
VERVALLEN 
Workshop 6: Inclusief meertalig onderwijs in po en vo in 
Fryslân (door Albert Walsweer en Bernadet de Jager en 
collega’s)
In deze workshop nemen we de deelnemers mee in de manier waarop het 
curriculum voor de Friese taal & cultuur in het onderwijs in het primair- en 
voortgezet onderwijs wordt ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd (Van den 
Akker et al., 2006) in het kader van het provinciale project Taalplan Frysk 2030.

Workshop 7: Diversiteit en inclusie in beeld: aan de slag 
met photovoice (door Linda van den Bergh)
In deze workshop gaan we aan de slag met photovoice om de eigen ervaringen 
met diversiteit en inclusie in beeld te brengen. Photovoice is een creatieve vorm 
van participatorisch actieonderzoek (Wang, 2006). Deze methodiek is gebruikt 
om zicht te krijgen welke factoren maken dat studenten (N=16) en medewerkers 
(N=18) uit verschillende opleidingen binnen Fontys Hogescholen zich welkom 
voelen, of juist niet. 

Vormgeven aan duurzaam en inclusief 
onderwijs
30 september 2022
Parallelsessie 2 - Workshops | 14:00 – 15:30 uur

Workshop 8: Hoe cultureel lenig ben jij? Culturele 
perspectieven op onderwijs (door Carlien Klaassens)
Wat zijn aandachtspunten voor onderwijs aan nieuwkomers? Wat is hun 
achtergrond? En hoe sluiten we daar in Nederland op aan? Ik heb een nieuwe 
opleiding opgezet; interculturele (opvoed)coach met de specialisaties 
onderwijsassistent of maatschappelijke zorg. Een opleiding voor mensen met een 
migratieachtergrond. In de workshop wil ik jullie graag meenemen hoe ik 
praktijkonderzoek heb gecombineerd bij het opzetten van deze opleidingen. 
Daarnaast wil ik jullie in de workshop graag met jullie kijken naar het Nederlandse 
onderwijs door de ogen van de anderstalige student.

Workshop 9: Inclusief onderwijs in meertalige contexten 
(door Linda Gijsen)
Onderwijsinstellingen vinden het lastig om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te 
bieden aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze 
leven en leren. Er ligt op dit thema een urgent kennisvraagstuk, zowel inhoudelijk 
als veranderkundig. Het SPRONG Meertaligheid-consortium verkent de contouren 
en condities voor een inclusieve pedagogisch-didactische benadering die zorg 
voor meertalige leerders bij alle professionals in het reguliere onderwijs belegt 
binnen een school breed, meerjarig taal/talenbeleid. Tijdens de workshop laten 
we verschillende facetten van het SPRONG Meertaligheid netwerk zien zoals, 
bijvoorbeeld, inclusieve manieren van werken in de regio’s. Daarnaast gebruiken 
we activerende werkvormen om met educatieve professionals in gesprek te gaan 
over de plek van meertaligheid bij werken aan inclusiever onderwijs.

Paper sessie 2 (chair Siebrich de Vries)
• 2.a. “Kan mevrouw mij helpen?” Aanspreekvormen in Friesland (Gerbrich de 

Jong, NHL Stenden Hogeschool

• 2.b. Project Multiquity: kansrijke meertaligheidsaanpakken in het basisonderwijs 
(Edda Veerman, Universiteit van Amsterdam)

• 2.c. Wereldburgerschap in de praktijk – Global Citizen Network voor scholen in 
het voortgezet onderwijs (Jael Lenders, Nuffic)

• 2.d. Route van diversiteitsensitief opleiden naar duurzaam inclusief onderwijs op 
de hogeschool (Bert van Velthooven, Marnix)

• 2.e. Poster: Samen vitaal leren en werken in opleiding en beroep (Nanda Vinken, 
Alfa College)

Workshop 10: Samenwerking Onderwijs & Zorg 
versterken in een leernetwerk met een ontwerpgerichte 
aanpak (door Janneke Metselaar en Sarah Walburg)
In goede samenwerking tussen onderwijs en zorg komt het o.a. aan op een 
gedeelde visie & urgentie evenals het spreken van dezelfde taal. In 2020 is het 
deelproject ‘Samenwerking Onderwijs en Zorg’ vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd 
Friesland gestart waarin onderwijs- en zorgkennis op casusniveau (jeugdigen van 
0 tot 18 jaar) bij elkaar komt.

