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Voorwoord
Wat	fijn,	je	hebt	je	weg	gevonden	naar	de	nieuw-
ste	en	allereerste	digitale	versie	van	Educator,	het	
tijdschrift	voor	afgestudeerden	van	de	lerarenoplei-
dingen	van	NHL	Stenden	Hogeschool.	Dat	betekent,	
vind	ik,	dat	je	het	belangrijk	vindt	om	bij	te	blijven	
in	je	vakgebied.	Dat	je	naar	de	toekomst	kijkt,	maar	
ook	graag	even	terugblikt	naar	je	tijd	bij	ons.

Jij	staat	niet	stil,	maar	wij	gelukkig	ook	niet.	Zo	is	het	
je	vast	niet	ontgaan	dat	NHL	en	Stenden	samen	zijn	
gegaan.	We	bundelen	onze	krachten	zodat	we	meer	
opleidingen	kunnen	aanbieden	en	de	schaalvergro-
ting	(25.000	studenten)	zorgt	ook	voor	voordeel	
en	efficiency.	Samen	hebben	we	zes	vestigingen	in	
Nederland	en	vier	in	de	rest	van	de	wereld.	En	dat	
past	goed	bij	ons	doel	om	op	te	leiden	tot	global	
competent	citizens.

Ook	in	onderwijsland	gebeurt	er	veel.	In	deze	
Educator	houden	we	je	op	de	hoogte	van	nieuws	en	
ontwikkelingen,	maar	we	delen	natuurlijk		ook	een	
aantal	mooie	verhalen	van	oud-studenten	én	je	kunt	
zoals	je	inmiddels	van	ons	gewend	bent	kans	maken	
op	mooie	onderwijsboeken.	

Klik	snel	door	naar	de	volgende	scherm.	
Veel	leesplezier!

Willem	Eikelenboom,
directeur	Academie	vo	&	mbo		
NHL	Stenden	Hogeschool
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	 11-10, 09.00-17.30 uur, Rotterdam

NRC	Live,	toekomst	van	onderwijs;	Over	slimmer	
opleiden	in	een	snel	veranderende	wereld.		
www.nrclive.nl	

	 30-10, Doorn
Congres	Gezonde	School	2018;	Het	bevorderen	van	
een	gezonde	leefstijl	op	school	blijft	een	belangrijk	
thema,	maar	hoe	geef	je	hier	in	de	praktijk	vorm	
aan?	www.gezondeschool.nl

	 27-11, 18.00-21.00 uur, Leeuwarden, Emmen 
 en Amsterdam
Infoavond	deeltijd	NHL	Stenden	Hogeschool;	Ben	je	
geïnteresseerd	in	een	deeltijd-	of	duale	opleiding	
of	een	cursus?	Kom	dan	op	dinsdag	27	november	
tussen	18.00	en	21.00	uur	naar	de	Infoavond	van	NHL	
Stenden	Hogeschool	en	zet	de	volgende	stap	om	
jouw	ambities	waar	te	maken!	www.nhlstenden.nl

http://www.nrclive.nl
http://www.gezondeschool.nl
http://www.nhlstenden.nl


‘Over	die	ja	hoefde	ik	niet	lang	na	te	denken.	Ik	heb	
affiniteit	met	deze	doelgroep	en	zat	vroeger	zelf	in	
Beetsterzwaag	op	school.	Daar	werd	veel	samen-
gewerkt	met	Talant,	dus	de	afstand	tot	kinderen	
met	een	beperking	was	altijd	klein.’	De	ja	bleek	ook	
een	slimme	stap,	want	sindsdien	heeft	ze	nog	nooit	
zonder	werk	gezeten.	Na	één	jaar	kon	ze	binnen	
dezelfde	onderwijskoepel	de	overstap	naar	de	Piet	
Bakkerschool	in	Sneek	maken.	Daar	staat	ze	nu	full-
time	voor	een	klas	met	negen	kinderen	van	13	tot	18	
jaar	oud	met	het	niveau	van	eind	groep	2.	

Is er nog een weg terug naar het reguliere 
onderwijs?
‘Nee,	dat	denk	ik	niet.	Ik	zit	hier	prima	op	mijn	plek.	
Als	je	feeling	voor	de	doelgroep	hebt	en	de	rust	en	
kalmte	kunt	bewaren,	dan	heb	je	hier	een	hele	leuke	
baan.	Er	zijn	ook	volop	kansen	binnen	deze	school.	
Zo	ben	ik	nu	cultuurcoördinator	en	ontwikkelde	ik	
samen	met	het	Scheepvaartmuseum	een	lessenserie	
geschikt	voor	onze	uitstroomprofielen.	Dat	bestaat	
nog	niet	zoveel,	terwijl	er	wel	behoefte	aan	is.	De	
lessenserie	is	bijvoorbeeld	ook	heel	geschikt	als	
dagactiviteit	voor	andere	mensen	met	een	beper-
king.’	

Was de pabo een goede voorbereiding op 
je huidige baan?
‘Er	wordt	weleens	gekscherend	gezegd	dat	de	
informatie	die	je	tijdens	de	pabo	over	het	speciaal	

onderwijs	krijgt,	op	één	A4’tje	past.	Dat	klopt	wel.	
Ik	heb	echt	moeten	leren	methodes	los	te	laten.	De	
nadruk	ligt	hier	meer	op	emoties	en	sociale	vaardig-
heden.	De	beste	voorbereiding	is	misschien	gewoon	
om	hier	eens	over	de	drempel	te	stappen.	En	dus	
nodig	ik	iedereen	die	overweegt	de	overstap	naar	
het	speciaal	onderwijs	te	maken	uit	om	eens	een	
dagje	met	me	mee	te	lopen.’

