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ogeschool Domstad viert feest. We bestaan
25 jaar. Een jubileum met een zilveren
randje. Ons vijfde lustrum is een mooie gelegenheid om terug te kijken, maar zeker ook om
een blik vooruit te werpen. We doen het allebei
in deze speciale, dubbeldikke editie van Plein.
Wat zijn de trends en ontwikkelingen in het basisonderwijs? Wie is de leraar in de toekomst? Over
deze en nog veel meer zaken komen Domstadmedewerkers, onderwijsspecialisten, bestuurders,
lectoren, ouders en anderen aan het woord. Hen
legden we allemaal dezelfde vraag voor: wat is
de komende jaren het belangrijkste voor het basisonderwijs? We kregen de meest uiteenlopende
antwoorden. Je komt ze overal in dit nummer tegen.
Daarnaast hebben we met plezier het verhaal
opgetekend van onder anderen oud-studente
Michelle de Ruiter-Tuijthof. Zij staat niet alleen
voor de klas, ze bouwt ook klaslokalen. In Ghana,
welteverstaan. En omdat verleden, heden en
toekomst soms mooi samen komen, sluiten
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we af met Ortwin Hutten. Honderden studenten op Hogeschool Domstad doceerde
hij rekenen, om vijf jaar geleden naar Peru
te vertrekken. Nu is hij terug in Nederland en
tot onze vreugde weer bij ons aan boord!
Wat heeft de toekomst in petto? Dat is moeilijk te
voorspellen. Zeker in het onderwijs, dat altijd in
beweging is. Dat hebben de afgelopen 25 jaar
wel laten zien. Iedereen vindt wat van onderwijs.
Inzichten veranderen continue. Dat maakt het
veld juist zo boeiend. Maar wat de toekomst ons
ook brengt, één ding staat vast: ieder kind verdient de beste leraar. Dat is al een kwart eeuw
onze opdracht en daarvoor blijven we ons sterk
maken. We willen daartoe steeds meer basisscholen verleiden met ons een partnerschap aan
te gaan. Zo kunnen we samen het beste onderwijs bieden. ■
College van Bestuur
Simone de Wit, voorzitter
Ada van der Velden, lid
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“De mensen maken de school”
Oud-stagecoördinator Aloys
Michielsen blikt terug op 25 jaar
Hogeschool Domstad
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onderzoek in het basisonderwijs
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Theoloog Peter de Haan over de
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Als docent vertrokken, als
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Na vijf jaar Peru is docent Ortwin
Hutten terug op Hogeschool		
Domstad
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Jos Castelijns
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Het draait om

partnerschap en kennis
Een actieve deelname van schoolbesturen en meer aandacht voor kennis. Dat
zijn de opvallendste trends in de opleiding van leerkrachten. Prima ontwikkelingen, vinden Hogeschool Domstad-bestuurders Simone de Wit en Ada van
der Velden. “Beter dan met onze partnerscholen kunnen we de omslag naar
een vraaggericht onderwijsaanbod niet maken.”

25

Hogeschool
Domstad
bestaat
25 jaar!
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jaar Pabo in Nederland. Een mijlpaal om
te vieren. Directeuren van lerarenopleidingen uit het hele land reizen op 4 november
af naar Utrecht om samen te proosten op dit
zilveren jubileum. Maar voordat de kurk van de
fles gaat, staan bestuurders en deskundigen tijdens een conferentie uitvoerig stil bij geschiedenis, heden en toekomst van de lerarenopleiding
basisonderwijs.
Simone de Wit en Ada van der Velden, respectievelijk voorzitter en lid van het College van
Bestuur van Hogeschool Domstad, zien hun collega’s graag komen in het fraaie gebouw aan
de Koningsbergerstraat. Ze hopen dat de viering
van het vijfde lustrum de tongen flink losmaakt.
“Het is goed dat we actief deelnemen aan het
publieke debat over het basisonderwijs en het

