde vwo-route doen en hoop dan over drie jaar mijn HBO-Vdiploma op zak te hebben.’
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