De Piet Bakkerschool is een school voor 
primair én voortgezet speciaal onderwijs 
met ongeveer honderd leerlingen. De 
overgang van het ene naar het andere 
onderwijs wordt bepaald aan de hand van 
de leeftijd van het kind, niet aan de hand 
van het niveau. 
‘Na	de	pabo	heb	ik	alle	leeftijdsgroepen	van	het	
basisonderwijs	wel	een	keer	gehad.	Dit	jaar	wilde	ik	
graag	doorstromen	naar	het	voortgezet	onderwijs.	
Die	kans	was	er	en	dus	geef	ik	nu	les	aan	kinderen	
van	13	tot	18	jaar	oud.	De	kinderen	krijgen	nu	ook	
praktische	vakken	zoals	koken,	land-	en	tuinbouw,	
schoonmaken	en	techniek.	Alle	kinderen	zijn	leer-
plichtig,	behalve	als	het	medisch	niet	mogelijk	is	om	
onderwijs	te	volgen.	En	dus	gaan	ook	onze	kinderen	
van	school	als	ze	18,	19	of	20	zijn.	We	laten	ze	pas	
gaan	zodra	we	een	goede	plek	voor	ze	gevonden	
hebben.’		

Toen Saapke de Groot in 2011 haar pabo-diploma haalde, was het best moeilijk om werk 
te vinden. Zelfs invalwerk was niet voorhanden. Na een tijdje werd haar gevraagd of ze 
eventueel ook open stond voor speciaal onderwijs. Nadat ze die vraag met een ja 
beantwoordde, stond ze binnen een week voor de klas in Damwâld.
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Rust	en	kalmte	sleutel	tot	succes	in	de	baan	van	Saapke	in	het	speciaal	onderwijs
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Toegegeven,	we	zijn	onder	de	indruk	van	zijn	staat	
van	dienst,	maar	is	het	genoeg?	Is	het	onderwijs	
er	beter	van	geworden,	gaan	de	leerlingen	(én	de	
leraren)	erop	vooruit?	Het	antwoord	is	helder:	ja.	‘Al	
zou	maar	één	kind	er	beter	van	worden,	dan	is	het	
geslaagd.’	Dat	klinkt	misschien	weinig	ambitieus,	
maar	een	kind	mag	volgens	Van	Herpen	nooit	de	
druppel	op	de	gloeiende	plaat	zijn.	‘Zo	zie	je	ook	je	
eigen	kinderen	niet.	Iedereen	kan	voor	zijn	of	haar	
klas	of	leerling	het	verschil	maken	en	dat	is	het	meer	
dan	waard.’

Tijdens	zijn	lezingen,	maar	ook	in	zijn	boeken	kom	je	
prachtige	oneliners	tegen.	‘Vele	leraren	kijken	wel	
genoeg	na,	maar	niet	genoeg	rond’,	is	er	één	van.	
‘Leraren	moeten	zich	dit	niet	persoonlijk	aantrekken,	
het	is	geen	aanklacht	tegen	hen,	maar	wel	tegen	
de	toets-cultuur.	We	kunnen	tijdens	vergaderingen	
vaak	wel	benoemen	wat	er	niet	goed	is	aan	kinde-
ren,	maar	dat	betekent	niet	dat	we	vanzelfsprekend	
beter	gaan	handelen.	En	daarbij…	een	toets	zegt	
niks	over	de	toekomst	van	een	kind.’

‘Ik	zie	dat	we	enerzijds	vastdraaien	in	ons	onderwijs-
systeem,	maar	aan	de	andere	kant	zie	ik	ook	scholen	
die	anders	gaan	werken.	Scholen	met	verander-
kracht.	Scholen	waar	leraren	op	de	eerste	plaats	
verstand	hebben	van	mensen,	hoe	mensen	zijn	en	
hoe	ze	zich	ontwikkelen.	In	lerarenopleidingen	staat	
nu	de	didactiek	vaak	centraal	en	is	de	pedagogiek	
ondergeschikt.	Wat	mij	betreft	draaien	we	dat	om,	

zodat	we	verstand	van	mensen	voorwaardelijk	ma-
ken	aan	het	verstand	van	leren.’	

Maar	hoe	doe	je	dat	dan,	waar	begin	je?	Die	vragen	
worden	Marcel	van	Herpen	vaak	gesteld	en	hij	hoort	
ook	even	vaak	dat	leerkrachten	er	geen	tijd	voor	
hebben.	‘En	dat	snap	ik.	Er	zitten	maar	24	uren	in	
een	dag	en	niemand	kan	daar	25	van	maken.	Maar	
je	kunt	wel	ruimte	creëren,	bijvoorbeeld	door	meer	
aan	kinderen	over	te	laten	van	wat	je	nu	zelf	doet.	
Je	kunt	alles	voor	hen	organiseren,	maar	ze	kunnen	
én	willen	heel	veel	zelf.	En	denk	nu	niet,	daar	heb	ik	
later	weer	meer	werk	van.	Want	op	zulke	momenten	
ben	je	juist	aan	het	opvoeden.	Ik	hoor	ook	wel	eens	
dat	leraren	niet	meer	op	huisbezoek	gaan	omdat	
dat	teveel	tijd	kost.	Maar	zo’n	bezoekje	kan	zóveel	
opleveren.	Het	zijn	allemaal	keuzes	die	invloed	heb-
ben	op	je	tijd,	op	de	kinderen	en	daarmee	op	de	
toekomst	van	onze	volgende	generatie.’	