“ Zorgen dat je
als leerkracht het
beste haalt uit
jezelf en uit je
leerlingen”

leraarsvak”, zegt Simone. “Wij zien daarin een
grote verantwoordelijkheid voor onszelf weggegelegd.” Belangrijke onderwerpen zijn er
genoeg. Op welke manier zorgen we voor een
aantrekkelijke opleiding waarbij studenten voldoende kennis vergaren en die ook kunnen
overbrengen? Hoe kunnen we bijdragen aan
het herwinnen van de beroepstrots? En hoe
krijgen we meer mannen in het basisonderwijs?
Het mag feest zijn, intussen wordt in Den Haag,
op het schoolplein en aan de borreltafel veel
gemopperd op het onderwijs. Was alles vroeger
beter? “Welnee”, zegt Simone. “Het gaat erom
dat we een goede balans blijven vinden tussen
meesterschap en vakmanschap, dus tussen didactisch verantwoord werken en de passie voor
het vak.” Het is aan de Pabo om op dit vlak met
heldere antwoorden te komen, vult Ada aan.
“We moeten steeds heel goed kijken naar wat
de samenleving en de scholen van ons vragen.
Vanuit onze professionaliteit als opleiders kunnen
we daarop ons onderwijsaanbod afstemmen.”

Samen verantwoordelijk
Dat kan het beste, zeggen de Domstad-bestuurders, als Pabo’s en schoolbesturen elkaar opzoe-

Noreen van der Have

“Meer het kind
centraal stellen
en minder de onderwijsmethode”
Henk Jacobs

ken en samen de verantwoordelijkheid nemen
voor de opleiding van leraren. Door als een van
de eerste Pabo’s aan de slag te gaan met de
Professional Development School, vervulde Hogeschool Domstad een pioniersrol in deze beweging die nu overal in het land op gang komt.
Concreet voorbeeld van wat de samenwerking
oplevert: bij de vormgeving van vijf academische
basisscholen trekt Hogeschool Domstad samen
op met de KSU en de KPOA, respectievelijk een
Utrechtse en Amersfoortse scholenstichting.
Nog zo’n voorbeeld: het bestuur van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm in Hilversum
klopte onlangs aan bij Hogeschool Domstad
met de vraag of de hogeschool studenten kan

opleiden om op hun scholen leerlingen al in
groep 1 Engels te geven. De opleiding wordt
momenteel ontwikkeld. “Met specialiteiten als
deze op ons menu scheppen we de mogelijkheid tot onderscheid. En dat is belangrijk voor
onze partnerscholen, die onderwijs willen bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij hun context en omgeving. Wij willen de praktische behoeften vanuit ons netwerk graag vertalen naar
dit soort opleidingsvarianten”, licht Simone toe.
Daarnaast wil Hogeschool Domstad faciliteren
dat partnerscholen aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. “Het vak van leraar leer je immers
voor een groot deel op de werkplek”, zeggen

de bestuurders. “Het zou mooi zijn als schoolbesturen met ons verder investeren in kwaliteit.
Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de
doorontwikkeling van het curriculum, het gebruik van elkaars netwerk voor de uitwisseling
van personeel en expertise, of aan lectoraten.
Uiteindelijk gaat het erom dat we samen de
verantwoordelijkheid nemen voor het basisonderwijs. Alleen zo kunnen we ook heldere resultaatafspraken maken. Als er dan een zwakke
school in een scholenstichting zit, moeten wij
ons dat ook als Pabo aantrekken. Dat gaat verder dan zeggen: ‘we doen allemaal ons best’.”

Identiteit
Hoe vult Hogeschool Domstad haar identiteit in?
Ada: “Hogeschool Domstad durft te expliciteren
en zal dat zeker blijven doen. We zijn een hogeschool die heel bewust kijkt naar onderwijsvraagstukken, naar morele dilemma’s. We willen
leerkrachten opleiden die kunnen verklaren, niet
alleen op het gebied van theologische vraagstukken en levensbeschouwing, maar ook als
het gaat om maatschappelijke thema’s.”
Bestaat er over tien jaar nog wel bijzonder onderwijs? Daarvan zijn Ada en Simone overtuigd.
“De invulling zal dan net zoals nu gekleurd zijn
door de tijdgeest. We zien dat basisscholen ook
op dit vlak willen dat onze studenten feitelijke
kennis hebben van de traditie en religieuze feesten. Dat vinden wij ook belangrijk, net als onze
studenten, merken we. Die vinden het daarnaast heel interessant om na te denken over een
inspirerende invulling van religieuze feesten en
rituelen”, aldus Simone. ■
P/05

Early English Curriculum:

Nog geen twee turven hoog zijn ze, en pas sinds
een goede maand op school. Maar als de juf
binnenkomt roepen ze heel geroutineerd “Good
morning, Miss Ingrid.” Engelse les in groep 1 van
basisschool Titus Brandsma in Hilversum.

maatwerk van Hogeschool Domstad

Op verzoek van én samen met de Verenigde
Scholen Alberdingk Thijm in Hilversum
ontwikkelt Hogeschool Domstad het Early
English Curriculum. Deze opleidingsvariant
is een mooi voorbeeld van de maatwerktrajecten die Hogeschool Domstad steeds
vaker ontwikkelt.

