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Beste lezer,

Het nieuwe studiejaar is begonnen. Het is een bijzonder jaar: we gaan verder 
als Viaa! Deze naam verwijst naar ‘levend water’, een beeld uit de Bijbel voor de 
liefde van God. Met de nieuwe naam willen we duidelijker verwijzen naar onze 
missie: als je gelooft in je werk! Wanneer je gelooft in je werk, mag je namelijk ook 
als levend water voor anderen zijn.

Voorwoord

 

Op de volgende pagina’s lees je meer 
over de betekenis en achtergrond van 
de nieuwe naam!

In dit vernieuwde ‘Viaa-maga zine’ 
lees je verder allerlei verhalen 
van  medewerkers, studenten en 
 samenwerkende organisaties. In 
alle verhalen zie je iets terug van de 
passies die we in ons leven kunnen 
hebben. Van Move2Support tot het 
thuis opvangen van jongeren. En van 
het werken bij de reddingsbrigade 
tot het doen van onderzoek. Allemaal 
praktische invullingen om levend 
 water te zijn voor anderen!

Ik wens je veel leesplezier! Graag tot 
ziens bij Viaa.

Met vriendelijke groet,
Jacob Schaap
Voorzitter College van Bestuur Viaa

Colofon
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Dat er gedacht werd over een nieuwe naam is niet nieuw 
volgens Arnoud Gort, projectleider van het project naams-
wijziging. “In 2002 en zelfs al in 1995 heeft de GH over wogen 
om met een nieuwe naam verder te gaan. In 1995 werd 
GHBO veranderd in GH en in 2002 leidde een fusie tot de 
naam GH-GPC-GIDS. Die naam kun je nog tegenkomen op je 
koffiekopje.”

Het project naamswijziging startte volgens Arnoud definitief 
in 2011. “Het College van Bestuur had in de plannen voor de 
toekomst ook een naamswijziging voor ogen. De  jaarlijkse 
marketingonderzoeken en de resultaten van een extern 
 imago- en identiteitsonderzoek gingen daaraan vooraf.” 

Wat volgde was een brainstorm met studenten en verschil-
lende groepen medewerkers. Arnoud: “Die brainstorms 
 leidden tot een uitgebreide lijst met suggesties. Die sug-
gesties bleken zeer waardevol. Het opvallende was dat we 
de meeste konden categoriseren op drie thema’s: lichtend 
licht, zoutend zout en levend water. Met die thema’s zijn we 
verder gegaan, ook omdat ze heel goed passen bij onze 
 missie: geloven in je werk. Uiteindelijk is gekozen voor een 
naam die verwijst naar levend water: Viaa. Die naam kreeg 
ook de voorkeur bij zowel de klankbordgroep als de MR, 
Raad van Toezicht en het BeleidsOverleg.”

Levend water

Rolf Robbe vertelt over de betekenis van Viaa: “Mijn fiets-
route van Zwolle naar Dalfsen loopt via een stuw. Die stuw 
is een plek waar ik over de Vecht heen ga en waar het water 

 levendig stroomt. De nieuwe naam doet mij daar aan denken. 
Viaa is een samentrekking van de woorden ‘vie’ (leven) en 
‘aqua’ (water). Het betekent dus letterlijk: levend water. Jezus 
zegt in de Bijbel: ‘Rivieren van levend water zullen stromen 
uit het hart van wie in mij gelooft’ (Johannes 7 vers 38). Dat 
 willen wij als hogeschool ook uitdragen: als je gelooft in je 
werk ben je als levend water voor de mensen om je heen.”

De weg

Robertha Langenberg vervolgt: “Viaa betekent ook: ‘weg’. Dit 
jaar heb ik meegezongen in een projectkoor, dat het paas-
stuk ‘Via Crucis’ uitvoerde. Dat stuk gaat over de lijdensweg 
die Christus is gegaan en over Zijn dood en opstanding. Ik 
vind het bijzonder dat Hij voor ons de weg naar het leven is 
gegaan en dat wij nu ook die weg mogen volgen achter Hem 
aan. En dat we daarin ook anderen mogen meenemen.”

Zwolse Aa

Viaa heeft ook een verbinding met de stad Zwolle. Arnoud 
Gort: “Vroeger liep dwars door de Zwolse binnenstad een 
waterstroom: de Aa. Het water kwam vanuit het Weezen-
landenpark, naast ons gebouw, de stad binnen en was een 
levensader voor Zwolle. Waar nu de Voorstraat is, werden 
vroeger – aan de Aa - de eerste huizen van Zwolle gebouwd. 
De Zwolse wijk de Aa-landen en recreatieplas de Wijde Aa 
verwijzen nog altijd naar het vroegere riviertje de Aa.

Rolf, Robertha en Arnoud nemen je graag mee langs belang-
rijke plaatsen in Zwolle. Bekijk het filmpje op  
www.viaa.nl/nieuwenaam

Onze nieuwe naam 
wordt... Viaa!

Regiegroep vertelt over de naamswijziging

De GH heeft vanaf september 2014 een nieuwe naam: Viaa. Rolf Robbe, Robertha  Langenberg 
en Arnoud Gort, drie Viaa-medewerkers die het proces van naamswijziging begeleid hebben, 

vertellen over de overgang van GH naar Viaa.

VERNIEUWING

“Als je gelooft in 

je werk ben je als 

levend water”
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Van GH naar Viaa
Docent Peter Bareman over het wijzigen van de naam

Een naamswijziging gaat niet over één nacht ijs. Willen we echt een nieuwe naam? 
 Welke naam is geschikt? Welke associaties heeft men bij de nieuwe naam? Allemaal 

vragen, waar tijdens een proces van enkele jaren over nagedacht is. Maar hoe ervaren 
medewerkers de naamswijziging? Peter Bareman (docent Nederlands) moest wennen, 

maar ziet mooie elementen in Viaa.

Dat de Gereformeerde Hogeschool nadacht over 

een nieuwe naam, is al eerder bekendgemaakt 

aan de personeelsleden. Wat was destijds je 

reactie daarop?

“Dat er een andere naam zou komen, was inderdaad 
geen verrassing. Het eerste moment dat ik het hoorde, 
was tijdens een nieuwjaarstoespraak van het College van 
Bestuur. De nieuwe naam was toen uiteraard nog niet ge-
kozen. Ik had gemengde gevoelens. Ik was er niet diep van 
overtuigd dat er verandering nodig was. Bovendien leek 
het me een hele uitdaging om een nieuwe naam bekend-
heid te geven. Dat is een onbekende weg en dat maakt het 
behoorlijk spannend. Anderzijds leek het me mooi om een 
nieuwe naam te zoeken: daarmee maak je voor jezelf en 
voor anderen scherp wie je als organisatie bent.”

In april 2014 werd de nieuwe naam bekend-

gemaakt. Wat vind je van de naam: Viaa?

“Ik vind het een mooie naam. Hier kunnen we mee voor 
de dag komen! Wel even wennen natuurlijk, maar er 
zitten zeer mooie elementen in. En ‘Viaa’ is goed uit te 
leggen aan anderen. De toevoeging van de ondertitel 
‘Gereformeerde Hogeschool’ vind ik ook goed. Ik denk 
dat die toevoeging belangrijk is, zodat de nieuwe naam 

meer en meer gekoppeld wordt aan een op zich goed 
merk. Ik denk ook dat het belangrijk is vanwege de 
identiteit. Mijn eerste aarzeling was dat met het verdwij-
nen van ‘gereformeerd’ een belangrijk identiteitskenmerk 
opgegeven wordt. Ik denk dat het goed is om de onder-
titel nog een bepaalde tijd te handhaven. Viaa, voorlopig 
nog met ondertitel, heeft zeker mijn steun, we gaan er 
gewoon voor!”

Hoe kijk je naar de toekomst van Viaa?

“Positief, ik denk dat de nieuwe naam een voordeel kan 
zijn, mits we blijvend de identiteit communiceren. Het 
geeft een nieuwe impuls aan onze mooie en belangrijke 
rol in onderwijsland. De naamswijziging markeert een 
moment in de heroriëntatie van wat gereformeerd onder-
wijs in de 21e eeuw kan betekenen. Door onze missie 
vitaal te vertalen en te combineren met de elementen 
van de nieuwe naam, hoop ik op een krachtige identiteit 
én een open houding. Dan kan Viaa ook aansprekend 
gestalte krijgen. Het is een uitdagende opdracht waar 
moed voor nodig is, maar ik heb vertrouwen in Gods 
werk en de kracht die hij geeft aan de collega’s die een 
belangrijke rol hebben bij de naamswijziging! En dat zijn 
welbeschouwd alle collega’s.”

“De nieuwe naam 

is wel even wennen, 

maar er zitten zeer 

mooie elementen in.”

VERNIEUWING
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leven

water

aqua

aavie

de weg

Johannes 7:38

de weg

Johannes 7:38

Deel jouw creatie en win een Viaa-f iets!

leven
vie

Deel jouw creatie en win een Viaa-f iets!

Viaa is onze nieuwe naam! 

Het verwijst naar Levend Water, 

naar Christus (de Weg) 

en naar de Zwolse Aa. 

Laat je inspireren en deel je foto, 

fi lmpje of gedicht met ons. 

De mooiste inzending belonen wij 

met een Viaa-fi ets!

Stuur jouw creatie 

vóór 1 december 2014 

naar prijsvraag@viaa.nl
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Tijdens Viaa Open zet de hogeschool haar deuren open 
voor iedereen die een wil komen nemen. Ouders kunnen 
 kennismaken met de opleidingen door open lessen te 
volgen. Studenten die het afgelopen jaar hun propedeuse 
hebben behaald, krijgen deze tijdens Viaa Open uit-
gereikt. Hiermee krijgt de dag een extra feestelijk tintje!

Het nieuwe thema van dit jaar is ‘levend water’. Dit thema 
heeft alles te maken met de nieuwe naam van de school. 
Tijdens Viaa Open neemt de hogeschool haar nieuwe 
naam feestelijk in gebruik!

Eén van de manieren waarop Viaa op deze dag wil 
laten zien dat ze gelooft in haar werk, is met het sport-
evenement Move2Support. Studenten, medewerkers, 
alumni en andere belangstellenden komen op deze dag 
in actie om geld in te zamelen voor kansarme jongeren 
in ontwikkelings landen. Dankzij Move2Support krijgen 
deze jongeren de kans te  studeren en een nieuw leven 
op te bouwen. Naast de sportieve activiteiten staat er een 
maatschappelijke activiteit op de agenda: verschillen-
de HBO-V studenten organiseren een verwendag voor 
 ouderen in verzorgingstehuizen. 

We hopen je te ontmoeten op Viaa Open!

Wil je een indruk krijgen van wat je tijdens Viaa Open 
kunt verwachten? Bekijk dan het impressiefi lmpje van GH 
Open 2013 op www.viaa.nl/ghopen2013

Feestelijke opening 
van nieuw studiejaar!

Nog even en dan is het zover: op woensdag  17 september luidt onze hogeschool tijdens Viaa 
Open het nieuwe studiejaar 2014-2015 in. Op deze dag is er een inspirerende bijdrage van 

 zanger, schrijver en spreker Martin Brand. Met alle activiteiten die op stapel staan, belooft het een 
 bruisende dag te worden! 

VIAA OPEN

Hoe vonden jullie het om te werken aan dit project?

Jan: “We vonden het een uitdaging om na te denken over 
een goed fi lmconcept. Met de betekenis van de nieuwe 
naam kun je veel uitbeelden, er zitten mooie elementen 
in.” Jos vertelt verder: “Toen we wisten voor welke vorm 
we zouden gaan en welke  elementen we wilden uitlichten, 
zijn we gaan fi lmen. Ontzettend leuk om er samen met de 
betrokken Viaa-medewerkers dan iets van te maken dat 
kort en krachtig is en precies laat zien wat de naam in 
zich heeft. Het proces zelf was ook wel spannend, want 
je mag natuurlijk nog aan niemand verklappen wat je 
precies fi lmt.”