En	daar	mogen	leraren	volgens	Van	Herpen	bij	stil	
staan.	‘Je	kunt	niet	duurzamer	werken,	dan	werken	
aan	de	toekomst	van	onze	kinderen.	Leraren	hebben	
het	in	zich	om	de	wereld	van	later	mooier	te	ma-
ken,	door	mooiere	mensen	te	maken.’	Daar	gaan	we	
voor!	Op	naar	weer	een	prachtig	schooljaar!

Hij schreef vijf onderwijsboeken, waarvan er zo’n 100.000 over de toonbank gingen, 
coacht besturen en leraren en gaf onlangs zijn duizendste lezing. Marcel van Herpen 
heeft met dat alles maar één doel: een -inmiddels ferme- pedagogische voetafdruk 
achterlaten.
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‘Vele	leraren	kijken	wel	genoeg	na,	maar	niet	genoeg	rond’



De boeken van Van Herpen
Marcel	van	Herpen	schreef	meerdere	boeken	over	het	onderwijs.	Zijn	eerste	boek,	Ik,	de	leraar	is	bedoeld	
als	aanmoediging	voor	alle	leraren,	zowel	in	po,	vo	als	beroepsonderwijs.	Van	de	achterflap:	‘Het	is	een	
boek	dat	leraren	tot	steun	is,	een	verlangen	wekt	en	legitimering	biedt.’	Waar	Ik,	de	leraar	het	primaire	pro-
ces	beschrijft	waarmee	uitsluiten	van	kinderen	wordt	tegengegaan,	brengt	Wij,	de	leraar	de	verantwoorde-
lijke	opvoeders	samen.		Want,	‘een	verbond	tussen	liefdevolle	opvoeders	biedt	nieuwe	uitzichten	in	ogen-
schijnlijk	onmogelijke	situaties.’	Van	Herpen	schreef	ook	boeken	voor	leiders	en	coaches.

Boek winnen? Dit moet je doen!
Educator	geeft	een	exemplaar	van	Ik,	de	leraar	en	een	Wij,	de	leraar	weg.	Interesse?	
Stuur	voor	10	november	2018	een	berichtje	naar	t.idsinga@nhl.nl	met	je	naam,	adres	
en	welke	titel	jouw	voorkeur	heeft.	De	winnaars	ontvangen	persoonlijk	bericht.

NHL	Stenden	Hogeschool	-	Educator	oktober	2018	-	5

mailto:t.idsinga%40nhl.nl?subject=t.idsinga%40nhl.nl


NHL	Stenden	Hogeschool	-	Educator	oktober	2018	-6

Hoewel	ze	het	diploma	behaalde	van	de	lerarenop-
leidingen	Frans	en	Engels,	twijfelde	ze	naderhand	
of	ze	wel	op	haar	plek	was	in	het	onderwijs.	‘Ik	was	
totaal	niet	voorbereid.	Ik	gaf	les	aan	een	klas	waar	
tienerzwangerschappen	aan	de	orde	van	de	dag	
waren	en	daar	stond	ik	dan	met	mijn	Engels…	Ook	
het	keurslijf	van	een	vast	rooster	paste	niet	bij	me.’	
Ze	vond	een	baan	in	de	zakelijke	dienstverlening	en	
werkte	bijna	25	jaar	bij	Randstad.	Ze	hielp	mensen	
er	van	werk	naar	werk,	verzorgde	trainingen	en	
coachte	groepen	en	individuen.

‘In	mijn	werk	kwam	ik	allerlei	beroepsgroepen	
tegen,	ook	het	onderwijs.	Het	nieuwe	onderwijs	in-
middels.	Waar	studenten	heel	goed	worden	voorbe-
reid	op	hun	toekomst	voor	de	klas.	Een	heel	verschil	
met	toen	ik	afstudeerde!	Dát	onderwijs	lokte	en	ik	
kon	als	docent	bij	de	opleiding	CMD	aan	de	slag.	
Daar	kwam	ik	erachter	dat	ik	een	fascinatie	voor	
leren	heb,	voor	het	leren	leren.’

Die	fascinatie,	maar	ook	haar	ervaring	van	Rand-
stad	en	de	kennis	die	ze	opdeed	bij	haar	eigen	
opleidingen	zet	ze	nu	in	bij	X-Honours.	‘Daar	kan	ik	
bemiddelen	en	mensen	bij	elkaar	brengen	zoals	ik	
bij	Randstad	deed,	maar	ik	gebruik	er	ook	de	kennis	
over	het	werkveld	en	het	nieuwe	leren	van	CMD.	Het	
is	prachtig	om	bij	X-Honours	studenten	die	meer	
willen	die	kans	te	bieden.	Het	programma	begint	
aan	het	begin	van	het	tweede	jaar,	maar	studenten	
kunnen	op	elk	moment	instappen.	Al	zouden	ze	de	
dag	voor	hun	afstuderen	beginnen,	dan	nog	is	het	
waardevol.’