De Pabo
bestaat
25 jaar!

“Onderwijs dat
voor iedereen
toegankelijk is,
rijk of arm”
Michelle De Ruiter
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p de basisscholen van Alberdingk Thijm
krijgen kinderen sinds dit schooljaar al
in groep 1 Engelse les. In Nederland is Engelse
les in groep 6, 7 en 8 al sinds 1985 vaste prik.
Scholieren beheersen de taal daardoor heel behoorlijk. Wat voegt het toe als kinderen de hele
basisschooltijd Engelse les krijgen? “Onze maatschappij is sterk gericht op Engels, en kinderen
zijn op jonge leeftijd gevoeliger voor het leren
van een taal dan tijdens de puberteit”, zegt
Henk Jacobs, op Hogeschool Domstad medeontwikkelaar van het Early English Curriculum.
“Als je die verworven kennis goed onderhoudt,
blijft die ook hangen.”

len waar kinderen het IPC- en EEC-programma
volgen. Later in de studie kan dat ook in het
buitenland zijn. Met het diploma op zak kunnen
leerkrachten op alle niveaus Engelse les geven.”
In maart 2010 moet het curriculum klaar zijn.
Ingrid Gill, projectleidster op Alberdingk Thijm,
begeleidt het proces. De Achterhoekse was meer
dan vijf jaar onderwijzeres in Engeland. Net als
twee andere native of near native speakers geeft
ze les op alle twaalf basisscholen van de vereniging en traint ze tegelijkertijd collega’s. Over vier
jaar hoeft dat niet meer. Dan studeren vijftien
studenten af, die Hogeschool Domstad grondig
heeft voorbereid op hun bredere taak.

Tweetalig onderwijs is niet uitzonderlijk. Je ziet
het in veel landen en op internationale scholen.
Die van Shell bijvoorbeeld. Die ontwikkelden ook
het International Primary Curriculum (IPC). Dit
lesprogramma heeft een sterk internationale focus en richt zich op de ervaringen van kinderen.
Strikt navolgen van een methode, zoals in Nederland gebruikelijk is, weegt minder zwaar. Het
IPC vormt de basis van het Early English Curriculum. Jacobs: “Doelgroep zijn havo-plus en vwostudenten, die wat meer in hun mars hebben. Ze
krijgen dezelfde lessen als iedereen, maar dan
in het Engels, aangevuld met spreekvaardigheid
Engels, curriculumontwikkeling, internationalisering, didactiek en IPC. Stage lopen ze op scho-

“Dit past in de trend om meer maatwerktrajecten te doen”, stelt Matthijs Brouwer, opleidingsmanager major bij Hogeschool Domstad. “We
kijken steeds beter naar de behoeftes van scholen. Zij willen ondersteuning bij zaken als visieontwikkeling, bijvoorbeeld over hoe je het best
een grote diversiteit aan leerlingen kunt bedienen. Scholen willen leerkrachten die daarbij passen. Alberdingk Thijm had een duidelijke vraag
naar basisschooldocenten met een bevoegdheid
voor onderwijs Engels. Voor ons is dit traject interessant, want Alberdingk Thijm werft hiervoor
studenten op haar zes middelbare scholen. We
gaan kijken wat het oplevert. Best spannend
hoe dit zal uitwerken.” ■

“D
“Alle kinderen
leren samen te
leven”
Ortwin Hutten

e eerste paar lessen waren de kinderen
een beetje geschokt, soms bijna paniekerig,” vertelt Ingrid Gill. “Nu kijken ze nergens
meer van op. Ze zijn zich er niet van bewust
dat ze iets leren. We zijn gewoon iets leuks aan
het doen.” De les begint met hand in hand een
rondje lopen, terwijl de kinderen en hun juffen
Ans en Fien de Hello-song zingen. Dan kijkt iedereen verwachtingsvol naar Ingrid. Ze heeft de
grote kartonnen English Box, die ze van school
naar school meeneemt, in het midden van de
kring gezet. “What have we got in the box today?”, vraagt ze, en laat plastic fruit zien. Feilloos weten de kleintjes ze te benoemen: banana,
watermelon, strawberry, apple.