Wat vinden jullie van de nieuwe naam?

Jan: “Ik heb in de afgelopen jaren op de GH gezeten, dus 
Viaa is voor mij wel even wennen. Maar ik vind de naam en 
de betekenis erg mooi. Over een jaar weet ik waarschijnlijk 
niet anders meer. Ik word wel blij van deze nieuwe naam.”

Welke reacties hebben jullie gekregen op jullie fi lmpje?

Jos: “We hebben veel positieve reacties gekregen. Dat is echt 
leuk.” Jan vervolgt: “Het is elke keer weer spannend wat mensen 
van het eindresultaat vinden. Onze fi lmpjes zijn pas geslaagd als 
we over weten te brengen wat we ons vooraf tot doel hebben ge-
steld. De positieve reacties die we op dit fi lmpje en op de nieuwe 
commercial van Viaa kregen, zijn echt een kroon op ons werk.”

Benieuwd naar het fi lmpje van Jan en Jos? Ga naar 
www.viaa.nl/nieuwenaam

Studenten maken f ilm over nieuwe naam
MWD-student Jan van den Engel (inmiddels afgestudeerd) en zijn huisgenoot Jos Stolper  maken 

al langere tijd fi lmpjes voor diverse organisaties. In 2012 richtten beide studenten hun eigen 
 fi lmbedrijfje Styrinth op. Styrinth kreeg de uitdaging om bij de interne lancering van de nieuwe 

naam een fi lmpje te maken. We vroegen hen hoe ze dat proces hebben ervaren.
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Stilgezet

In 2012 werd Martin verschillende 
keren getroffen door een hartstil-
stand. Martin: “Die ervaring heeft 
mijn  leven veranderd. Ik ben toen 
stilgezet. Daardoor zie ik nu wat ik 
écht  belangrijk vind, namelijk God 
en daarna mijn  gezin, familie en 
 vrienden. Deze er varing komt in mijn 
liedjes terug. Op mijn nieuwste cd, die 
begin 2015 uit komt, staan veel liedjes 
over ver trouwen, over rust vinden in 
de storm. Ik hoop dat andere mensen 
zich in mijn teksten herkennen en 
dat we vanuit die herkenning samen 
de stap zetten naar God. Het mooie 
aan mijn werk is dat ik niet alleen 
mensen in Nederland kan bereiken, 
maar ook mensen aan de  andere 

kant van de wereld. Laatst bracht een 
 benefietconcert een enorm bedrag 
op. Dankzij deze opbrengst krijgen 
veel zwangere vrouwen in Afrika nu 
voorlichting over alles wat belang-
rijk is rondom een zwangerschap. 
Hierdoor kunnen veel kinderlevens 
worden  gered. Een avondje zingen 
heeft dan een heel mooi neveneffect.”

Passie voor jongeren

Werken met jongeren is voor Martin 
een passie. Martin: “Samen met Henk, 
één van mijn vaste pianisten, geef 
ik op verschillende scholen gast-
colleges, workshops of cursussen. Het 
is fascinerend om samen met  jongeren 
te peuteren aan de laagjes die om 
hen heen zitten. Sociaal gewenste 
ant woorden proberen Henk en ik op 
een respectvolle manier af te wim-
pelen. Wat er dan overblijft, is wat de 
 jongeren op dat moment écht bezig-
houdt. Wij  c oachen ze vervolgens in 
hun zoektocht naar wie ze zijn. Henk 

doet dat meestal met veel humor. Ik 
gooi graag een steen in de vijver om 
iets bij mensen los te maken.”

In beweging

Op de vraag waar het jaarthema van 
Viaa, ‘levend water’, hem aan doet 
denken, antwoordt Martin: “Ik asso-
cieer het met in beweging blijven, 
je mee laten voeren, verbonden zijn 
met mensen en deel uitmaken van 
een groter geheel. Water moet niet 
stilstaan. Jezus biedt niet voor niets 
nieuwe wijn aan: Levend Water. Met 
mijn liedjes wil ik als levend water zijn 
voor anderen. Ik wil mensen raken 
en meenemen. We zijn geroepen om 
dicht bij de Bron te leven. Alleen dan 
drogen we niet op!”

Roeping

Creativiteit zit Martin in het bloed, net 
als het beklimmen van het podium. 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat hij na zijn middelbareschooltijd 
koos voor een op leiding aan ArtEZ, 
hogeschool voor de kunsten. Tijdens 
zijn studie kwam Martin, die op dat 
moment niet gelovig was, een  aantal 

christenen tegen. Martin: “Door mijn 
gesprekken met hen, werd ik nieuws-
gierig. Er groeide in mij een groot 
ver langen naar het leren kennen van 
God. Op mijn twintigste kwam ik tot 
geloof. Op dat moment was ik alleen 
nog maar met Hem bezig. Bij mij 
is het vaak alles of niets. Ik  stopte 
met mijn opleiding en volgde een 

 diaconaal jaar bij jongeren organisatie 
Youth for Christ. Daarna werkte ik zes 
jaar als zanger, spreker en schrijver 
bij de zendingsorganisatie Operatie 
Mobilisatie. In 2009 richtte ik mijn 
eigen creatieve  onderneming op. Ik 
heb het gevoel dat het mijn roeping is 
om mensen te bereiken met de liefde 
van Christus.” 

VIAA OPEN

Martin Brand
Spreker en zanger op Viaa Open

Van jongs af aan is Martin Brand gefascineerd door muziek. Als klein ventje zat hij bij een kin-
derkoor en vanaf zijn tiende kreeg hij zangles. Hij deed mee aan verschillende talentenjachten. 
Inmiddels is Martin bekend als zanger, maar ook als spreker, schrijver en coach. Martin: “Com-
municeren is voor mij dé manier om te inspireren. Ik wil graag een vonkje overbrengen. Via lied-
jes of gesprekken of een combinatie daarvan.” Op 17 september spreekt en zingt Martin tijdens 

Viaa Open. Eén van zijn vaste pianisten, Henk Doest, begeleidt hem daar muzikaal bij.

“Met mijn liedjes 

wil ik mensen raken 

en meenemen.”

“We zijn geroepen 

om dicht bij de Bron 

te leven.”
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Net als in voorgaande jaren, staan ook dit jaar activiteiten 
als ‘Wielrennen Rondje IJsselmeer’, volleybal, skeeleren 
en hardlopen op het programma van Move2Support. Een 
nieuwe activiteit is ‘Zwolle by Night’, een wandeltocht van 
veertig kilometer die ‘s nachts van start gaat. Liefhebbers 
van Latin music en andere muziekstijlen kunnen zich uit-
leven tijdens een workshop hiphop. 

Met de opbrengsten van Move2Support krijgt een  aantal 
kansarme jongeren in ontwikkelingslanden nu wél de 
 mogelijkheid om te studeren. Flor uit Peru is zo’n student. 
Zij krijgt sinds 2011 ondersteuning vanuit Move2Support 

en bouwt nu vol overgave aan haar toekomst. Op pagina 
14 lees je over hoe het met haar gaat. 

In 2013 heeft Move2Support opnieuw een recordbedrag 
opgeleverd van maar liefst 13.089 euro. Natuurlijk  hopen 
we ook dit jaar zo’n mooi bedrag bij elkaar te  sporten. 
Vanaf deze plaats wenst Viaa alle deelnemers van 
 Move2Support heel veel succes toe!

Benieuwd naar een impressie van Move2Support 2013? 
Bekijk het filmpje op www.viaa.nl/move2support2013

In actie voor het  
goede doel!

De vierde editie van Move2Support komt er weer aan! Op woensdag 17 september komt Viaa sa-
men met de christelijke hulporganisaties Dorcas en Compassion in actie voor kansarme jongeren 
in ontwikkelingslanden. Move2Support maakt deel uit van Viaa Open, de officiële opening van het 
nieuwe studiejaar van Viaa. Het belooft weer een gezellig evenement te worden waarbij studenten, 

medewerkers, alumni en andere betrokkenen zich samen inzetten voor het goede doel.

MOVE2SUPPORT
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Hoe gaat het met je?

“Met mij en mijn familie gaat het heel 
goed! Het afgelopen jaar is mijn woon-
situatie erg veranderd. Doordeweeks 
woon ik dicht bij de universiteit en in 
de weekenden ben ik thuis, bij mijn 
familie. Nu hoef ik niet meer zes uur 
per dag te reizen en kan ik meer tijd 
aan mijn studie besteden. Ik zit nu in 
het derde jaar van mijn opleiding tot 
leraar Engels en Spaans. De opleiding 
is best pittig, maar gelukkig haal ik 
toch goede cijfers. In 2015 hoop ik 
mijn diploma te halen.”

Wat betekent de ondersteuning 

 vanuit Move2Support voor jou?

“De steun die ik krijg is voor mij heel 
belangrijk. Van het geld dat ik krijg, 
betaal ik mijn opleiding, boeken en 
studiematerialen. Daarnaast krijg ik 
ook fi nanciële ondersteuning voor 
mijn woonruimte en voor eten. Dankzij 
deze hulp kan ik aan mijn toekomst 
en aan de toekomst van de mensen 
om mij heen werken. Ik dank God elke 
dag voor deze hulp en bid ook elke 
dag voor de mensen in Nederland die 
mij helpen.”

Van welke baan droom je?

“Na mijn opleiding wil ik graag bij het 
Ministerie van Onderwijs werken en 
meedenken over het onderwijssysteem 
in Peru. Maar mijn grootste wens is om 
les te geven in de kleine provincies 
van Peru. Daar is een enorme  behoefte 
aan leerkrachten. Wat ik nu leer, wil ik 
graag gebruiken om de kinderen in 
kleine, arme gebieden te helpen.”

Sinds vorig jaar heb je contact met 

Erik en Jedidjah. Wat betekent dit 

contact voor jou?

“Ik vind het heel leuk om brieven en 
berichtjes te ontvangen van stu-
denten uit Nederland. Het is niet 
alleen gezellig, ook kan ik zien wat de 
overeenkomsten en verschillen zijn 
tussen Nederland en Peru en tussen 
de onderwijssystemen. Ik hoop dat we 
nog lang contact blijven houden!”

Flor uit Peru krijgt ondersteuning vanuit Move2Support

Flor de Liz Ayala Celis uit Peru is één van de studenten die sinds 2011 ondersteuning krijgt vanuit 
Move2Support. Voor iemand als Flor is fi nanciële hulp heel hard nodig om een opleiding te  kunnen 

volgen. Maar de band met Flor is inmiddels meer dan alleen een ‘sponsorrelatie’. Het is een 
vriendschapsrelatie geworden tussen Flor en Viaa-studenten Erik en Jedidjah. Ze schrijven brieven 
naar elkaar houden en contact via Facebook. Hieronder vertelt Flor over hoe het met haar gaat. Op 

de volgende pagina vertellen Erik en Jedidjah over wat de band met Flor voor hen betekent.