In deze workshop…

• …nemen we je kort mee in de context van de Kenniswerkplaats, het deelproject 
en de opbrengsten tot dusver.

• …delen we best practices.

• …wisselen we uit hoe zorg- en onderwijsprofessionals elkaar beter leren 
begrijpen en welke principes van samenwerking tussen onderwijs en zorg goed 
werken.

• ....ervaar je m.b.v. [fictieve] casuïstiek hoe kennis en inzichten vanuit 
verschillende betrokken professionals rondom jeugdigen [0-18 jaar] d.m.v. een 
ontwerpgerichte aanpak kan worden ingezet.



Bronnen
De wens en noodzaak om onderwijs af te stemmen op de diversiteit aan 

behoeften van individuele leerlingen en studenten zijn in deze tijd van 

het maatschappelijke debat over kansen(on)gelijkheid en het streven 

naar meer inclusief onderwijs groter dan ooit. Leerlingen en studenten 

verschillen op tal van kenmerken. Het is geen gemakkelijke opgave om 

ervoor te zorgen dat ieder zich gewaardeerd en, gelijkwaardig 

behandeld voelt en verbondenheid ervaart (Allen et al., 2021). 

Verbondenheid, ofwel een sense of belonging, wordt al lange tijd 

erkend als een centrale menselijke behoefte (Maslow, 1954; Deci & Ryan, 

2000). De ervaring hiervan draagt bij aan psychosociaal welbevinden, 

fysieke gezondheid, betere studieresultaten en beroepssucces (Mahar, 

et al. 2014; Strayhorn, 2018). Allen en collega’s (2021) beschrijven dat je 

kennis en vaardigheden nodig hebt om erbij te horen, er moeten 

mogelijkheden zijn voor positieve interacties met anderen, je moet de 

behoefte voelen om je te verbinden met anderen en je moet de 

connectie met anderen kunnen aanvoelen. De ervaring van sense of 

belonging is dus zeer persoons- en context gebonden, wat maakt dat 

onderzoek naar dit thema om een kwalitatieve, participatieve aanpak 

vraagt.

In deze workshop gaan we daarom aan de slag met photovoice om de 

eigen ervaringen met diversiteit en inclusie in beeld te brengen. 

Photovoice is een creatieve vorm van participatorisch actieonderzoek 

(Wang, 2006). Deze methodiek is gebruikt om zicht te krijgen welke 

factoren maken dat studenten (N=16) en medewerkers (N=18) uit 

verschillende opleidingen binnen Fontys Hogescholen zich welkom 

voelen, of juist niet. Hun persoonlijke ervaringen zijn in beeld gebracht 

via foto’s en verhalen. Vijf hoofdthema’s die het al dan niet welkom en 

gewaardeerd voelen beïnvloeden zijn: 1) Erkenning van diversiteit, 2) 

Afstemmen op diversiteit, 3) Fysieke omgeving, 4) Uitstraling en PR en 

5) Verbinding (Van den Bergh & Diemel, 2021; Van den Bergh, Diemel & 

Van der Sommen, 2021; ingediend). De methodiek wordt stap voor stap 

toegelicht en samen uitgevoerd met de deelnemers, waarbij we hun 

ervaringen spiegelen aan de resultaten van de twee eerder uitgevoerde 

onderzoeken. 