Door	haar	enthousiasme	voor	leren	leren	en	X-Ho-
nours,	en	doordat	ze	ziet	wat	het	de	studenten	én	
docenten	oplevert,	zou	ze	willen	dat	elke	student	én	
docent	minimaal	één	keer	meedoet	aan	het	pro-
gramma.	Of	nog	liever:	het	hele	onderwijs	op	deze	
manier.	‘Maar	ach,	ik	ben	met	de	jaren	misschien	
ook	wel	wat	een	onderwijsextremist	geworden.’	

X-honours:	goed	voor	cv	en	toekomst	van	studenten

Goed voor jezelf, voor je cv en dus ook voor je toekomst: de X-Honours degree geeft 
studenten die meer willen en kunnen de gelegenheid om over grenzen heen te kijken, 
om aan uitdagende projecten te werken en onverwachte samenwerkingen aan te gaan 
met het werkveld. Oud-student Engels, Frans én CMD-docent, Nants Schilstra zit in het 
X-Honours-team.

Nants	Schilstra
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Overal	in	onderwijsland	wordt	vernieuwd.	Omdat	
NHL	Stenden	Hogeschool,	en	de	lerarenopleidin-
gen	in	het	bijzonder,	veel	samenwerkt	met	scholen	
voor	primair,	voortgezet	en	middelbaar	onderwijs,	
zien	ze	die	vernieuwing	daar	ook	plaatsvinden.	De	
kansen	die	ze	grijpen,	maar	ook	de	problemen	waar	
ze	tegenaan	lopen.	Herkenbaar.	En	dus	stak	Marjan	
Scholman	direct	haar	vinger	op	toen	werd	gevraagd	
welke	afdeling	van	NHL	Stenden	Hogeschool	als	
eerste	over	wil	op	Design	Based	Education.	‘Zo	slui-
ten	we	aan	op	de	vernieuwing	van	onze	partners	en	
kunnen	we	van	elkaar	leren.’	

Design	Based	Education	is	een	open	onderwijscon-
cept.	In	de	praktijk	merken	stagescholen	er	direct	
wat	van.	Ze	kunnen	bijvoorbeeld	opdrachten	bij	sta-
giairs	neerleggen.	Hoe	digitalisering	verder	vorm-
gegeven	kan	worden	bijvoorbeeld,	het	omgaan	
met	leerlingen	in	het	kader	van	passend	onderwijs	
of	hoe	je	lessen	kunt	verbeteren.	Studenten	zijn	blij	
met	deze	‘real	life	vraagstukken’	en	ook	stagescho-
len	hebben	er	baat	bij.	Dat	blijkt,	want	de	opdrach-
ten	komen	inmiddels	bij	bosjes	binnen.

Dat	is	mooi,	want	door	die	opdrachten	komt	NHL	
Stenden	Hogeschool	haar	oud-studenten	weer	
tegen	die	op	hun	beurt	nu	een	bijdrage	leveren	
aan	het	opleiden	van	de	huidige	studenten.	En	de	
huidige	studenten	leveren	op	hun	beurt	een	bij-
drage	aan	het	onderwijs	van	de	stagescholen.	Dat	is	
ook	precies	wat	Marjan	Scholman	zo	mooi	vindt	aan	
Design	Based	Education:	‘Het	onderwijs	moet	niet	
meer	teveel	intern	plaatsvinden.	Het	mooist	is	als	
we	middenin	de	praktijk	van	elkaar	leren.’	

Tot	zover	over	Design	Based	Education	op	stage-
scholen.	Ook	binnen	de	muren	van	NHL	Stenden	
Hogeschool	verandert	er	veel.	Er	wordt	bijvoor-
beeld	steeds	meer	in	ateliers	gewerkt.	Vanaf	school-

jaar	2018-2019	begint	het	eerste	jaar	met	ongeveer	
een	derde	van	de	vakken	in	ateliers.	Dat	wordt	op-
gebouwd	tot	vrijwel	uitsluitend	ateliers	in	het	vierde	
jaar.	Het	grootste	voordeel	voor	de	studenten	is	dat	
het	werken	in	ateliers	zorgt	voor	meer	differenti-
atie	en	personalisatie.	Het	onderwijs	kan	zo	beter	
worden	toegespitst	op	onder	andere	het	tempo	van	
de	studenten.	Ook	voor	docenten	is	de	overgang	
groot.	In	het	nieuwe	onderwijs	gaan	zij	niet	meer	al-
les	voordoen	of	van	a	tot	z	vertellen.	Ook	krijgen	ze	
er	collega’s	bij,	want	opleidingen	én	NHL	Stenden	
Hogeschool-vestigingen	van	over	de	hele	wereld	
gaan	intensiever	samenwerken.

Behalve	mooi	en	uitdagend	vindt	Marjan	Scholman	
het	ook	best	spannend.	‘Zijn	de	leerresultaten	het-
zelfde,	slaagt	de	samenwerking,	zien	we	er	beide	
heil	in,	wat	vinden	de	studenten	ervan:	allemaal	za-
ken	die	we	doorlopend	in	de	gaten	houden	en	waar	
we	natuurlijk	gaandeweg	op	bijsturen.	Dat	is	precies	
waar	Design	Based	Education	om	draait:	de	cyclus	
van	continu	proberen	en	verbeteren.’	