Erik Busstra, vierdejaarsstudent MWD, ontmoette Flor 
vorig jaar tijdens Move2Support en raakte met haar in 
gesprek. Erik: “Ik heb Flor leren kennen als een positief 
ingesteld, dankbaar persoon. Ik weet dat de omstandig-
heden waarin ze leeft moeilijk zijn, maar dat blijkt niet uit 
haar woorden. Sinds ze weer terug is in Peru, hebben 
we contact via Facebook. We ‘praten’ vooral met elkaar 
over onze studies. Bijvoorbeeld over wat we mee maken 
op onze opleiding en over de werkstukken die we 
maken. Dat we allebei studenten zijn, schept een band. 
En dat we in verschillende culturen en omstandigheden 
leven, doet daar niets aan af. Voor mij werkt ons  contact 
nogal ontnuchterend. In Nederland krijgen we veel 
in onze schoot geworpen en dan nog maken we ons 
vaak druk om relatief kleine dingen. Flor heeft in veel 
opzichten praktisch niets, maar vertrouwt er toch op 
dat alles op z’n pootjes terechtkomt. Aan haar enorme 
geloofsvertrouwen en positieve instelling neem ik een 
voorbeeld. Dat maakt ons contact ook zo leuk: het is 
wederzijds, we hebben er allebei veel aan.”

Jedidjah de Haan, tweedejaarsstudent Godsdienst 
 Pastoraal Werker (GPW), werd vorig jaar door Viaa 
 gevraagd of ze via Compassion contact wilde houden met 
Flor. Jedidjah reageerde meteen enthousiast: “Waarom 
niet? Ik vind het bijzonder dat ik het studeren voor Flor 
persoonlijker en leuker kan maken door contact met haar 
te hebben. Ik kies er bewust voor om brieven te schrijven, 
omdat ik mezelf zo dwing om er echt voor te gaan zitten. 
Flor en ik hebben nog niet zo lang contact, maar ik hoop 
dat we een warme band zullen krijgen. Ik wil haar het 
gevoel geven dat ze  geliefd is en dat ze het verdient om 
een opleiding te volgen. Voor ons komt Move2Support 
neer op ‘even sporten voor het goede doel’. Voor mensen 
zoals Flor is de waarde van dit evenement enorm. Het is de 
toegangspoort voor een betere toekomst. Ik wil voor haar 
een biddende kracht zijn achter mijn brieven en hoop en 
verwacht dat Flor dat ook voor mij zal zijn.”

MOVE2SUPPORT

Jedidjah de Haan

Erik Busstra

Grenzen verleggen

“Dankzij de hulp uit 

Nederland, kan ik 

aan mijn toekomst 

werken.”
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SPH-student Henk 
woont in het klooster

Studentenhuizen zijn er in alle vormen en maten: flats, rijtjeshuizen, voormalige hotels, oude 
grachtenpanden, ga zo maar door. SPH-student Henk Schoon voegt een wel heel  bijzondere 

toe aan de lijst: een klooster. Samen met vijf andere studenten én acht broeders woont hij in het 
Domini canenklooster in Zwolle.

Een klooster als ‘studentenhuis’, dat 

hoor je niet elke dag. Hoe ben je hier 

terecht gekomen?

“Ik zag op Facebook een advertentie 
voorbij komen voor een kamer in het 
klooster. Het was een grote kamer en 
op loopafstand van de hogeschool. Dat 
het in een klooster was, vond ik extra 
bijzonder. Ik heb geschreven op de 
kamer en ik werd uitgekozen!”

Hoe ziet jouw leven in het  

klooster eruit?

“Op zich net als dat van andere stu-
denten. We hebben in het klooster ons 
eigen gedeelte, dat omgebouwd is tot 
een ‘normale woning’ met een keuken, 

een woonkamer en zes slaapkamers. 
Om in het klooster te mogen wonen 
zijn er een paar verplichtingen, maar 
die vind ik juist erg leuk en waardevol. 
Twee keer in de maand hebben we 
een avond met buitenlandse jongeren 
die in Zwolle studeren. We verdiepen 
ons samen in de Bijbel en praten over 
levensvragen. Eén keer in de maand 
hebben we een avond met de acht 
broeders, die ook in het klooster wonen. 
De broeders zijn echt hartstikke gezellig 
en heel open minded: ze willen weten 
wat je denkt en van je leren. En wij leren 
ontzettend veel van hen. Het zijn fijne 
buren. Ze groeten je altijd heel hartelijk 
en maken vaak even een praatje. Naast 

de avonden met de broeders en de 
buitenlandse studenten, hebben we 
één keer per maand een avond met de 
studenten die in het klooster wonen. 
Dan verdiepen we ons in de Bijbel of 
vergaderen we over huishoudelijke 
 zaken. Tot slot woon ik elke maandag 
het avondgebed bij.”

Wat vind je het meest leuk aan het 

wonen in het klooster?

“Ik ben er vooral erg trots op. Als vrien-
den langskomen, laat ik ze eerst het 
hele klooster en de kerk zien. Het is zo’n 
mooi gebouw. Ik vind het ook een heel 
bijzondere ervaring, om in een klooster 
te wonen! Dit maak je niet snel mee.”

BIJZONDER

“Als vrienden

langskomen, laat

ik ze eerst het

hele klooster en

de kerk zien.”
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Nieuw curriculum 
voor de pabo

Sterkere focus op verbinding tussen theorie en praktijk

Niet ‘de klas is vol’, of ‘de maat is vol’, maar het nieuwe onderwijsconcept van de pabo is VOL. 
VOL staat voor ‘Vormend en Onderzoekend Leren’ en krijgt gestalte in het nieuwe curriculum 

van de pabo van Viaa. Dit nieuwe curriculum start in september 2014 en wordt vervolgens jaar 
voor jaar uitgerold over de hele opleiding. De verbinding tussen theorie en praktijk is versterkt 

en  intensiveert bovendien de samenwerking tussen pabo-opleidingen en de beroepspraktijk. Dit 
wordt bekrachtigd in SCOPE, een samenwerkingsverband tussen Viaa en diverse basisschool-

clusters voor christelijk onderwijs. 

SAMEN STERk

“We leiden onze studenten op tot 

Bezielde Professionals: onderzoekend, 

nieuwsgierig en persoonlijk-

professioneel gevormd.” 

Samenhang

De afgelopen jaren is de onder-
wijspraktijk steeds complexer 
 geworden. Dat verklaart de veel-
heid aan routes binnen de pabo- 
opleidingen. “Deze ontwikkeling 
hebben we als  vertrekpunt genomen 
voor de  toekomst”, aldus Els Ensing, 
op leidingscoördinator pabo bij Viaa 
en voorzitter van de Curriculum- 
projectgroep. “De afgelopen jaren 
hebben we hard gewerkt aan het 
vormgeven van een nieuw curriculum. 
De kennisbases die landelijk voor 
alle  pabo-vakken zijn  opgesteld, zijn 
daar volledig in  verwerkt. Het nieuwe 
 curriculum is op gebouwd uit vijf leer-
lijnen. Eén daarvan, de Persoonlijke 
Professionele Ontwikkelingslijn (PPO-
lijn), loopt als een rode draad door het 
curriculum. Als een student bijvoor-
beeld studievragen heeft of als de 
stage vragen oproept, kan de student 
deze in de PPO-groep naar voren 
 brengen. De samenhang binnen de 
opleiding is hierdoor  verbeterd.” 

Werkplekleren

Een andere belangrijke verandering 
 binnen het nieuwe curriculum, is de 
focus op de verbinding met de praktijk. 

Els: “Studenten lopen meer en langer 
stage dan voorheen. Twee dagen per 
week en een week per lesblok staan 
ze voor de klas. Vanuit hun opleiding 
krijgen ze ondersteuning van stage-
begeleiders en vanuit hun stageschool 
van werkplekbegeleiders. De stu-
denten geven overigens niet alleen les, 
ook worden ze betrokken bij allerlei 
vakoverstijgende activiteiten van de 
school. Zo werken we samen aan 
 wederzijdse schoolontwikkeling. Viaa en 
de SCOPE-scholen zorgen samen voor 
een goede werkplek voor de studenten, 
waar zij waardevolle praktijk ervaring 
kunnen opdoen.

VOL voordelen

Het nieuwe curriculum levert voor de 
student een duidelijk en uitdagend 
programma op. Els: “De kracht van 
het systeem zit ‘m in de verbinding: 
verbinding binnen de leerlijnen, ver-
binding met de praktijk en daarbij 
de  verbinding met hun persoonlijk- 
professionele ont wikkeling. De intentie-
verklaring die door de SCOPE-partners 
is  ondertekend, geeft voldoende basis 
om de  komende jaren de samenwerking 
verder uit te bouwen. Deze weder zijdse 
 beïnvloeding van kennis en kunde 

maakt het bovendien  mogelijk om 
in te spelen op het Passend Onder-
wijs dat in 2015 wordt ingevoerd. Van 
scholen wordt dan verwacht dat ze 
een  passende werkplek bieden aan 
kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. We bereiden onze  stu denten 
hierop voor door hen vanuit een 
 Bijbelse basis op te leiden tot Be zielde 
Professionals. Dat houdt in dat ze 
een onderzoekende houding  hebben, 
nieuwsgierig zijn en persoonlijk- 
professioneel gevormd zijn. Als pro-
fessionals geven ze deze kwaliteiten 
vervolgens door aan hun leerlingen. 
Het mooie aan dit concept is dat zowel 
de pabo- opleidingen als de basis-
scholen een onderzoekende houding 
ont wikkelen. Hun samenwerking vormt 
de motor achter dit nieuwe concept.”

SCOPE

SCOPE is een samenwerkings-
verband van christelijke scholen 
voor primair onderwijs en de 
Educatieve Academie van Viaa. 
Het doel van de samenwerking is 
de kwaliteit van de opleiding en de 
opleidingsscholen te versterken.
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Van A naar Ergens

Jan Willem Lingeman, directeur van 
de Willem-Alexanderschool: “Dankzij 
het werkplekleren passen pabo-
studenten hun kennis direct toe in 
de praktijk. Dat vind ik een heel 
goede ontwikkeling. De tijd waarin 
we  dachten: de theoretische basis is 
gelegd, nu kunnen we het, is gelukkig 
voorbij. Nee, het werkelijke leren vindt 
plaats door je het vak in de praktijk 
eigen te maken. Door te ontdekken, te 
ervaren, te experimenteren, praktisch 
gericht bezig te zijn en door veel op 
de school te zijn. Het leerproces hoeft 
niet altijd van A naar B te gaan. Liever 
zelfs van A naar Ergens, omdat juist 
het proces naar het einddoel toe, de 
ontwikkeling, leerzaam is.”

Collega’s

Pabostudenten worden op de Willem- 
Alexanderschool vooral gezien als 
collega’s. Jan Willem: “Wij zien het 
zo: wij leren van studenten en stu-
denten leren van ons. Studenten 
doen gewoon mee in de dingen die 
wij doen en natuurlijk begeleiden 
we hen daarbij. Wij betrekken stu-
denten bij alles wat er in een klas én 
daarbuiten gebeurt. Dat maakt het 
onderwijs rijker. En studenten zien op 

deze manier dat lesgeven meer is dan 
alleen voor de klas staan. Een groot 
voordeel van deze nieuwe manier van 
samenwerken is dat de leerlingen 
meer aandacht krijgen. Dankzij de 
uitwisseling van kennis kunnen we 
de kinderen meer onderwijs op maat 
bieden. Dit sluit prachtig aan bij het 
Passend Onderwijs, waarbij scholen 
een passende onderwijsplek bieden 
aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben.”

Wisselwerking

De uitwisseling van kennis en kunde 
biedt alle partners meerwaarde. Jan 
Willem: “De samenwerking maakt het 
ten eerste mogelijk om onderzoek te 
kunnen doen en dicht bij een leerling 
te staan. Daarnaast kunnen we meer 
organiseren, kennis binnen de school 
halen, kennis naar buiten brengen 
en kennis doorgeven. Zo heeft een 
docent van onze school laatst op Viaa 
aanvullende tips gegeven over hoe 
studenten het Smartboard kunnen 
inzetten. En andersom hebben docen-
ten van Viaa hier een prachtige cursus 
‘co-teaching’ gegeven. Deze wissel-
werking maakt dat we onze leerlingen 
en ouders én aankomende leerkrach-
ten een ‘royale’ basis kunnen bieden.”