7. Diversiteit en inclusie in 
beeld: aan de slag met 
photovoice

Linda van den Bergh

Beschrijving
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Bronnen
Wat zijn aandachtspunten voor onderwijs aan nieuwkomers? Wat is hun 

achtergrond? En hoe sluiten we daar in Nederland op aan? Ik heb een 

nieuwe opleiding opgezet; interculturele (opvoed)coach met de 

specialisaties onderwijsassistent of maatschappelijke zorg. Een 

opleiding voor mensen met een migratieachtergrond. In de workshop 

wil ik jullie graag meenemen hoe ik praktijkonderzoek heb 

gecombineerd bij het opzetten van deze opleidingen. Daarnaast wil ik 

jullie in de workshop graag met jullie kijken naar het Nederlandse 

onderwijs door de ogen van de anderstalige student.  

8. Hoe cultureel lenig ben jij? 
Culturele perspectieven op 
onderwijs

Carlien Klaassens

Beschrijving
• Agirdag, O. (2020). Onderwijs in een gekleurde samenleving (1ste 

editie). Epo, Uitgeverij.

• Çankaya, S. (2020). Mijn ontelbare identiteiten (1ste editie). De Bezige 

Bij.

• Goedhart, R. (2018). Samenleren op een superdiverse school (1ste 

editie). SWP.

• Hajer, M., & Hanson, M. (2007). Open ogen in de kleurrijke klas (1ste 

editie). Coutinho.

• Lieskamp, M. (2016) Nieuwkomers op school (1ste editie). (2016). Pica.

• Meyer, E. (2021). The Culture Map (5de editie). Reed Business 

Education.

• Orioni, M. (2020). Het meertalige kind (1ste editie). SWP

• Van der Heijde, H., & Kampman, L. (2016). Culturele diversiteit in de 

klas (6de editie). Coutinho.

• Vlaamse Onderwijsraad. (2020). Zonder wrijving geen glans (1ste 

editie). Lannoo.



Onderwijsinstellingen vinden het lastig om kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs te bieden aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de 

enige taal is waarin ze leven en leren. Vooral de overgangen tussen 

schooltypen (van taalschool naar regulier, van po naar vo, van vo naar 

mbo, van mbo naar arbeidsmarkt) vormen kwetsbare momenten. 

Landelijk beleid ten aanzien van pedagogisch-didactische aanpakken en 

professionalisering ontbreekt; aparte ‘nieuwkomersvoorzieningen’ 

kennen geen wettelijke bekwaamheidseisen voor personeel en er 

bestaat geen referentiekader voor professionalisering van leraren in 

meertalige contexten. Leraren zijn dan ook in zeer wisselende mate 

voorbereid op het omgaan met talige heterogeniteit. Er bestaan 

aanzienlijke regionale verschillen in de benadering van deze 

problematiek, maar expertise wordt niet landelijk opgebouwd. Er ligt 

op dit thema een urgent kennisvraagstuk, zowel inhoudelijk als 

veranderkundig. 

Het SPRONG Meertaligheid-consortium verkent de contouren en 

condities voor een inclusieve pedagogisch-didactische benadering die 

zorg voor meertalige leerders bij alle professionals in het reguliere 

onderwijs belegt binnen een schoolbreed, meerjarig taal/talenbeleid. In 

het consortium wordt regionaal opgebouwde expertise over de 

transitie naar zo'n inclusieve werkwijze systematisch uitgewisseld en 

verdiept. Door de huidige praktijk te analyseren en alternatieven te 

beproeven, ontwikkelt de onderzoeksgroep een kennisbasis, die in 

combinatie met een gezamenlijk ontwikkelde onderzoeksagenda voor 

de toekomst het fundament moet gaan leggen voor een inclusieve 

pedagogisch-didactische benadering in meertalige contexten. Binnen 

SPRONG Meertaligheid werken de ‘taalgerichte’ en andere relevante 

lectoraten van Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, NHL/Stenden en 

Fontys in drie verschillende regio’s samen met vijftien partnerscholen in 

po, vo en mbo om het bovengeschetste professionaliseringvraagstuk 

uit te diepen. 