Design Thinking wordt de basis van het 
nieuwe onderwijsconcept van NHL Stenden 
Hogeschool. Maar hoe maak je de omslag? 
Iemand moet de eerste stap zetten. Marjan 
Scholman, hoofd van de tweedegraads lera-
renopleidingen zet die eerste stap en gaat 
met haar opleidingen als één van de eersten 
over op Design Based Education. 

Design	Based	Education:	veranderingen	op	NHL	Stenden	Hogeschool

Marjan	Scholman

<<Meedenken	over	praktijkopdrachten	voor	sta-
giairs	op	jouw	school?	Neem	dan	contact	op	met	
het	Praktijkbureau	van	NHL	Stenden>>
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 VERBINDEND   ONDERNEMEND   VINDINGRIJK   WENDBAAR 

  WIJ WERKEN AAN WERELDWIJZE INNOVATIE. ONZE AFGESTUDEERDEN ZIJN: 

  WIJ WERKEN SAMEN IN  

 ATELIERS 

DESIGN 
BASED EDUCATION

Wij besteden veel  
aandacht aan je  

ontwikkeling

Wij vormen een  
gemeenschap  

en werken in groepen

Onze ateliers  
zijn gericht  

op ontwerpen

Wij werken samen  
met andere  

disciplines/opleidingen

Wij werken in een  
internationale context

Wij gebruiken  
de nieuwste  

technologieën

Wij, docenten, werkveld,  
studenten geven je goede  

feedback

Praktijkgericht onderzoek  
is een natuurlijk deel van  

ons onderwijs

Wij leiden op tot een breed 
opgeleide, gewilde professional 

(T-shaped)

  3. GENEREER 
 IDEE�N 

  5. PAS HET TOE 

  6. ONDERZOEK 
 HET EFFECT  

  1. ONDERZOEK DE VRAAG  
 UIT DE PRAKTIJK  

  4. MAAK EEN ONTWERP 
 OF PROTOTYPE 

Wij werken  
aan ‘real life’  
vraagstukken

  2. BEPAAL DE VRAAG OP   
 BASIS VAN KENNIS. 

  BANGKOK - THAILAND  

  BALI - INDONESIË  

  PORT ALFRED - ZUID AFRIKA  

  DOHA - QATAR  

  LEEUWARDEN  

  ASSEN  

  GRONINGEN  

  MEPPEL  

  ZWOLLE  

  TERSCHELLING  

  EMMEN  

https://prezi.com/hyclzufiqn8p/design-based-education/
https://prezi.com/hyclzufiqn8p/design-based-education/
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Gastdocent worden op de NHL?
Ben	je	geïnteresseerd	in	het	geven	van	een	gastcol-
lege?	Of	kunnen	we	je	een	keer	benaderen	voor	een	
voorlichtingsbijeenkomst?	NHL	Stenden	Hogeschool	
is	altijd	op	zoek	naar	oud-studenten	die	actief	be-
trokken	willen	blijven	bij	hun	opleiding.	Interesse?	
Vul	dan	op	www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden/
alumni/nhl-hogeschool/lerarenopleidingen-vakmas-
ters-en-pabo	het	aanmeldformulier	in,	dan	nemen	
we	contact	met	je	op.

Eduscrum
Voor	de	één	gesneden	koek,	voor	de	ander	nieuw	
en	handig:	Eduscrum.	De	website	is	veelbelovend,	
met	woorden	als	grensverleggend	en	het	onderwijs	
op	z’n	kop.	Daar	moet	je	dan	maar	net	behoefte	aan	
hebben,	maar	wat	Eduscrum	in	ieder	geval	wél	is,	is	
een	handige	samenwerkingsvorm	voor	leerlingen.	
Jij	bepaalt	als	leraar	wat	je	leerlingen	moeten	leren,	
maar	de	leerlingen	bepalen	samen	hoe	ze	het	leren.	
Zo	vorm	je	makkelijker	een	team	met	je	leerlingen	
én	zorg	je	dat	ze	gemotiveerd	aan	de	slag	gaan.	
Meer	weten	of	zelf	aan	de	slag	met	Eduscrum?	
Check	dan	de	website:	www.eduscrum.nl

Nieuw: Master Educational Leadership
Om	een	lerend	netwerk	van	inspirerende	leiding-
gevenden	uit	het	onderwijs	in	Noord-Nederland	te	
creëren,	is	NHL	Stenden	Hogeschool	gestart	met	de	
Master	Educational	Leadership	(MEL).	“De	aanleiding	
is	de	groeiende	vraag	vanuit	de	praktijk”,	vertelt	
NHL	Stenden	Hogeschool	projectleider	Jarig	Komrij.	
“Deze	master	richt	zich	op	ontwikkeling	van	zowel	
mens	en	organisatie,	zodat	zowel	docent	als	leerling	
zich	toekomstbehendig	kunnen	ontwikkelen.”	

Enige bekostigde master
Een	mastertitel	wordt	steeds	meer	een	must	voor	
leidinggevenden	in	het	onderwijs.		De	master	Edu-
cational	Leadership	van	NHL	Stenden	Hogeschool	
is	de	enige	bekostigde	master	van	Nederland.	Dat	
betekent	dat	studenten	het	lagere	wettelijk	college-
geld	betalen	wanneer	ze	voldoen	aan	de	voorwaar-
den.	Daarmee	is	de	hogeschool	de	bakermat	voor	
onderwijskundige	leidinggevenden	met	een	eigen	
gefundeerde	visie	op	onderwijs,	die	in	staat	zijn	om	
op	basis	van	nieuwe,	internationale	inzichten	hun	
team	te	inspireren.