Nieuw curriculum maakt 
ruim baan voor praktijkleren

Pabostudenten leren vooral door te doen

De Willem-Alexanderschool in Rijssen is één van de opleidingsscholen waarmee Viaa binnen SCOPE 
samenwerkt. Deze basisschool heeft de afgelopen jaren al aan vele - toen nog -  GH- studenten een 

stageplaats geboden en zal dat de komende jaren blijven doen. Maar er is één verschil: met de 
komst van het nieuwe curriculum wordt de stageplaats een werkplek. 
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Vind JustinVind Justin
Justin Spire gaat al langere tijd met Viaa mee naar 
beurzen, evenementen en middelbare scholen. Hij is 
inmiddels een bekende voor veel belangstellenden, 
studenten en medewerkers. Dit keer heeft Justin Spire 
zich verstopt in het mooie Zwolle. Waar is hij? Laat het 
ons weten via social media met hashtag #justinspire 
en maak kans op het Viaa-verrassingspakket!
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“We willen als een vader 

en een moeder zijn voor 

onze (pleeg)kinderen.”

SAMEN STERk

Second best

Het begon met een droom en een gedachte: een droom van 
een huis vol kamers en kinderen. Een gedachte aan een 
leegstaande jeugdherberg als geschikte gelegenheid om jon-
geren met problemen te herbergen. En daarnaast heel veel 
liefde. Vervolgens wordt op een avond in februari 2003 een 
dan nog vaag idee gelanceerd: een warm plekje creëren voor 
jongeren in nood. Niet zomaar ‘ergens’, nee, thuis. Inmiddels 
zijn deze droom en gedachte gerealiseerd. ‘Uitgekomen’ zou 
je haast zeggen, maar in deze context is dat een ongeluk-
kige aanduiding. Want, zo zegt Henk, “wonen bij Innside is 
second best. De meeste kinderen die bij ons wonen, hóren 
hier natuurlijk niet te wonen.”

Samen sterk

Beide gezinnen hebben een eigen woning in de boerderij, 
die ook een gemeenschappelijk deel bevat. De woningen 
zijn op alle verdiepingen via doorgangen met elkaar ver-
bonden. Henk: “De kracht van ons concept is dat we het met 
z’n vieren doen. In het gemeenschappelijke deel integreren 
de pleegkinderen volledig in één van onze gezinnen. Het 
andere gezin leeft in die week in de eigen basiswoning. De 
week daarop gaat het precies andersom. Hierdoor is er geen 
sprake van een beklemmende relatie. De jongeren kunnen na 
een week weer met een schone lei beginnen en wij kunnen af 
en toe afstand nemen en even met z’n tweeën zijn. Natuurlijk 
hebben we regelmatig overleg met elkaar, minstens een keer 
per week. Dit concept blijkt heel goed te werken, zowel voor 
de kinderen als voor ons.”

Leven(s) delen

Een deel van de pleegkinderen van de gezinnen komt via 
jeugdhulporganisaties en een ander deel via ouders. Henk: 
“Aan de kinderen die bij ons wonen, willen we laten zien hoe 
het gezinsleven is bedoeld. We willen kinderen de veiligheid 
bieden waarvan we denken dat ze het nodig hebben om zich 
te ontwikkelen. Soms moet je daarvoor tegen de stroom in, 
want alle kinderen zijn beschadigd. We hebben geen metho-
diek. Juist niet. We willen er ‘gewoon’ voor ze zijn, ons leven 
ter beschikking stellen, present zijn, een bedding  bieden om 
in te leven. Eigenlijk willen we als een vader en een moeder 
voor ze zijn, al zijn we dat niet. Verder gaat het bij ons als bij 
de meeste gezinnen, al zitten er bij ons wat meer  mensen 
aan tafel. Uiteindelijk gaat het erom dat je liefdevol met 
elkaar omgaat.”

Passie 

Het coachen van de jongeren beschouwt het viertal als een 
voorrecht. Henk: “Het is prachtig om met mensen te werken, 
hen te begeleiden bij hun zoektocht, hun vragen met hen te 
bespreken. Vanuit de liefde van God, willen we Zijn liefde 
weerspiegelen om ons heen. Ook aan ‘onze’ kinderen. We 
maken hierbij dankbaar gebruik van ons eigen vakgebied: 
allemaal zijn we opgeleid tot leerkracht. Maar we doen dit 
vooral vanuit onze passie, vanuit onze wens om kinderen te 
herbergen, in ons hart en in ons leven.”

Wil je een filmpje zien over het werk van Stichting Innside? 
Ga dan naar www.viaa.nl/innside

Een veilige haven bieden aan jongeren die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen 
wonen. Dat is wat Henk en Trix Grit en Henk en Tienke Veenstra nastreven met hun concept 

van combi-pleegzorg, oftewel: gezamenlijk pleegouderschap. Samen met hun eigen kinderen 
én hun zes pleegkinderen bewonen ze een oude, opgeknapte boerderij in Zwolle. Boven de 
deur hangt een bordje met de tekst ‘Innside’, de naam van hun stichting. We spraken met 

Henk Grit, die naast pleegvader, ook fulltime pabodocent en onderwijsadviseur aan Viaa is, 
over deze  bijzondere vorm van pleegzorg.

Henk Grit werkt al sinds 1979 in het onderwijs. Eerst in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Na zijn studie ortho-
pedagogiek, werkte hij bij de schoolbegeleidingsdienst. Nu is hij als pabodocent en onderwijsadviseur aan Viaa verbonden. 

Twee gezinnen en zes pleeg-
jongeren onder één dak:

Combi-pleegzorg als ‘second best-oplossing’ voor jongeren met problemen
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Slacklinen
Het verborgen talent van een SPH-student

Het is een beeld dat je steeds vaker ziet in parken: een koord, gespannen tussen twee bomen. 
Op dat koord loopt een betrekkelijk jong persoon. Balancerend, geconcentreerd, zijn grenzen 
 verleggend. Deze manier van balanceren heet ‘slacklinen’, een verwijzing naar de ‘slappe lijn’ 
waarover men loopt. Cor Vinke, eerstejaarsstudent SPH, is zo’n slackliner. Hij vertelt over zijn 

 passie voor deze opkomende, trendy sport.

Wat is slacklinen precies?

“Slacklinen moet je zien als balan-
ceren op een kunststof band die tus-
sen twee vaste punten op gespannen 
is. Je kunt er ‘gewoon’ over lopen, 
maar je kunt ook kunstjes doen. Of, 
zoals wij dat onder elkaar noemen, 
tricks. De hoogte van de lijn bepaal je 
zelf, net als de sterkte waarin je hem 
opspant. Er bestaan allerlei vormen 
van slacklinen, bijvoorbeeld longlines, 
waterlines en tricklines.”

Wat maakt slacklinen zo’n leuke sport?

“Wat ik er vooral leuk aan vind, is de 
uitdaging om van mezelf te winnen. Ik 
probeer letterlijk en figuurlijk steeds 
een stapje verder te komen. Elke keer 
dat ik op mijn lijn sta, merk ik dat het 
beter gaat dan de keer daarvoor. Die 
vooruitgang en het verleggen van mijn 
grenzen vind ik geweldig. Daar komt 
bij dat ik het heerlijk vind om buiten te 
zijn en de spanning te voelen als ik de 
lijn ‘uit’ probeer te lopen. En, last but 
not least, voor mij is slacklinen vooral 

een gezelschapssport. Meestal ga ik 
met een groepje vrienden het park in 
om te trainen. Tussen het slacklinen 
door praten we met elkaar en soms 
eten en drinken we iets. Die combi-
natie van slacklinen en gezelligheid 
vind ik te gek.”

Welk materiaal heb je nodig om te 

slacklinen?

“Heel weinig! Aan een band met een 
breedte van 2,5 tot 5 centimeter, twee 
boomschlinges en een spansysteem 
heb je al genoeg. Boomschlinges 
beschermen de bomen, zodat ze 
niet beschadigd raken. Verder zijn er 
nog allerlei accessoires om het lopen 
 makkelijker of moeilijker te maken, 
maar die heb je niet per se nodig.”

Hoe is slacklinen ontstaan?

“Slacklinen is in de jaren tachtig in 
Amerika ontstaan. Het is dus een heel 
jonge sport. Het begon als vrije-
tijdsbesteding voor klimmers in de 
 Yosemite Valley. Al snel verspreidde 

deze sport zich naar andere  landen. 
De afgelopen jaren is slacklinen 
in  Nederland heel snel populair 
 geworden. Er bestaan nu zelfs allerlei 
competities, met name binnen trick-
lines. Je ziet dan de mooiste tricks 
voorbijkomen.”

Kan iedereen slacklinen?

“Ja, in principe kan iedereen, dus 
jong en oud, slacklinen. De eerste 
keer kom je nauwelijks vooruit, maar 
als je vol blijft houden, komt daar snel 
verandering in. Slacklinen vraagt om 
concentratie, coördinatie, zelfver-
trouwen, uithoudingsvermogen en 
spierkracht. Het wordt niet alleen in 
de klimwereld gebruikt als ‘balans 
training’, ook wordt het steeds meer 
gedaan door topsporters. Sommigen 
zien het als een complete workout. 
Zelfs fysiotherapeuten gebruiken het 
steeds vaker bij hun patiënten om 
bepaalde spiergroepen aan te spre-
ken. Slacklinen is dus een heel goede 
sport voor lichaam en geest.”

PASSIE

“Elke keer dat ik op een 

slackline sta, verleg 

ik mijn grenzen.”
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Een bijzondere bijbaan:
HBO-V student Jafeth Oostra werkt bij de reddingsbrigade 

PASSIE

Je werkt nu al ruim acht jaar bij de reddingsbrigade: je 

moet er dan wel veel plezier in hebben!

“Ja, als klein jongetje vond ik hulpdiensten al prachtig. Ik woon-
de in Den Helder en zag vanaf de kust vaak reddingsbootjes 
varen. Dat leek mij ook geweldig om te doen! Misschien zit dat 
een beetje in mijn genen: mijn vader voer toen als visser op 
zee. Toch is het niet alleen het water dat mij trekt. Ik vind het 
vooral heel mooi dat ik mensen in nood mag helpen. Dat vond 
ik op mijn twaalfde een uitdaging en dat vind ik nog steeds.”

Wat moet je kunnen om bij de reddingsbrigade 

te werken?

“Allereerst moet je natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. 
Daarnaast moet je echt een teamspeler zijn. Samenwerking 
en vertrouwen hebben in elkaar zijn cruciaal tijdens een 
 reddingsactie. Om op dit punt te komen, moet je veel oefenen 
en op elkaar inspelen. Ik heb dan ook heel wat diploma’s en 
brevetten moeten halen om als Senior strandwacht aan de slag 
te kunnen. Op mijn zestiende had ik al een aantal diploma’s in 

huis. Toch moet ik nu nog elk jaar meedoen aan een selectie-
weekend. Ik word dan bijvoorbeeld getest op zwemsnelheid, 
maar ook op kennis en samenwerking.”

Wat maakt jouw bijbaan bij de reddingsbrigade 

zo bijzonder?

“Voor mij is dit de mooiste bijbaan die ik me kan indenken. Mijn 
hobby is mijn werk en mijn werk is mijn hobby. Ik word trouwens 
alleen in de zomermaanden betaald. De rest van het jaar werk 
ik als vrijwilliger bij de reddingsbrigade. Samen met collega’s 
bewaak ik dan verschillende evenementen in en rondom Den 
Helder, zoals Sail, de sinterklaas intocht en de drakenbootrace. 
Werken bij de reddingsbrigade is dus veel meer dan gehuppel 
over het strand. Het is heel dynamisch werk, waarbij je altijd 
alert moet zijn.”