Tijdens de workshop laten we verschillende facetten van het SPRONG 

Meertaligheid netwerk zien zoals, bijvoorbeeld, inclusieve manieren van 

werken in de regio’s. Daarnaast gebruiken we activerende werkvormen 

om met educatieve professionals in gesprek te gaan over de plek van 

meertaligheid bij werken aan inclusiever onderwijs.

9. Inclusief onderwijs in 
meertalige contexten

Linda Gijsen

Beschrijving



In goede samenwerking tussen onderwijs en zorg komt het o.a. aan op 

een gedeelde visie & urgentie evenals het spreken van dezelfde taal. In 

2020 is het deelproject ‘Samenwerking Onderwijs en Zorg’ vanuit de 

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland gestart waarin onderwijs- en 

zorgkennis op casusniveau (jeugdigen van 0 tot 18 jaar) bij elkaar komt. 

In het daaraan gekoppelde leernetwerk denken professionals uit de 

kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs 

enerzijds en ouders, mede-opvoeders en jongeren anderzijds, mee 

vanuit eigen ervaring, kennis en expertise. Vervolgens worden de 

inzichten met elkaar gedeeld, met als doel het gezamenlijk vertalen van 

geleerde lessen naar concrete oplossingen. 

In deze workshop… 

• …nemen we je kort mee in de context van de Kenniswerkplaats, 

het deelproject en de opbrengsten tot dusver. 

• …delen we best practices. 

• …wisselen we uit hoe zorg- en onderwijsprofessionals elkaar beter 

leren begrijpen en welke principes van samenwerking tussen onderwijs 

en zorg goed werken. 

• ....ervaar je m.b.v. [fictieve] casuïstiek hoe kennis en inzichten 

vanuit verschillende betrokken professionals rondom jeugdigen [0-18 

jaar] d.m.v. een ontwerpgerichte aanpak kan worden ingezet.

10. Samenwerking Onderwijs & 
Zorg versterken in een 
leernetwerk met een 
ontwerpgericht aanpak
Janneke Metselaar & 
Sarah Walburg

Beschrijving



In de meeste West-Europese talen heeft een spreker de keuze tussen 

een formele en een informele aanspreekvorm. In het Nederlands kiest 

een spreker tussen 'u' of 'jij', in het Fries tussen 'do' of 'jo'. In Friesland is 

echter iets bijzonders aan de hand. In plaats van 'u' of 'jij' kan een 

(voor)naam of functie als aanspreekvorm gebruikt worden. In deze 

bijdrage wordt ingegaan op de vitaliteit van deze aanspreekvorm, op 

grond van een enquête onder Friestalige studenten en leerlingen. 

Daarnaast wordt ingegaan op de achtergrond ervan, aan de hand van 

historische data en internationale literatuur. 

Kennis over Friese aanspreekvormen en de verschillen met het 

Nederlands verbetert de interculturele communicatie en is waardevol 

voor iedereen die woont en werkt in Friesland. Het onderzoek maakt 

deel uit van een grootschalig vergelijkend onderzoek van de Radboud 

Universiteit naar het effect van aanspreekvormen in het Nederlands, 

Duits, Frans, Spaans en Fries. 