KORT	NIEUWS

mailto:www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden/alumni/nhl-hogeschool/lerarenopleidingen-vakmasters-en-pabo?subject=www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden/alumni/nhl-hogeschool/lerarenopleidingen-vakmasters-en-pabo
mailto:www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden/alumni/nhl-hogeschool/lerarenopleidingen-vakmasters-en-pabo?subject=www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden/alumni/nhl-hogeschool/lerarenopleidingen-vakmasters-en-pabo
mailto:www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden/alumni/nhl-hogeschool/lerarenopleidingen-vakmasters-en-pabo?subject=www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden/alumni/nhl-hogeschool/lerarenopleidingen-vakmasters-en-pabo
mailto:www.eduscrum.nl?subject=www.eduscrum.nl
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Nieuw boek: Doeltreffende didactiek 
Ervaren	leraren	weten	intuïtief	welke	didactische	
handigheid	ze	moeten	kiezen	voor	een	bepaalde	si-
tuatie	of	leerling.	Maar	hoe	pak	je	dat	als	beginnend	
leraar	aan?	Hoe	oefen	je	in	de	praktijk	en	reflecteer	
je	tegelijkertijd	op	de	theorie?	Doeltreffende	didac-
tiek	geeft	praktische	handvatten	op	het	snijpunt	
van	vakinhoud	en	didactiek.	Het	boek	ondersteunt	
bij	het	vormgeven	van	lessen,	geeft	nieuwe	in-
zichten	en	draagt	bij	aan	het	ontwikkelen	van	een	
eigen	identiteit	als	leraar.	Doeltreffende	didactiek	is	
geschreven	voor	studenten	en	(startende)	professio-
nals	in	het	vo/mbo.

Over	de	auteurs:	Walter	Geerts	is	lerarenopleider	
aan	NHL	Stenden	Hogeschool.	Martine	Dijk	is	oplei-
dingscoördinator,	ontwikkelaar	en	docent	aan	de	
Pedagogische	Academie	van	de	Hanzehogeschool	
Groningen.

Doeltreffende didactiek 
winnen? Dat kan! 

Stuur	voor	10	november	2018	
een	bericht	met	je	naam	en	
adres	naar	t.idsinga@nhl.nl.

mailto:t.idsinga%40nhl.nl?subject=t.idsinga%40nhl.nl


Lectoraat	Taalgebruik	en	leren	brengt	taal	in	beeld
Fries, Nederlands, maar ook Turks, Koerdisch of Frans. Wie goed oplet, hoort op het 
schoolplein een rijke diversiteit aan talen. Deze meertaligheid in het onderwijs was in 
2016 de reden voor het lectoraat Taalgebruik en Leren van NHL Stenden Hogeschool om 
samen met Lân fan Taal (LF2018) te starten met het project Taal in Beeld. Zeven scholen 
in Leeuwarden meldden zich aan. Nu volgt de bekroning met maar liefst veertig posters 
die verspreid door de stad hangen. Onderzoekers Maaike Pulles en Janke Singelsma zijn 
beide maar wat trots op hun project. En terecht.
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Samen	met	hun	ouders	gingen	de	leerlingen	van	
de	zeven	deelnemende	scholen	(IKC	Aventurijn,	
obs	Eestroom,	IKC	de	Kinderkoepel,	obs	De	Pla-
taanschool,	cbs	Prins	Mauritsschool,	IKC	Trianova	
en	cbs	Willem	Alexanderschool)	aan	de	slag	met	
het	zoeken	naar	hun	eigen	taalschat.	“Dat	kan	een	
woord,	spreekwoord	of	gezegde	zijn	uit	je	land	van	
herkomst”,	legt	Janke	Singelsma	uit.	“Leerlingen	
hebben	de	posters	samen	met	hun	ouders	gemaakt	
en	versierd.	Iedere	school	heeft	de	zes	mooiste	
posters	uitgekozen.	Deze	zijn	opgehangen	in	straten	
vlakbij	de	school.	Zo	ontstaan	er	officieuze	Straten	
van	Taal.”

Taal	in	beeld	draait	om	het	waarderen	van	de	eigen	
en	andermans	moedertaal,	het	beleven	van	taal-
plezier	en	het	zorgen	voor	verbinding.	Leerlingen	
krijgen	met	de	kunstige	billboards	een	prachtig	
uithangbord	voor	hun	taal	en	teksten.	Beide	onder-
zoekers	benoemen	ook	dat	het	voor	de	leerlingen,	
maar	ook	voor	hun	ouders	heel	bijzonder	is	om	hun	
eigen	taal	terug	te	zien	in	het	straatbeeld.	“Zo’n	
poster	laat	meer	zien	dan	taal	alleen;	je	moedertaal	
is	wie	je	bent.	Ouders	voelen	zich	door	dit	project	
veel	meer	verbonden	bij	de	school.	Je	merkt	boven-
dien	dat	docenten	de	diversiteit	aan	talen	in	de	klas	
niet	langer	als	lastig	zien,	maar	juist	als	een	rijkdom	
ervaren.	Een	win/winsituatie	voor	beide	partijen.”
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Onderzoeker Janke Singelsma

Janke Singelsma doet binnen het lectoraat Taal-
gebruik en Leren onderzoek naar vernieuwende 
onderwijsvormen. Als groepsleerkracht ervaart ze 
zelf de meerwaarde van het observatie-instrument 
voor taalvaardigheid dat ze mee heeft ontwikkeld 
en onderzoekt.