Welke reddingsactie is je het meest bijgebleven?

“Mijn eerste. Ik was toen net zestien. Het was springtij en er 
stond windkracht vier of vijf. Twee meisjes werden in de af-

gaande stroming meegenomen en konden niet meer op eigen 
kracht terugkomen. Nadat we hen hadden gered, moest één 
meisje voor onderzoek naar het ziekenhuis. Gelukkig is het alle-
maal goed afgelopen, maar spannend was het wel. En mensen 
zijn je achteraf zo enorm dankbaar! Dat geeft echt voldoening.”

Je bijbaan lijkt mooi aan te sluiten bij je opleiding HBO-V. 

Is dat toeval of niet?

“Nee, dat is zeker geen toeval. Verpleegkunde en reddings-
werk hebben met elkaar gemeen dat je er voor iemand bent 
die in een kritieke toestand verkeert. Je moet de situatie snel 
opnemen en accuraat handelen. Ik wil dus ook de spoed-
eisende kant op en wil daarna graag op een ambulance wer-
ken. Dat ik HBO-V en daarnaast reddingswerk doe, heeft veel 
voordelen. Ik kan steeds makkelijker verbanden leggen en 
methodes toepassen. Ja, mensen helpen is echt mijn passie!”

Wil je een fi lmpje zien over het werk van Reddingsbrigade Den 
Helder? Ga dan naar www.viaa.nl/reddingsbrigade 

“Werken bij de 

reddingsbrigade 

is veel meer dan 

gehuppel over 

het strand.”
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Een bijbaan: bijna iedere student heeft er één. De ene bijbaan is leuker dan de andere. En de ene 
verdient beter dan de andere. Maar er zijn bijbanen waarbij beide vragen minder relevant zijn. 
Gewoonweg omdat het werk bijzonder is en voldoening geeft. HBO-V student Jafeth Oostra uit 

(oorspronkelijk) Den Helder heeft zo’n bijbaan. Al sinds zijn twaalfde jaar zit hij bij Reddingsbriga-
de Den Helder. Eerst als ‘guppie’, nu als volleerd en gediplomeerd reddingswerker. In vakjargon: 
Senior lifeguard. Samen met collega’s waakt hij in de zomermaanden over zeven kilometer strand.
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Inspiratiebron

Jasmijn: “In het blad Insight (EO) las ik een interview met 
een militair. Hij vertelde dat hij tijdens zijn werk te veel ge-
zien had om nog in een liefdevolle God te kunnen geloven. 
Ik heb zelf vrijwilligerswerk gedaan via World  Servants 
en ik herkende de vraag waar God is in de armoede en 
schrijnende omstandigheden die er zijn in de wereld. 
Het leek me fantastisch om met mensen als deze militair 
in gesprek te zijn. Niet om antwoorden te hebben, maar 
om een luisterend oor te bieden en ook eens het licht op 
andere perspectieven te werpen. Ik ging op zoek naar een 
bijpassende studie en kwam terecht bij de opleiding GPW 
van Viaa. Weinig mensen verwachtten dat het zou lukken, 
maar ik kon een stageplek bij defensie krijgen: één jaar bij 
de kazerne in Wezep en één jaar in het Militair Revalidatie 
Centrum (MRC) in Aardenburg.”

Tussen neus en lippen door

Bij de kazerne in Wezep zocht Jasmijn de militairen op: “In 
het eerste gesprek kun je niet meteen de diepte in. Door 
over alledaagse zaken en zorgen te praten en te wer-
ken aan de relatie, weten de militairen je op den duur te 
vinden. Dan kun je echt iets voor ze betekenen. Dit is gaaf 
om te merken. Verder gaf ik wel eens presentaties over 
geestelijke verzorging en hielp ik bij trainingen over het 
omgaan met emoties. Militairen maken echt heftige dingen 
mee. Ze verliezen bijvoorbeeld op een verschrikkelijke 
manier een kameraad, door een beschieting of een berm-
bom. Dit werd dan tussen neus en lippen door verteld bij 
de koffi e. Na drie slokken koffi e was het gesprek weer 
voorbij. Dat was best wel eens moeilijk. Je bent constant 
aan het zoeken hoe je hiermee kunt omgaan en hoe je iets 
voor deze mensen kunt betekenen.” 

Mensen in kwetsbaarheid

In het vierde jaar van de opleiding liep Jasmijn stage bij het 
MRC. “Bij het MRC had ik niet alleen te maken met militairen, 
maar met name met civiele revalidanten (burgers die ook 
bij het MRC terecht kunnen). Als je blijvend letsel overhoudt 
aan een ongeluk, dan wordt je toekomstperspectief vaak 
drastisch anders. Ik vind het belangrijk dat er in dit  proces 
ruimte is voor teleurstelling, verdriet en boosheid. Veel 
mensen  worstelen met de vraag: waarom overkomt mij dit? 
Ook al heb je geen antwoorden, ik zie echt de kracht van het 
‘er gewoon zijn’ voor de ander. Bij het MRC heb ik dan ook 
ontdekt dat mijn kracht en passie liggen in het ontmoeten 
van mensen in hun kwetsbaarheid. En er voor hen te zijn. Ik 
voel echt dat God me draagt in dit werk.”

Out of the box

Stagelopen bij defensie komt niet elke dag voor bij GPW. 
 Jasmijn: “Binnen de opleiding GPW is er veel aandacht voor 
hoe God in mensen werkt. Bij defensie kreeg ik ook te maken 
met niet-christelijke militairen. Deze doelgroep was nieuw 
voor mij. Het was soms even zoeken, maar uiteindelijk heb 
ik mijn weg hierin gevonden. Ik heb ontzettend veel geleerd 
van mijn stages. Ondanks dat de opleiding GPW niet zozeer 
op een doelgroep als defensie gericht is, kun je dus wel altijd 
kijken wat de mogelijkheden zijn en zelf dingen ontdekken.”

Toekomst

Door de bezuinigingen bij defensie is het voor Jasmijn niet 
mogelijk om te gaan werken bij defensie. Jasmijn is er rustig 
onder: “Blijkbaar mag ik iets anders moois gaan doen. Ik zie 
wel waar God me naartoe leidt. In de afgelopen jaren heb 
in ieder geval enorm waardevolle bagage meegekregen. 
Bijvoorbeeld om een rol te vervullen in de gezondheidszorg. 
Zoiets lijkt me gaaf voor de toekomst!”

Bij de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) denk je waarschijnlijk niet direct aan 
 defensie. Toch legde Jasmijn van Gameren de link tussen deze twee ogenschijnlijke uiter-
sten. Al voordat ze aan de opleiding GPW begon, wist ze: ik ga stage lopen bij defensie!

Out of the box stage
Jasmijn (GPW) loopt stage bij defensie

“Mijn kracht en passie ligt in 

het ontmoeten van mensen 

in hun kwetsbaarheid. En er 

voor hen te zijn.”

PASSIE
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Kracht van ervaring

Vierdejaarsstudenten MWD en SPH 
Diana Veldkamp, klarinda Evink, 
 Herbert Dijk en Lisanne van der Horst, 
zoeken voor hun afstudeer onderzoek 
antwoord op de vraag welke posi-
tieve en negatieve betekenissen het 
estafettegezin en het deelnemende 
gezin geven aan de nieuwe methode 
‘Estafette gezinnen’. Diana: “Binnen 
deze methode worden gezinnen die in 
het verleden professionele ondersteu-
ning voor be paalde problematiek heb-
ben gekregen (‘estafettegezinnen’), 
voor gemiddeld tien weken gekop-
peld aan gezinnen met soortgelijke 
problematiek (deelnemende gezin-
nen). De estafette gezinnen geven 
hun kennis en ervaring - alsof het een 
estafette stokje is - vervolgens door 
aan de deelnemende gezinnen. De 
methode gaat dus uit van de kracht 
van de ervaring van de ervarings-
deskundige gezinnen. We nemen 
interviews af bij beide type gezinnen 
en daarnaast bij twee groepen pro-
fessionals: één groep die wel met de 
methode werkt en een groep die dat 

niet doet. Zo hopen we inzicht te krij-
gen in de voor- en nadelen van deze 
methode. Met de uitkomsten van ons 
onderzoek kan Agathos de methode 
waar nodig bijschaven.” 

Regie bij cliënten

De doelen waar de gezinnen naar-
toe werken, formuleren de  gezinnen 
samen. Hoewel ze wel worden 
begeleid door Agathos, voeren de 
gezinnen dus zelf de regie over hun 
traject. Dat leidt soms tot verras sende 
uitkomsten. Dirmia van der Welle, 
 opdrachtgeefster vanuit Agathos: 
“Het is bijvoorbeeld voorgekomen 
dat we gezinnen aan elkaar hadden 
 gekoppeld, omdat in beide gezinnen 
sprake was van overmatig computer-
gebruik. Maar wat bleek tijdens hun 
eerste bijeenkomst? Zelf conclu-
deerden ze dat het probleem lag bij 
overbelasting van de moeders, wat 
een negatieve invloed had op de rest 
van de gezinnen. Samen hebben ze 
daar een prachtige oplossing voor 
gevonden. Beide gezinnen plukken 
daar nu de vruchten van. Niet alleen 

in praktische zin, het gaat veel verder. 
Herkenning leidt tot erkenning en 
de wederzijdse ondersteuning tot 
zelfvertrouwen en (zelf)waardering. 
De methode boort dus krachten aan 
die verbindingen tot stand brengt. 
Hierdoor lossen mensen een groot 
deel van hun problemen zelf op.”

Handvatten

Na afronding van het onderzoek delen 
de studenten hun resultaten met 
hulpverleners en met andere deskun-
digen op dit gebied. Vervolgens zal 
de methode verder worden ontwikkeld 
en mogelijk worden gedeeld met an-
dere hulpverleningsinstanties. Diana: 
“Wij hopen dat de methode zich als 
een olievlek uitbreidt over de rest 
van  Nederland, zodat nog veel meer 
mensen de kracht van ondersteuning 
vanuit hun eigen netwerk mogen erva-
ren. Ook hopen we dat ons onderzoek 
handvatten biedt die gebruikt kunnen 
worden in de opleidingen. Met ons 
onderzoek geven wij ons stokje door. 
Hopelijk doet straks de hele samen-
leving mee aan deze estafetteloop.” 

Pilot ‘Estafettegezinnen’
Gezinnen helpen elkaar door ervaring door te geven

Niet focussen op wat er misgaat in gezinnen met opvoedproblemen of psychosociale 
 problemen, maar focussen op hun kracht en hun vermogen kennis en ervaring door te geven. En 
 daarnaast: de regie bij de gezinnen laten in plaats van bij de hulpverlener. Dit zijn twee belang-

rijke  uitgangspunten van de pilot ‘Estafettegezinnen’, een pilot die Viaa samen met Agathos, 
 onderdeel van Lelie Zorggroep, uitvoert. De pilot is gebaseerd op de overtuiging dat een sterke 
 (pedagogische) civil society zelf problemen kan oplossen. Deze overtuiging sluit aan bij de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de transitie van de jeugdzorg. Professionals krijgen 

steeds meer de rol van ‘coach van een netwerk’ in plaats van ‘hulpverlener van een individu’. De 
pilot is één van de projecten die vanuit de Wmo-werkplaats van Viaa wordt uitgevoerd en waarin 

onderzoekers, professionals en studenten de krachten bundelen. 