Ingrid praat heel rustig en duidelijk, maar geen
moment in het Nederlands. Ook niet wanneer
kinderen haar vragen in het Nederlands beantwoorden. En ze begrijpen haar prima, mede
omdat ze haar woorden illustreert met gebaren.
Als ze vraagt om iets aan te wijzen, steekt ze
zelf haar vinger uit en zegt: “Point at what fruit
you like.” Milan aanbidt de juf en doet na ieder enthousiast “well done!” of “fantastic” met
blozende koontjes nog meer zijn best. Rebecca
glundert van oor tot oor als ze kan vertellen
dat het gekke diertje op een boekomslag een
caterpillar heet. Moeilijk krijgen de kinderen het
als ze een echt stukje fruit mogen eten en het
Engelse woord niet weten. Gebiologeerd staren
ze naar het lekkers en steken hun handje uit.
Maar als het fruit op is zingen, stampvoeten,
klappen en schuddebillen ze vol overgave de
Goodbye-song.
Juf Ans naderhand: “Ik had niet gedacht dat het
zo leuk zou zijn. We hebben hier al tweetalige
kinderen, uit Marokko en Turkije onder andere.
Moeten die nóg een taal leren, dacht ik eerst.
Maar de kinderen zijn net sponzen. Het is geen
enkel probleem.” ■

Fruit and caterpillar
■
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“Schoolbesturen
in het primair
onderwijs verleiden
om met ons een
partnerschap aan
te gaan.”
Ada van der Velden
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“Pas na een paar jaar bedrijfsleven

Schoolschrift
De kracht van
katholiek onderwijs
Hoe vitaal is katholiek onderwijs? Heeft het nog wel toekomst?
Dat is de belangrijkste vraag waarop de documentaire ‘Kiezen
en delen. De kracht van katholiek onderwijs’ antwoord geeft.
Samensteller en producent Ton Verlind geeft in de documentaire een kijkje in de keuken van het katholiek
onderwijs. De boodschap: katholiek onderwijs
is waardevol. Verlind maakte de documentaire
als aansporing om de traditie levend te houden en met trots uit te dragen.“Er is voor katholieke scholen weinig reden om bescheiden
te zijn. Ze maken deel uit van een inspirerende
geschiedenis, die het verdient om overgedragen te worden aan nieuwe generaties.” De
documentaire is gemaakt in opdracht van de
besturenbonden BKO en KBVO. Op school kan
de dvd worden ingezet bij gesprekken tussen bestuurders, docenten, leerlingen en hun ouders. De Bond BKO en Bond KBVO
verzorgen desgewenst begeleiding bij studiebijeenkomsten,
identeitsdagen of thema-avonden.
Meer informatie via info@bkonet.nl.
De dvd kost € 19,50 exclusief verzendkosten en is te bestellen
via info@bkonet.nl. Bellen kan ook: (070) 356 86 00.
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wist ik het zeker”
Resultaat in Atjeh
Het gaat goed met het project KSU en
Domstad voor Atjeh. Afgelopen voorjaar
ondersteunden zes studenten en drie docenten van Hogeschool Domstad en
twaalf KSU-leerkrachten collega’s in Banda Atjeh in workshops bij de invoering
van onderzoekgericht onderwijs waarbij
het kind centraal staat. De workshops
landden goed bij de medewerkers op de
basisscholen en de lerarenopleiding. Dit
cursusjaar krijgen de workshops een vervolg. Natuurlijk zijn deze acties alleen mogelijk met financiële ondersteuning. En
die is er gelukkig; alleen al dit jaar
70.000!
Wil je meer weten over het project? Kom
dan langs op Domstad Inspiratiedag op
9 december ‘Vensters op de wereld’. Dan
gaat ook ‘Syawal was very scared’ in
première. Deze nieuwe documentaire
van Wilma Ligthart gaat over kinderen in
Banda Atjeh, vijf jaar na de tsunami.

Tussen fruitboomgaarden, de katholieke kerk en de voetbalvelden van ’t Goy staat De Boogerd, een van de
kleinste basisscholen in de provincie Utrecht. Hogeschool Domstad-alumnus Noreen van der Have zwaait
er sinds juni de scepter. “De kleinschaligheid en de sfeer spreken me bijzonder aan.”