Papersessie 2.a: “Kan 
mevrouw mij helpen?” 
Beleefdheid in Friesland

Gerbrich de Jong

Beschrijving



In Nederlandse klaslokalen zitten steeds meer kinderen die het 

Nederlands niet als eerste taal hebben (Blom, 2019). Toch wordt in de 

Nederlandse onderwijscontext vaak nog uitgegaan van een situatie 

waarin kinderen eentalig zijn (De Backer et al., 2019). Veel leerlingen 

moeten hierdoor kennis en vaardigheden opdoen in een taal die zij nog 

niet volledig beheersen, waardoor meekomen op school extra 

uitdagend is. Waardevolle kennis en vaardigheden die zij hebben 

opgedaan in hun thuistaal blijven bovendien onbenut (Blom, 2019). Het 

effectief omgaan met meertaligheid is een belangrijk instrument in het 

realiseren van meer kansengelijkheid (Agirdag & Kambel, 2018; Blom, 

2019). Wanneer thuistalen van meertalige leerlingen een plaats krijgen in 

het onderwijs, kan dit bijdragen aan hun cognitieve prestaties en hun 

sociaal-affectieve betrokkenheid bij school (Cummins, 2001; Duarte, 

2019; Van der Wildt et al., 2017). Het maakt de school bovendien een 

meer ondersteunende en inclusieve omgeving voor leerlingen en hun 

ouders (Collier & Thomas, 2004; Cummins et al., 2005). Veel scholen zijn 

op zoek naar bewijsvoering en concrete aanpakken om talige diversiteit 

vorm te geven. Project Multiquity speelt in op deze kennisbehoefte. 

In de sessie presenteren wij het Multiquity-project, waarin een 

systematische reviewstudie uitgevoerd is om te achterhalen welke 

succesvolle meertalige aanpakken bekend zijn in de internationale 

onderzoeksliteratuur en welke effecten deze aanpakken hebben op 

leerlingen. Naast de reviewstudie bestond het Multiquity-project uit 

interviews met leerkrachten en leerlingen van vier Nederlandse 

basisscholen die expert zijn in het omgaan met meertaligheid.  

De voorlopige resultaten laten zien dat scholen succesvolle meertalige 

aanpakken realiseren vanuit vier benaderingen die elkaar 

complementeren: identiteit, discours, ondersteuning en taalbewustzijn. 

Leerkrachten en leerlingen van expertscholen ervaren positieve 

opbrengsten van deze meertalige aanpakken op het gebied van leren en 

sociaal-affectieve betrokkenheid bij school. Het omarmen van 

meertaligheid draagt volgens een aantal expertscholen tevens bij aan 

ouderbetrokkenheid. 

Papersessie 2.b: Project 
Multiquity: Kansrijke 
meertaligheidsaanpakken in 
het basisonderwijs
Edda Veerman

Beschrijving Bronnen
• Agirdag, O., & Kambel, E. (2018). Meertaligheid en onderwijs. 

Amsterdam: Boom uitgevers.
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• Collier, V.P. & Thomas, W.P. (2004). The astounding effectiveness of 
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• Cummins, J., Bismilla, V., Chow, P., Cohen, S., Giampapa, F., Leoni, L. 
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literacy. Educational leadership, 63(1), 38-43. 
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• In deze paper presentatie leggen wij uit wat Global Citizen Network is, 

waarom we wereldburgerschap zo belangrijk vinden, waar scholen 

dan precies aan werken en vooral ook hoe. We vertellen over de 

internationale competenties die wij binnen dit netwerk gebruiken en 

geven inspirerende voorbeelden uit de praktijk. In deze presentatie 

leggen we ook een link met burgerschapsonderwijs en hoe je 

wereldburgerschap daarin kunt verweven. Sluit aan bij 

congresonderwerpen: leernetwerken, wereldburgerschapsonderwijs 

en inclusief onderwijs

Papersessie 2.c: Wereldburgerschap 
in de praktijk – Globa Citizen
Network voor scholen in het 
voortgezet onderwijs
Jael Lenders, Nuffic

Beschrijving Bronnen
• https://www.nuffic.nl/onderwerpen/wereldburgerschap/internatio

nale-competenties

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/wereldburgerschap/internationale-competenties


We nemen de deelnemers mee in de stappen die gezet zijn in onze 

tocht naar het denken over het verduurzamen van inclusief onderwijs op 

de hogeschool en de rol van de werkgroep diversiteitsensitief opleiden 

hierbij. De werkgroep diversiteitsensitief opleiden is onderdeel van de 

kerngroep inclusie. De bijdrage van de werkgroep diversiteitsensitief 

opleiden richt zich op het werk van de docenten en het inrichten van 

het curriculum. 