ONDERZOEk

De Wmo-werkplaats is onderdeel van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) van Viaa. De 
Wmo-werkplaats voor de regio Zwolle is onderdeel van een landelijk netwerk van Wmo-werkplaatsen, gesubsi-
dieerd door het Ministerie van VWS. In de Wmo-werkplaats van Viaa is expertise beschikbaar van onderzoekers 
en docenten Social Work. De pilot ‘Estafettegezinnen’ is één van de projecten van de Wmo-werkplaats waarbij 
sociale professionals, beleidsmakers en studenten gezamenlijk werken volgens ‘Welzijn Nieuwe Stijl’.

Wil je meer weten over de Wmo-werkplaats? Ga dan naar www.viaa.nl/wmowerkplaats

“Dankzij de methode 

‘Estafettegezinnen’ 

lossen mensen een 

groot deel van hun 

problemen zelf op.”

ONDERZOEk
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Hoe vind je als verpleegkundige 
de mens achter de patiënt?

HBO-V studenten onderzoeken nieuwe communicatiemethode

De I@HAND-methode: een naamgeving met zowel een praktische als een persoonlijke kant. Deze 
communicatiemethode is in het voorjaar van 2013 door twee geestelijk verzorgers van Isala in 

het leven geroepen om verpleegkundigen praktische handvatten te bieden om thema’s rondom 
 spiritualiteit met hun patiënten te bespreken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gesprekken hierover 

een gunstige invloed hebben op de revalidatie of genezing van patiënten. Jill Sluiter en Marti-
ne Spaan, beiden vierdejaars HBO-V student, voeren in samenwerking met Isala een  onderzoek 

uit naar hoe de communicatie tussen verpleegkundigen en patiënten verloopt en naar hoe 
 verpleegkundigen omgaan met de I@HAND-methode.

Handwerk…

Wat is naast de behandeling belangrijk voor deze patiënt? 
Hoe ziet hij zijn eigen situatie? Waarmee of met wie voelt 
deze patiënt zich verbonden? Het is een greep uit de vragen 
die onderdeel zijn van de I@HAND-methode. Martine: “De 
‘I’ staat voor de verpleegkundige. ‘HAND’ verwijst enerzijds 
naar het werk van de verpleegkundige waarbij verpleegkun-
dige handelingen bij de patiënt een belangrijk onderdeel 
vormen. Maar het staat ook voor persoonlijkheid en voor de 
band tussen de verpleegkundige en diens patiënt.” 

…leidt tot maatwerk

Elke verpleegkundige van de afdeling neurologie krijgt na het 
volgen van een lesmodule over de methode een kaartje. Op 
dit kaartje staan vragen die gericht zijn op de mens achter de 
patiënt. Deze vragen zijn vanuit verschillende perspectieven 
geformuleerd. De vijf vingers dienen als ezelsbruggetje: de 
wijsvinger correspondeert met ‘waarnemen’, de middelvinger 
met ‘mens’, de ringvinger met ‘relaties’, de pink met ‘per-
spectief’ en de duim met ‘doordenken en delen’. Martine: 
“Door deze methode toe te passen, hoopt de geestelijke 
verzorging van Isala meer aandacht op maat te kunnen 
geven en meer oog te krijgen voor de mens achter de 
patiënt, voor zijn gevoelens en doelen. De bedoeling is dat 
verpleeg kundigen in het multidisciplinair overleg hun patiën-
ten presenteren aan de hand van de I@HAND-methode. Zo 
geven ze elkaar inzicht in hoe het met de patiënt gaat. Deze 
methode heeft dus alles met zingeving te maken.”

Zingeving is (waan)zinnig!

Wanneer ‘zingeving’ ter sprake komt, reageren mensen 
vaak terughoudend. Jill: “Veel mensen denken er moeilijk 
over  omdat het een vaag begrip is. Het wordt vaak gelinkt 
aan godsdienst, maar dat is niet terecht. Zingeving kan heel 
 makkelijk zijn. Even stil zijn is soms al genoeg. Of praten 
over wat voor de desbetreffende patiënt belangrijk is. Het zit 
‘m vaak juist in kleine dingen, die voor een patiënt heel veel 
betekenis hebben. Het is toch waanzinnig mooi dat je als 

verpleeg kundige mensen kunt helpen door verder te kijken 
dan de patiënt en daardoor net die extra zorg kunt bieden!”

Open houding

Om te achterhalen hoe de communicatie tussen 
 verpleegkundigen en hun patiënten verloopt en hoe de 
I@HAND-methode wordt toegepast, voeren Jill en  Martine 
een participerend observatieonderzoek uit. Daarnaast 
interviewen ze acht verpleegkundigen die op de afdeling 
neurologie werken. Jill: “Op deze afdeling is rouwverwerking 
een belangrijk thema. Veel mensen waren vlak voordat ze 
hier kwamen kerngezond, maar zijn door bijvoorbeeld een 
herseninfarct minder valide geworden. Deze groep mensen 
heeft vaak meer nodig dan een pilletje of een washandje. 
Hoewel we ons onderzoek nog niet hebben afgerond, zien 
we al wel dat er op dit vlak nog winst te behalen is. Een 
open houding ten aanzien van zingeving is dan wel essen-
tieel. Je begint veel eerder een gesprek met een patiënt 
over zijn of haar gevoelens en waarden, als je je zelf thuis 
voelt op dat gebied.”

Lichtpuntje

Marjanne Dijk, geestelijk verzorgster van Isala: “Vaak zien we 
dat er medisch-technisch veel vooruitgang met een patiënt 
geboekt kan worden, maar dat de revalidatie minder snel 
verloopt omdat een patiënt niet van harte meewerkt. Dit kan 
verschillende redenen hebben. Iemands man of vrouw is 
bijvoorbeeld recentelijk overleden of iemand kan door ziekte 
zijn of haar doel in het leven niet meer bereiken. Als er dan een 
verpleegkundige binnen wandelt en roept: ‘Lekker weertje van-
daag hè, kunnen we mooi wat oefeningen doen!’, wordt vol-
ledig voorbijgegaan aan de psychische gesteldheid van deze 
patiënt. Als deze fysiotherapeut dankzij de    I@HAND- methode 
weet waar deze patiënt intern mee worstelt, kan hij daar met 
wat hij zegt rekening mee houden. Tijdens het volgende mul-
tidisciplinair overleg zal hij dan niet alleen zeggen: ‘Mevrouw 
kan haar been weer strekken’, maar ook: ‘Mevrouw ziet weer 
licht aan het eind van de tunnel.’”

 “Oog hebben voor de 

mens achter de patiënt 

kan simpelweg betekenen 

dat je even stil bent.”

ONDERZOEk
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Tussen wal en schip

Ad Smit groeide op als schipperskind. Zijn basisschooltijd 
heeft hij op vier verschillende schippers- en basisscholen 
doorgebracht. Vaste voet aan wal krijgen was voor hem 
letterlijk en figuurlijk een hele opgave. En afspreken met 
vriendjes was er haast niet bij: daar leende het grote schip 
waarop Ad woonde zich niet voor. Ondertussen leefden 
in hem serieuze geloofs- en levensvragen. Verschillende 
 familieleden van zijn moeders kant overleden namelijk kort 
na elkaar aan een erfelijke nierziekte. Alleen de moeder 
van Ad bleef over. Ad: “Hoewel deze periode van mijn 
leven niet de leukste was, vormde het wel de voedingsbo-
dem voor mijn leven als leerkracht godsdienstonderwijs. 
Ik wilde antwoord hebben op mijn vragen en vond ze 
uiteindelijk tijdens mijn catechetenopleiding en later tijdens 
mijn  opleiding tot godsdienstleraar. Ik heb met ontzettend 
veel plezier gestudeerd aan Viaa, toen nog GH, en ben de 
docenten die ik toen had, nog steeds dankbaar voor hun 
lessen en steun.”

Baken

Momenteel geeft Ad les aan bovenbouwklassen van het 
vmbo, havo en vwo. Zijn werk ervaart hij eigenlijk niet als 
werk. “Het is mijn roeping jongeren te motiveren, te in-
spireren en na te laten denken over de zin van het leven, 
over de zin van hun bestaan. Het gaat ergens om. Ik 
stuur mijn leerlingen niet met een kluitje in het riet. Alles 
is bespreekbaar en met elkaar zoeken we naar antwoor-
den, op een positief christelijke manier. Op onze school 
is er op het gebied van het geloof een enorme diversiteit. 
Toch delen de leerlingen de normen en waarden die de 
school centraal heeft gesteld. Veel leerlingen ervaren mijn 
les als het ‘rustpuntje’ van de week. Voor de leerlingen wil 
ik een  baken zijn. Daar moet ik hard voor werken, maar 
toch is  iedere dag voor mij een feest. Leerlingen geven mij 
 energie. Ik mag ze doorgeven wat ik zelf heb ontvangen. 
Zo is het echt!”

Werelds goed is eb en vloed 

Praten over de zin van het bestaan in een tijd waarin het 
vaak draait om snelheid, uiterlijk en de nieuwste iPad is 

niet altijd eenvoudig. Ad: “Jongeren van deze tijd hebben 
zo veel aan hun hoofd: mobieltjes, vrienden, werk, relaties, 
vakanties… Och ja, en dan ook nog school. Niet voor niets 
luidt het spreekwoord: werelds goed is eb en vloed. Als 
leraar vervul ik voor mijn leerlingen een voorbeeldfunctie. 
Mijn optreden is daarom vaak heel direct en duidelijk: word 
wakker! Denk aan je ouders, broers, zussen en vergeet 
God niet in dit alles! Heel vaak zeg ik tegen ze: we leven 
in een liefdeloze wereld, maar God houdt van jou! En ik 
kan je vertellen: ook ik houd van mijn leerlingen. Het gaat 
bij mij om echtheid, puurheid. Geen spelletjes spelen en 
bezighouden, maar praten over zaken die ertoe doen. Met 
humor en ernst, door samen te lachen en - in verdrietige 
situaties - door samen te huilen.”

Van schipperskind 
naar leraar godsdienst

Als klein jongetje ging hij volgens eigen zeggen door voor Zwiebertje of Pietje Bel. Nu geeft Ad 
Smit, alumnus godsdienstleraar (GL), les op het Penta College CSG in Spijkenisse. Al dertig jaar 

enthousiasmeert hij zijn leerlingen met zijn passie, bevlogenheid en betrokkenheid. Ad: “De oplei-
ding godsdienstleraar is heel belangrijk geweest voor mijn eigen vorming en voor wie ik ben als 

leerkracht. Ik ben als een spin in het web van jongeren. Ik mag doorgeven wat ik zelf aan inspiratie 
en geloof mocht ontvangen uit Gods hand. En ik mag mijn leerlingen laten excelleren in godsdienst 

en levensbeschouwing. Dat is toch het mooiste wat er is!”

Alumnus Ad Smit over zijn passie voor lesgeven

“Als leraar en mentor ben je als een 

spin in het web van jongeren.”

OUD-STUDENT IN BEELD
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“Als we mensen willen helpen, 

moeten we eerst luisteren naar 

hun verhaal.”

37

“God roept ons op om 
verschil te maken in de 

levens van anderen”
Als kind droomde ze er al van om mensen in armoede te helpen. Nu woont en werkt Laura van 

 Essen, alumnus HBO-V, voor Stichting San Lucas in Peru. In 2014 kocht ze een vliegticket enkele 
reis naar Moyobamba. Haar doel? Verschil maken voor mensen die in extreme armoede leven. 
Laura: “Soms werk ik twaalf uur per dag, maar toch voelt mijn werk niet als een opoffering. Ik 

 ervaar het juist als een enorme zegen om samen met de lokale bevolking te mogen werken aan 
een duurzame en effectieve manier om de armoedecirkel te doorbreken.”