“Naast	het	werk	van	onderzoeker	binnen	het	lec-
toraat	Taalgebruik	en	Leren	ben	ik	werkzaam	als	
groepsleerkracht	in	de	bovenbouw	van	obs	De	Op-
slach	in	Wommels.	Het	is	een	boeiende	combinatie	
om	een	eigen	klas	te	hebben	en	daarbij	ook	onder-
zoek	te	doen	naar	vernieuwende	onderwijsvormen.	
Ik	ben	betrokken	bij	meerdere	onderzoeken	binnen	
het	lectoraat,	bijvoorbeeld	naar	een	methode-onaf-
hankelijk	observatie-instrument	voor	de	mondelinge	
en	schriftelijke	taalvaardigheid.”

Onderzoeker Maaike Pulles

Leerkrachten inspireren om eens een andere 
insteek te kiezen in het leesonderwijs. Dat is voor 
onderzoeker Maaike Pulles van het lectoraat Taal-
gebruik en Leren de aantrekkingskracht van haar 
praktijkgericht onderzoek. 

“Ik	heb	Nederlands	aan	de	Rijksuniversiteit	Gronin-
gen	gestudeerd,	met	als	afstudeerrichting	Taalvaar-
digheidsontwikkeling	in	het	onderwijs.	Daarna	heb	
ik	mijn	eerstegraads	lesbevoegdheid	Nederlands	
gehaald	en	vervolgens	dertien	jaar	bij	het	Exper-
tiscentrum	taal,	onderwijs	en	communicatie	(Etoc)	
van	de	RuG	gewerkt.	Hier	begeleidde	ik	scholen	bij	
taalbeleidsontwikkeling,	ontwikkelde	ik	lesmateria-
len	en	taaltoetsen	en	deed	ik	onderzoek.	Momenteel	
doe	ik	promotieonderzoek	naar	kennisconstructie	in	
gesprekken	rond	teksten,	als	deel	van	het	grotere	
RaakPro-onderzoeksproject	Samenwerken	en	Taal-
vaardigheid.”

Wat vonden de leerlingen van dit project? We vroe-
gen het aan de leerlingen van de Willem Alexander-
school.
Priyanka:	In	tweetallen	hebben	we	posters	gemaakt	
met	daarop	één	zin	in	een	taal	die	we	spreken.	Een	
zin	die	voor	ons	of	onze	ouders	iets	betekent.	Ik	heb	
een	poster	gemaakt	met	veel	hartjes	en	de	zin	‘	ik	
hou	van	je’		in	het	Surinaams.	Het	is	een	liedje	dat	
mijn	vader	wel	eens	zingt.	Zelf	kan	ik	niet	zo	goed	
Surinaams,	maar	een	paar	woordjes.	

Kaylene:	Mijn	moeder	komt	uit	Maleisië.	De	zin	op	
mijn	poster	betekent	dat	je	tevreden	moet	zijn	als	je	
genoeg	hebt.	Dat	zegt	ze	wel	eens	tegen	mensen	
die	altijd	maar	meer,	meer	en	meer	willen.	Mijn	moe-
der	heeft	ook	geholpen	bij	het	opschrijven	van	de	
zin.	Want	ik	leer	nu	wel	Maleis	praten,	maar	schrijven	
is	echt	nóg	veel	moeilijker.

Florentyna:	Mijn	moeder	komt	uit	Polen	en	schreef	
de	zin	In	dit	huis	is	iedereen	welkom.	Ze	vindt	het	
heel	belangrijk	dat	mensen	wat	opener	worden	en	
ook	hun	deur	wat	vaker	open	zetten	voor	ande-
ren.	Ik	kan	zelf	vloeiend	Pools,	Duits	en	Nederlands	
praten,	Engels,	Spaans,	Frans	en	Fries	spreek	ik	een	
beetje.	

Ilse:	Onze	posters	komen	straks	groot	rondom	de	
school	te	hangen.	Voor	sommige	ouders	is	het	heel	
speciaal	dat	hun	eigen	taal	straks	écht	in	beeld	
is.	Voor	dit	project	hebben	we	ook	een	eigen	taal	
bedacht	en	hebben	we	onderzocht	welke	talen	
we	waar	spreken.	Sommigen	uit	onze	klas	spreken	
overal	een	andere	taal:	thuis,	in	de	winkel,	op	school	
en	bij	opa	en	oma.	We	staan	daar	eigenlijk	nooit	bij	
stil,	maar	dat	is	best	bijzonder.
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Terug	van	weggeweest,	vertrouwd	maar	toch	ook	
anders.	De	NHL	is	gefuseerd	en	heet	nu	NHL	
Stenden	Hogeschool,	Educator	in	een	nieuw	en	
fris	jasje	en	ik	ben	er	ook	weer	bij.	Bij	mij	is	er	wel	
wat	veranderd;	haar,	bril	en	werkgever.	Na	tien	jaar	
groen	onderwijs	ben	ik	terug	bij	mijn	eerste	liefde:	
de	Maritieme	Academie	in	Harlingen,	waar	het	
lesgeven	voor	mij	ooit	begon,	vijftien	jaar	geleden.	
Onderwijs	en	varen	heb	ik	jaren	gecombineerd	maar	
uiteindelijk	koos	ik	elf	jaar	geleden	voor	het	onder-
wijs	en	ruilde	mijn	zeebenen	in	voor	een	vaste	baan.