Aan het begin van het proces zijn haakjes gezocht en gevonden waar 

diversiteitsensitief opleiden op de hogeschool al enige vorm krijgt. 

Vervolgens is met docenten, teamleiders en CvB de verbinding gezocht 

en waar mogelijk is de dialoog aangaan. We delen graag welke grenzen 

we in dit proces van verduurzaming zijn tegengekomen en welke 

mogelijkheden zijn gecreëerd die bijgedragen tot waar we als 

hogeschool op gebied van diversiteitsensitief opleiden nu staan. Daarbij 

delen we graag de plannen voor de toekomst en de relatie tot 

onderzoeken waar we als Marnix Academie participeren. 

Papersessie 2.d: Route van 
diversiteitensensitief opleiden 
naar duurzaam inclusief 
onderwijs op de hogeschool
Bert van Velthooven

Beschrijving Bronnen
• Poner, B et al. (2021). Hoe lerarenopleiders omgaan met diversiteit: 

naar een conceptueel raamwerk. In Tijdschrift voor 

Lerarenopleiders, 4, 42, 45-60.

• Schuman, H. & de Vries, P. (2020) Passend onderwijs in de praktijk, 

Perspectief Uitgevers. 

We gebruiken tevens bronnen die in onderstaande plannen beschreven 

staan:

• projectplan ULOA (Utrecht Leert OpleidingsAlliantie) en deelplan 

regiodeal Overvecht + deelplan inclusiever opleiden

• projectplan SPRONG-meertaligheid, inclusief onderwijs in meertalige 

contexten



Onze studenten zijn de werknemers van de toekomst en in het 

middelbaar beroepsonderwijs bereiden we ze voor op een beroep en 

een plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. De wereld is enorm 

in verandering waarbij het thema Vitaliteit veel besproken wordt. Uit 

onderzoek blijkt dat bewustwording en regie op je eigen 

(beroeps)vitaliteit en welzijn de basis zijn voor studenten om duurzaam 

inzetbaar te zijn en te blijven. Het is ook de basis voor het halen van 

goede resultaten en het niet uitvallen in opleiding en beroep. Op dit 

moment is uitval binnen de beroepscontext hoog. Geluiden over 

depressie bij jongeren komen vaak voorbij, een zorgelijke ontwikkeling.

Hebben we eigenlijk in onze beroepsopleidingen voldoende aandacht 

wat de studenten fysiek en mentaal nodig hebben om hun opleiding en 

beroep vitaal uit te kunnen blijven voeren? Bereiden we ze daarop goed 

voor? Het thema wordt vaak gezien als een te persoonlijk onderwerp. 

Maar door het te koppelen aan het beroep waarvoor opgeleid wordt 

krijgt het een hele andere status. Vitaal leren en duurzame inzetbaarheid 

zou dus eigenlijk een vast onderdeel van de opleiding moeten zijn. 

Bij het Alfa-college (MBO) ontwikkelen we, samen met het werkveld, 

docenten en studenten, een module bij de opleiding Verzorging en 

Verpleging. Het doel hiervan is dat studenten zelf de regie nemen op 

hun eigen (beroeps) vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Voor zowel 

Alla-college als andere organisaties kan geleerd worden van onze 

ervaringen.  

Papersessie 2.d: Samen vitaal 
leren en werken in opleiding 
en beroep!

Nanda Vinken, Alfa College

Waarom dit thema?

Vraagstelling
Op welke wijze kunnen we mbo studenten van Verzorging en 

Verpleging van het Alfa-college samen vitaal laten leren en werken in 

hun opleiding en beroep waardoor ze duurzaam inzetbaar zijn en 

blijven? En hoe kunnen wij ze zelf de regie op dat proces laten nemen? 