Kansen voor kinderen

Al vier keer eerder reisde Laura naar Peru af om daar haar 
expertise in te zetten. Eerst als stagiaire, daarna als vrij-
willigster en ten slotte als vervangster van een San Lucas- 
medewerker. Laura: “Elke keer dat ik hier was, werd ik 
gegrepen door de extreem slechte omstandigheden  waarin 
sommige mensen hier leven. Als coördinator van een 
 Community Development Program hoop ik daar nu wat aan 
te doen. Met dit programma werken we aan de gezondheid 
en het welzijn van mensen in de meest arme gebieden in 
 Moyobamba. Daarnaast zijn we binnen dit programma een 
project gestart dat zich specifi ek richt op het verbeteren 
van de levensomstandigheden van kinderen tot zes jaar. 
We hebben voor deze leeftijdscategorie gekozen, omdat uit 
onderzoek is gebleken dat juist deze periode cruciaal is voor 
de verdere ontwikkeling van iemands leven.”

Mens als compleet persoon

Niet alleen de fysieke gezondheid van de mensen in 
 Moyobamba krijgt aandacht. Laura: “San Lucas is een 
christelijke stichting met een holistische visie. We zijn ervan 
overtuigd dat niet alleen aandacht gegeven moet worden 
aan de fysieke gesteldheid van mensen, maar ook aan hun 
spirituele en psychosociale welzijn. Voor een land waarin de 
gezondheidssector nog niet zo ver ontwikkeld is, is deze be-
nadering vrij uniek. Het sluit ook ontzettend goed aan bij het 
Neuman Systems Model dat als leidraad gehanteerd wordt 
op de HBO-V opleiding van Viaa. Dit model bestaat uit vijf 
variabelen. De zingevingskant van de mens is daar één van. 

Als student had ik nooit verwacht dat ik zo veel zou hebben 
aan het Neuman Systems Model van de HBO-V!”

Vertrouwen

In een land als Peru word je als hulpverlener vaak geconfron-
teerd met tegenslagen. Laura: “Peru is een land waarin cor-
ruptie en onrecht tot in alle lagen van de bevolking is door-
gedrongen. Soms is het frustrerend om er alles aan te doen 
om je naaste te helpen, terwijl anderen hier zich alleen maar 
druk maken om hun eigen portemonnee. Toch weet ik dat het 
Gods bedoeling is dat we ons inzetten om verschil te maken, 
al is het maar op microniveau. Ik ben van mening dat we dan 
niet met een betweterige houding hiernaartoe moeten komen, 
maar dat we moeten willen leren van de lokale bevolking. We 
moeten luisteren naar hun verhaal, naar waar zij behoefte 
aan hebben. Daarna kunnen we onze expertise inzetten om 
samen met hen te werken aan duurzame oplossingen. En wat 
ik zo mooi vind, is dat Gods hand in dit proces steeds zicht-
baar is. Soms lijkt het erop dat een bepaalde activiteit niet 
door kan gaan omdat er te weinig geld is, maar God voorziet 
dan altijd. Iedere dag leer ik van mijn collega’s als ik zie hoe 
ze zich afhankelijk weten van Gods zegen en steeds op Hem 
blijven vertrouwen. En iedere dag besef ik hoe gezegend ik 
ben dat ik als verpleegkundige mag werken. Ik mag verschil 
maken in de levens van mensen en hen daarbij naar de Bron 
van ons bestaan leiden.”

Laura vertelt je graag meer over haar ervaringen. Bekijk het 
fi lmpje van de opleiding HBO-V op www.viaa.nl/sanlucas

OUD-STUDENT IN BEELD
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Creatieveling

Pieter groeide op in Rouveen. Zijn vader had daar een 
bakkerij en een supermarkt. Pieter: “Dat ik ook deze 
richting op zou gaan, lag in de lijn der verwachting. In 
mijn tienerjaren had ik helemaal geen zin in school. Ik 
wilde iets concreets doen. In de patisserie kon ik mijn 
ei kwijt. Toch verloor ik na paar jaar de uitdaging in mijn 
werk. Ik was toe aan een volgende stap en besloot een 
opleiding te doen tot banketleraar. In mijn zoektocht naar 
een  geschikte opleiding op dit gebied, stuitte ik op de 
pabo-opleiding van de GH, nu Viaa. Hoewel ik in eerste 
instantie het gevoel had dat deze opleiding niet bij mij 
paste, dacht ik daar na een bezoek aan een open dag 
anders over. Het beroep van leerkracht begon voor mij te 
leven en ik schreef me in voor de deeltijd pabo- opleiding. 
Dat was in 2004. Inmiddels ben ik alweer vijf jaar be-
voegd leraar in het basisonderwijs. Momenteel ben ik 
locatiecoördinator van de GBS Johannes Calvijnschool in 
Hoogeveen en geef ik les in de bovenbouw. ”

Kleine maatschappij

In het onderwijs voelt Pieter zich als een vis in het water. 
Pieter: “De patisserie en het onderwijs hebben weinig met 
elkaar gemeen. Wat ze wél met elkaar gemeen hebben, 
is dat je creatief moet zijn en dat je met mensen werkt. 
In het onderwijs is er daarnaast een extra dimensie: als 
leerkracht geef je je kennis en vaardigheden door aan 

nieuwe generaties. Dat is heel wat anders dan dat er een 
product de deur uit gaat. Mijn rol als leerkracht zie ik als 
een dienende rol. Ik doe dit werk niet alleen voor mezelf 
of voor een dikke auto. Ik doe dit omdat ik mijn leerlingen 
waardenvol onderwijs wil geven en ze in hun kracht wil 
zetten. Het mooie aan het onderwijs is dat het heel divers 
is. Bovendien is de groepsdynamiek elke dag anders en 
dat houdt je scherp. Lesgeven heeft niet alleen te maken 
met het doorgeven van lesstof. Eigenlijk leid je een kleine 
maatschappij op.”

Uit comfortzone 

Om op het punt te komen waar hij nu is, moest Pieter 
bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken. Pieter: “Ik heb 
mezelf tot doel gesteld ieder jaar iets te doen om  mezelf 
te ontwikkelen. Om mijn werk als locatiecoördinator 
zo goed mogelijk te doen, volg ik nu een opleiding tot 
schooldirecteur. Vanuit die functie wil ik de ontwikkeling 
van leerlingen én docenten blijven stimuleren. Ik kan dat 
alleen doen als ik uit mijn ‘comfortzone’ stap en durf te 
refl ecteren. Tijdens de pabo-opleiding aan Viaa kreeg 
zelfrefl ectie veel aandacht. Terecht, want refl ectie voegt 
echt iets waardevols toe. Je leert over jezelf en over 
 anderen. Daardoor ben je bewuster bezig met mensen. 
Als je aan jezelf werkt en als je jezelf blijft ontwikkelen, 
volgt de rest vanzelf. Lesgeven is niet iets wat je doet.  Je 
moet het beleven.” 

Van patissier naar 
leerkracht

Voordat Pieter Lassche, pabo-alumnus, het onderwijs in ging, werkte hij ruim acht jaar lang als 
patissier en chocolatier. Hij maakte de mooiste bruidstaarten en zijn chocolaatjes vlogen als 
warme broodjes over de toonbank. Toch groeide in Pieter het verlangen zich ook op andere 

gebieden verder te ontwikkelen. Pieter: “Als patissier kon ik mijn creativiteit de vrije loop laten. 
Daar genoot ik enorm van. Maar als een taart klaar was, werd het opgegeten en was het voor-

bij. Ik zocht naar iets waarvan de uitkomst niet tijdelijk is. Dat ‘iets’ vond ik in het onderwijs.”

Pabo-alumnus Pieter Lassche verruilt banketletter voor letterplank

OUD-STUDENT IN BEELD

“In mijn tiener jaren 

had ik helemaal 

geen zin in school”
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Duitse studenten 
studeren aan Viaa

Vanessa Pietsch en Desi Mock over hun ervaringen in Nederland

In 2012 verwelkomde Viaa de twee Duitse studentes Vanessa Pietsch en Desi Mock. In het maga-
zine van dat jaar spraken Vanessa en Desi hun verwachtingen uit over de pabo- opleiding van Viaa. 
Inmiddels zitten ze in hun tweede jaar en hebben ze zich ontwikkeld tot be vlogen, passievolle le-

raren in opleiding. We spraken met hen over hun ervaringen in Nederland, over lesgeven en…over 
die lekker Nederlandse snack, Patatje Joppie.

Waarom hebben jullie voor een 

Nederlandse pabo gekozen?

“Toen we ons oriënteerden op een oplei-
ding, ontdekten we dat pabo studenten in 
Nederland veel eerder en meer stage lopen 
dan in Duitsland. In Nederland sta je in 
je eerste jaar van je opleiding al voor de 
klas, in Duitsland pas in het vijfde jaar. Wij 
hebben voor een Nederlandse pabo ge-
kozen, omdat we vroeg in onze opleiding 
praktijkervaring wilden opdoen. Alleen op 
die manier kun je op tijd ontdekken of je 
geschikt bent voor het onderwijs.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee 

jaar in Nederland ervaren?

“We voelen ons heel welkom in 
 Nederland. De Nederlanders zijn open 
en vriendelijk. En Zwolle is een mooie 
stad die veel te bieden heeft. In het begin 
moesten we wel wennen aan de taal 
en aan de verkeersregels. In Duitsland 
hebben fi etsers bijvoorbeeld het recht 
van overpad, maar hier niet. In het begin 
waren we in Nederland dus een gevaar 
voor onze omgeving! Inmiddels zijn we 
aan deze verschillen gewend en voelen 
we ons helemaal thuis in Nederland.”

In het magazine van 2012 spraken 

jullie de verwachting uit ‘dat het een 

leuke tijd zou worden waarin jullie 

veel zouden leren.’ Is deze verwach-

ting uitgekomen?

“Jazeker! We hebben het erg naar onze 
zin op Viaa en we hebben veel kennis 
opgedaan. Niet alleen theo retische 
 kennis, maar ook praktijkervaring. 
Daarnaast hebben we geleerd dat we 
in onszelf en in onze kwaliteiten moe-
ten geloven. Tijdens onze stages zijn 
we uitgedaagd om onze grenzen te 
verleggen. De stages betekenen veel 
voor ons. We krijgen de kans om wat we 
geleerd hebben direct toe te passen in 
de praktijk. Je kunt dus wel zeggen dat 
onze verwachtingen zijn uitgekomen!”

Is er verschil tussen pabo’s in Neder-

land en in Duitsland?

“Absoluut. Het grootste verschil is dat je 
in Nederland al aan het begin van je op-
leiding de kans krijgt veel in de praktijk 
te leren. De Duitse pabo is een universi-
taire opleiding en is veel theoretischer. 
Je krijgt eerst veel theorie en daarna 
breng je korte bezoeken aan basis-
scholen. Een ander verschil is dat je op 
een Nederlandse pabo alle vakken leert 
geven. In Duitsland ben je na afronding 
van je opleiding bevoegd voor drie 
vakgebieden. De  andere vakken mag 

je pas geven als je de postuniversitaire 
pabo hebt gedaan.”

Momenteel lopen jullie in Duitsland 

stage. Hoe ervaren jullie de stages?

“De stages vinden we erg leuk. We geven 
les aan de groepen vier en zes. Doordat 
we in onze eigen taal lesgeven, kunnen 
we beter contact maken met collega’s, 
met leerlingen en hun ouders. We hebben 
allebei gemerkt dat lesgeven echt bij ons 
past. Het maakt ons blij.”

Wat geeft jullie een blij gevoel als 

jullie voor de klas staan?