even	moet	wennen	en	dat	het	zomaar	vrijdag	is.	
Op	zulke	momenten	is	het	handig	om	de	ouders	
even	weg	te	sluizen	voor	een	kopje	koffie	en	wat	
steun	van	lotgenoten.	Je	ziet	meteen	de	kracht	van	
de	gemeenschap	als	deze	ouders	hun	eigen	erva-
ringen	delen.	Ik	heb	er	van	genoten!	Vooral	toen	
een	vader	van	een	mbo-er	aanschoof	en	ook	toe	
was	aan	een	bakkie.	Hij	vertelde	dat	hij	zijn	vrouw	
was	verloren	toen	hun	zoon	vier	jaar	was.	Hij	had	
altijd	alleen	voor	hem	gezorgd	en	zelfs	nu	hij	in	het	
tweede	jaar	van	het	mbo	zat	was	de	dag	van	het	
afscheid	na	de	zomer	weer	even	slikken.	Hij	vertelde	
openlijk	dat	het	nooit	makkelijk	werd	maar	dat	hij	nu	
al	uitkeek	naar	de	verandering	die	zijn	zoon	ook	de	
komende	periode	doormaakt.	Er	werden	telefoon-
nummers	uitgewisseld	en	iedereen	was	een	stuk	
geruster.	En	weet	je	wat	nou	het	mooie	was,	terug	
op	de	kamer	was	het	Gup	gelukt	om	zijn	eigen	bed	
op	te	maken…

Verandering	van	spijs	doet	eten.	Op	een	bord	van	
vertrouwen	zou	ik	er	graag	aan	toe	willen	voegen.	

COLUMN	CINDY	POSTMA

Al	de	mooie	ervaringen	nam	ik		echter	wel	mee	de	
klas	in	en	hier	heb	ik	ook	de	tien	jaar	in	het	groen	
veel	plezier	van	gehad.	Nu	ik	terug	ben	op	het	oude	
nest	blijkt	ook	hoeveel	dat	nest	in	de	afgelopen	
jaren	is	veranderd.	De	zeevaartschool	is	uitgeroeid	
tot	een	ware	campus	waar	vmbo	en	mbo	samenle-
ven	en	het	hbo	en	contractonderwijs	in	en	uit	lopen	
voor	cursussen	en	modulen.	Een	complete	onder-
wijskolom	nautisch	onderwijs	op	één	terrein.	Dat	
vinden	wij	niet	raar,	dat	vinden	wij	bijzonder	zou	een	
zekere	juf	Ank	zeggen.	En	bijzonder	is	het	zeker!	Dit	
jaar	viert	Harlingen	tweehonderd	jaar	nautisch	on-
derwijs.	Hiermee	zijn	we	de	oudste	onderwijsgroep	
van	Nederland.	
Wat	mijn	nieuwe	werkplek	zo	uniek	maakt	is	dat	het	
een	campus	is,	naast	het	schoolse	is	er	ook	huis-
vesting.	Leerlingen	wonen	van	maandag	tot	en	met	
vrijdag	in	Harlingen.	Dit	kan	vanaf	de	brugklas	en	is	
verplicht	vanaf	klas	drie.	De	reden	hiervoor	is	aan	
de	ene	kant	heel	praktisch,	kinderen	komen	uit	het	
hele	land.	Daarnaast	moeten	jongeren	ook	leren	met	
elkaar	op	een	klein	oppervlak	te	leven.	Dit	wordt	
aan	boord	ook	van	ze	verwacht.	Maar	laten	we	heel	
eerlijk	zijn,	als	je	kind	op	zijn	twaalfde	al	het	huis	uit	
gaat	is	dit	voor	veel	ouders	even	slikken.	Het	levert	
mooie	taferelen	op!	

Gup	heeft	er	zin	in	en	staat	te	stuiteren	op	de	dag	
van	aankomst.	Hij	zoekt	zijn	naam	op	de	deur	in	de	
gang	en	ontmoet	zijn	kamergenootjes.	De	ouders	
drentelen	er	wat	ongemakkelijk	achteraan.	De	eer-
ste	dag	zijn	het	vooral	de	ouders	die	je	steun	kun-
nen	gebruiken.	Vol	goede	moed	praten	ze	op	Gup	in	
dat	het	allemaal	goed	komt.	Gup	heeft	daar	natuur-
lijk	nooit	aan	getwijfeld,	die	waant	zich	al	Captain	
Jack	Sparrow	Junior.	Maar	pa	en	ma	blijven	hameren	
op	dat	het	best	mee	gaat	vallen	en	dat	hij	gewoon	

Cindy	Postma

Verandering	van	spijs	doet	eten…

Eerdere edities van Educator zijn hier te 
vinden. Dan even naar beneden scrollen.

Educator blijven lezen? Mail naar:
t.idsinga@nhl.nl

https://www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden/alumni/nhl-hogeschool/lerarenopleidingen-vakmasters-en-pabo
mailto:t.idsinga%40nhl.nl?subject=t.idsinga%40nhl.nl