Hoe doen we dit?
De innovatie vindt zowel binnen het Alfa-college als in de 

beroepscontext plaats. Dit gebeurt middels co-creatie van zowel het 

docententeam Verzorging en Verpleging, de studenten en het 

werkveld. Het gedachtengoed van Positieve gezondheid van Machteld 

Huber vormt de basis van de module die een vast onderdeel van het 

curriculum wordt. Als methodiek wordt het spinnenwebmodel gebruikt 

waarbij duidelijk wordt dat vitaliteit uit verschillende 6 dimensies 

bestaat (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit 

van leven, meedoen, dagelijksfunctioneren). Het model geeft inzicht en 

laat de student zelf eigen keuzes maken. Er wordt gereflecteerd op 

voorbeelden uit de praktijk waarbij uitwisseling en het voeren van 

goede gesprek uitgebreid aan de orde komen. 

Het innovatieve proces vindt plaats middels het ontwerpmodel 

design thinking

Docenten zijn middels de evolutionaire strategie betrokken in het 

proces en zijn geschoold middels het gedachtengoed en de methodiek 

en geven het innovatieve proces ook zelf vorm. Immers ze zijn het 

voorbeeld voor onze studenten en de studenten zijn op hun beurt weer 

een voorbeeld voor de doelgroep waar zij mee werken.

Het Alfa-college ontwikkelt zich naar een lerende organisatie en wil een 

professionele leergemeenschap zijn. Er wordt in professioneel leren van 

medewerkers veel geinvensteerd waarbij het doel is dat leren van 

studenten, het behalen van de doelen  en gezamenlijk leren een thema 

is. We werken daarbij vanuit de waarderende benadering en zijn allen 

lerend en leren van en met elkaar. De afdeling HRD is nauw betrokken 

bij alle teams. Middels de evolutionaire strategie zetten we 

verschillende interventies in om ons doel te bereiken. Door het doen 

van onderzoek (interviews en enquêtes) wordt komend jaar duidelijk 

wat de module (aan ander studentengedrag) op gaat leveren. 

Bronnen die gebruikt worden zijn: Positieve gezondheid van Machteld 

Huber, Huis van werkvermogen van Illmarinen. En bronnen over 

Amplitie, Veerkracht, Bewustzijn en regie op je eigen vitaliteit. 

Vanuit het werkproces worden guiding principles gedestilleerd uit de 

lessen die geleerd zijn en die voor andere opleidingen (binnen Alfa-

college of extern) handzaam zijn en gebruikt kunnen worden.

• Gezamenlijk ontworpen module ‘Beroepsvitaliteit’ waarbij de basis 

het gedachtengoed Positieve gezondheid van Machteld Huber is. 

• Gemotiveerde studenten die zich bewust zijn van hun eigen vitaliteit 

en duurzame inzetbaarheid.

• Ander studentengedrag namelijk het pakken van de eigen regie op 

vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

• Betere samenwerking tussen studenten, docenten en werkveld.

• (Hopelijk) minder uitval in opleiding en beroep.

• Guiding principles doorvertaald uit de ‘lessons learned’ uit deze pilot 

welke bij het Alfa-college gebruikt kunnen worden bij nieuwe 

(innovatie) projecten.  Ook voor externen kunnen deze ‘guiding 

principles’ goed bruikbaar zijn.

Definities
• (Je eigen) vitaliteit 

• Het Nederlandse woord vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord 

‘vita’ dat ‘leven’ betekent. Vitaal betekent van groot belang, maar ook 

krachtig of energiek.  

• (Positieve) Gezondheid 

• Het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen om te gaan en hierbij zoveel mogelijk de eigen regie te 

voeren.

• Eigen regie

• Het vermogen om je eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te 

regelen en het praktische vermogen om jezelf te redden in lichamelijk, 

sociaal en psychisch opzicht. 

Wat levert het (hopelijk) op?