“Als je leerlingen vertrouwen geeft, geven 
ze je altijd iets terug. Sommigen zeggen 
letterlijk dat ze je een leuke juf vinden en 
anderen stralen uit dat ze je waarderen. En 
leerlingen geven altijd eerlijke feedback. 
Tegelijkertijd zijn ze hartelijk en welwillend, 
waardoor we veel plezier in ons werk heb-
ben. Het is heel mooi om hen iets te leren 
en andersom van hen te leren. En elke 
dag gebeurt er iets leuks en iets nieuws, 
waardoor elke dag weer bijzonder is.”

Welke Nederlandse lekkernij nemen 

jullie straks mee naar Duitsland?

“Patatje Joppie en kipcorn. Héérlijk!”

“Dankzij de stages kunnen 

we wat we geleerd hebben 

direct toepassen in de praktijk.”

HOE IS HET NU MET...

40



42

Margret Michaelis begeleidt Desi tijdens 
haar stage. Margret: “In mijn rol als 
werkbegeleider van Desi stel ik mij op 
als metgezel. Ik ondersteun haar waar 
nodig bij het plannen en inrichten van 
haar lessen. Ook geef ik haar feedback, 
al is dat lang niet altijd nodig. Desi is 
heel toegewijd, vriendelijk en liefdevol 
naar haar leerlingen toe. Ze prijst haar 
leer lingen vaak, maar ze geeft ze ook 
kritische feedback. Dat doet ze heel 
rustig en vastberaden. De leerlingen 
weten hierdoor waar ze aan toe zijn. Het 
is Desi’s kracht om op een ontspannen 
manier duidelijke opdrachten te geven. 
Ze weet een goed leerklimaat te creëren 
waarin leerlingen de vrijheid voelen om 
vragen te stellen. Dat Desi in deze fase 
van haar opleiding al zo zelfstandig kan 
lesgeven, vind ik heel knap. In Duitsland 
worden studenten eerst overladen met 
theorie en pas dan kunnen ze het in de 

praktijk brengen. Op de Nederlandse 
pabo’s is er vanaf het begin een link met 
de praktijk. Zo kunnen studenten al snel 
ontdekken of het leraarschap bij ze past. 
Dat Desi geschikt is voor het onderwijs, 
heb ik in ieder geval al lang gezien. Ik 
wens haar toe dat ze haar enthousiasme 
en idealisme nog lang mag overbrengen 
op haar leerlingen!” 

Ulrike Leistner en Veronika Meurisch 
zijn de werkbegeleiders van Vanessa. 
Ulrike en Veronika: “Vanessa geeft op 
een heel rustige, respectvolle manier les. 
Ze bereidt haar lessen altijd zorgvuldig 
voor en weet goed aan te sluiten bij de 
beginsituatie van de leerlingen. Als er 
iets in de klas speelt, heeft ze dat feilloos 
door. Binnen de kortste tijd weet ze haar 
leerlingen dan weer terug te brengen 
naar het onderwerp. Vanessa geeft de 
leerlingen vertrouwen en krijgt daarom 

ook vertrouwen terug. Hierdoor creëert 
ze een prettige en veilige leeromgeving 
voor haar leerlingen. Na een lesdag 
reserveren we altijd een moment voor 
refl ectie. We kijken dan samen naar 
dingen die goed gingen en naar onder-
delen die eventueel nog aandacht nodig 
hebben. Ik probeer Vanessa dan altijd 
mee te geven dat het geen probleem 
is als er iets fout gaat: daar kun je juist 
van leren. Tegelijkertijd benadruk ik dat 
het belangrijk is dat ze stilstaat bij haar 
successen en dat ze trots mag zijn op 
zichzelf. Als we samen om tafel zitten, 
leg ik ook mijn eigen overwegingen bij 
lesonderwerpen voor. Verder praten we 
over hoe we leerlingen verder kunnen 
helpen die bijvoorbeeld leerproblemen 
hebben of die het in sociaal opzicht 
moeilijk hebben. Ik hoop dat  Vanessa 
blijft genieten van de diversiteit en 
 dynamiek van het leraarschap.”

“Dankzij de directe link tussen 

theorie en praktijk ontdekken 

Nederlandse pabo-studenten snel 

of het leraarschap bij ze past.”

Vanessa Pietsch en Desi Mock lopen beiden stage op twee (verschillende) basisscholen in Duits-
land, hun moederland. Wat vinden hun werkbegeleiders op deze stagescholen eigenlijk van hun 
manier van lesgeven? En hoe kijken ze tegen de Nederlandse pabo aan? Je leest het hieronder.

Vanessa Pietsch en Desi Mock lopen beiden stage op twee (verschillende) basisscholen in Duits-

STUDENTENRECEPT

Door Iteke de Wolff 

Pasta met spinazie 
en roomkaas

“kook eerst water in de waterkoker. Doe de 
pasta met het gekookte water in een pan en 
kijk op het pak hoe lang de pasta ongeveer 
moet koken. Bak vervolgens de spekjes 
 en/of het gehakt in een koekenpan, totdat het 
er goed uitziet. Dan doe je de spinazie erbij. 
Wacht tot de spinazie helemaal ontdooid is 
en gooi dan de roomkaas erbij. Even roeren 
en de saus is klaar. Giet de pasta af en doe 
de saus bij de pasta. Eet smakelijk!”

Ingrediënten:
* Pasta naar keuze

* Deelblokjes spinazie 

 uit de vriezer

* Gehakt en/of spekjes

* Roomkaas
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“Precieze hoeveelheden? Daar 

doe ik als student niet aan!” 
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Kiezen voor het 
Keuzejaar loont!

Sandra Noordegraaf koos na Keuzejaar voor SPH

HOE IS HET NU MET...

Psychiatrie heeft Sandra Noordegraaf, nu tweedejaars student SPH, altijd al geboeid. Door 
 gebeurtenissen in haar omgeving, werd haar interesse in de menselijke psyche steeds groter. Sandra 
wilde graag in de psychiatrie werken en koos daarom voor de studie Sociaal Agogisch Werk (SAW). 

 Tijdens haar stages ontdekte ze echter dat deze opleiding niet helemaal bij haar paste. Nadat ze SAW 
had afgerond, wilde Sandra overstappen naar een andere opleiding. Ze twijfelde tussen MWD, SPH en 

HBO-V. Toen hoorde ze van een vriendin over het keuzejaar van Viaa. Sandra zag hierin de kans om 
erachter te komen welke opleiding bij haar past. Tijdens het keuzejaar verdiepte ze zich in verschillende 

vakken en liep ze een aantal stages. En…ze ontdekte dat SPH haar studie is. 

Wat verwachtte je van het Keuzejaar?

“Ik twijfelde erg tussen Social Work (SPH of MWD) en HBO-V. 
Ik zocht vooral naar een goede ingang voor een baan op het 
gebied van psychiatrie. De opleiding waar ik eerder voor had 
gekozen, SAW, had hier voor mij te weinig raakvlakken. En 
omdat ik al eens voor een opleiding had gekozen waar ik niet 
zo enthousiast over was, wilde ik nu echt een goede keuze 
maken. Het keuzejaar bood mij de kans om van verschil lende 
opleidingen vakken te volgen én om praktijkervaring op te 
doen. Vooral van de stages had ik hoge verwachtingen, want 
alleen door te doen kom je erachter welke opleiding bij je past.”

Hoe heb je de stages ervaren?

“De stages vond ik echt heel waardevol. Vooral de buiten-
landstage was voor mij een verrijking. Samen met een groepje 
medestudenten bezocht ik met hulporganisatie Dorcas twee 
projecten in Roemenië: een grannyproject waarin  ouderen 
sociale en materiële hulp werd geboden en een project in een 
afkickkliniek. De mensen die via dit project hulp krijgen, heb-
ben een heel open houding. Door alles wat ze hebben mee-
gemaakt, zijn ze niet bang meer om hun problemen te delen en 
er openhartig over te vertellen. Ze zijn de schaamte voorbij en 
dat vind ik heel mooi om te zien. Ik mocht ook therapiesessies 
bijwonen en kwam erachter dat werken binnen de verslavings-
zorg ook bij mij past. Na mijn opleiding zou ik wel iets in deze 
richting willen doen.”

Heeft het Keuzejaar je gebracht wat je ervan  

had verwacht?

“Jazeker. Hoewel ik niet van elke opleiding een even goed 
beeld heb gekregen, heb ik wel ontdekt welke opleiding niet en 
welke wel bij mij past. En dat is precies wat ik ervan  hoopte. De 
stages zijn hierin bepalend geweest voor mij. Vooral mensen 
die echt niet weten wat ze willen studeren, raad ik aan het 
keuzejaar doen. Ik heb nu vol overtuiging voor SPH gekozen. 
Deze opleiding vind ik afwisselend en interessant. Als sociaal 
pedagogisch werker ben je vooral veel met de cliënt zelf bezig, 
als maatschappelijk werker coördineer je daarnaast ook zorg 
voor je cliënt. Als ik weer voor dezelfde keuze zou staan, zou ik 
zeker opnieuw het Keuzejaar kiezen.”

Waar haal je als (toekomstige) SPH’er je  

voldoening uit?

“Ik vind het mooi om mensen te helpen die een duwtje in de 
rug nodig hebben. De mensen met wie je als sociaal peda-
gogisch hulpverlener werkt, zijn vaak mensen die al heel wat 
bagage en ervaring met zich meedragen, maar die het spoor 
even bijster zijn geraakt. Dat ik hen straks kan helpen bij het 
oplossen van hun problemen, vind ik heel bijzonder. Dat levert 
een voldaan en dankbaar gevoel op.”

“Dankzij de stages in 

het Keuzejaar ontdekte 

ik welke opleiding wel 

bij mij past.” 
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Het is voor jou geen probleem om vroeg te beginnen of om in de   avonduren 
te werken.

Wij bezoeken diverse bedrijven zoals supermarkten, drogisterijen, schoenen-
winkels, sportzaken en kledingzaken waarbij we de goederenvoor raden met 
handterminals opnemen.

Ben jij fl exibel beschikbaar, secuur, goed en snel in tellen en heb je  behoeft e 
aan een afwisselende werkomgeving? Neem dan contact met ons op! Gaarne 
cv toevoegen. Graag ook vermelden of je in bezit bent van een auto. Jij geeft  
aan wanneer je beschikbaar bent, wij plannen je in!

Wij hebben het hele jaar door werkzaamheden. Iedere dag van de week. 
Ons hoofdkantoor zit in Uden, maar we zijn bezig met het opzett en van een 
tweede vertreklocati e vanuit Zwolle. We zijn daarom ook op zoek naar een 
aantal goede en betrouwbare chauff eurs waar we echt van op aan kunnen. 
De werkzaamheden zullen over het algemeen in de  omgeving van Zwolle zijn.

Wij bieden een zeer goed salaris en een ruime reiskostenvergoeding voor 
onze chauff eurs.

Is dit de vacature die bij je past? Stuur dan jouw sollicitati e met CV 
per e-mail naar Dhr. van Hout: rvhout@crito.info.

Enthousiaste balansmedewerkers gezocht!
bij voorkeur studenten met of zonder een auto

V IDEO AUDIO AN IMAT IE  MONTAGE CONCEPT

WWW.STYRINTH.NL
    FACEBOOK.COM/STYR INTH

ROMAN -BOEKEN KINDER -BOEKEN THEOLOGISCHE
ROMANTISCHE -BOEKEN SCHOOL

GESCHIEDENIS -BOEKEN CULTUUR
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KNUTSEL STUDIE -BOEKEN SPANNENDE
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 -BOEKEN SCHOOL -BOEKEN REIS -BOEKEN 

GOEDHARTBOEKEN.NL/STUDIEBOEKEN

ASSENDORPERSTR. 79, 8012 DG ZWOLLE tel 038- 421 98 02
Op loopafstand van de VIAA

... en je studieboeken 
koop je bij Goedhart

Op loopafstand van Viaa



Zeg het            een kaartje!