Voor de klas: 25 jaar
meesters en juffen in
opleiding
Op Hogeschool Domstad brengt een bijzondere tentoonstelling de komende maanden de geschiedenis van de lerarenopleiding basisonderwijs in beeld.
Voor de klas brengt bezoekers terug in de tijd van
de kwekeling en gunt ze een blik in de toekomst. De
tentoonstelling laat aan de hand van foto’s, boeken,
documenten en voorwerpen onder meer de geschiedenis van de kweekschool zien, maar werpt ook een
licht op de ontwikkeling van het vak van onderwijzer
en de samenhang met de ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving.
Voor de klas is te zien tussen 4 november en 24
januari 2010. Meer informatie op www.domstad.nl

“D

e Boogerd heeft dit schooljaar maar
56 leerlingen. Toch ziet de toekomst
er hoopvol uit. De Katholieke Stichting Fectio
heeft net de knoop doorgehakt; we blijven in
ieder geval nog vier jaar in deze vorm bestaan.
Het dorp is blij. De Boogerd is meer dan honderd jaar oud en een eigen school is voor ’t Goy
heel waardevol. De verbondenheid is hier groot,
iedereen kent iedereen. Letterlijk het hele dorp
viert samen het oogstfeest en carnaval.”
“Die kleinschaligheid en de sfeer in het dorp en
op school spreken me bijzonder aan. Deze baan
biedt me ook de kans om me als leidinggevende
te ontwikkelen. Ik heb een managementontwikkeltraject gedaan en afgelopen schooljaar zeven
maanden als interim adjunct-directeur op De Zevensprong in Houten gewerkt. Hier geef ik leiding aan zes leerkrachten. Ondersteuning is er
niet, we doen alles samen. Ik pak zelf ook alles
aan, van de administratie tot en met het in- en
uitruimen van de vaatwasser.”

“Als meisje wilde ik al het onderwijs in. Ik was
heel graag op de school waar mijn vader directeur was. Na mijn afstuderen in 1990 heb ik
op twee scholen gewerkt. Toch heb ik daarna
het roer omgegooid. Ik heb heel kort als personeelsmanager bij McDonalds gewerkt en ben
daarna psychologisch testassistent geweest. Pas
na een paar jaar bedrijfsleven wist ik zeker dat
ik in het onderwijs thuishoor. Op een dag zag
ik het opeens helder voor me; weer mijn eigen
klas, ’s ochtends de deur van het lokaal achter
me dichttrekken en samen met de kinderen bepalen wat we die dag doen. Daarom vind ik het
ook zo leuk om nu nog een ochtend in groep
drie te staan.”
“Zo’n vier jaar geleden is De Boogerd overgestapt
op Het Nieuwe Leren. Met drie groepen was klassikaal onderwijs niet langer haalbaar. Voor de
ouders – de meesten hebben hier zelf op school
gezeten – was dat een enorme omslag. Sommigen waren bang dat hun kinderen niet voldoende

bagage meekregen. We hebben het onderwijs
mede daarom gaandeweg bijgesteld. Als de
ene groep bijvoorbeeld groepsgerichte instructie
krijgt, werkt de andere groep zelfstandig. Verder
kijken we vooral naar wat elk kind nodig heeft.”
“’t Goy is grotendeels katholiek. Het lijntje met
de kerk is heel sterk. Ook De Boogerd heeft een
duidelijke katholieke identiteit. Ik voel me daar
prettig bij, ben zelf katholiek opgevoed. Mijn
zoons zitten trouwens op een christelijke school.
Die vonden we onderwijsinhoudelijk sterker
dan de katholieke school. Maar eerlijk is eerlijk:
ik mis wel een beetje de warmte en sfeer die
katholieke scholen zo kenmerken.” ■

“Schoolbesturen
in het primair
onderwijs verleiden
om met ons een
partnerschap aan
te gaan.”
Ada van der Velden
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Onderwijs
in
beweging

Vernieuwen en veranderen, dat zijn en blijven sleutelbegrippen binnen het onderwijs. Steeds met het doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Is dat
in het verleden gelukt en waar liggen de prioriteiten voor de toekomst? En hoe
moet de leerkracht zich opstellen in het voortdurend veranderende werkveld?

“H

et onderwijs heeft de laatste jaren veel
verschillende vragen en opdrachten gekregen. Er werd veel van de sector verwacht bij
het oplossen van maatschappelijke problemen.
Daardoor was het lastig de vernieuwingen allemaal op het juiste niveau tot uiting te brengen”,
stelt Karl Dittrich, voorzitter van de Nederlands
Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dat
was ook één van de conclusies van de Commissie Dijsselbloem, die in 2007 drie grote onderwijsvernieuwingen analyseerde.

Basisvaardigheden
De conclusies van de Commissie Dijsselbloem
sloten voor een deel aan bij de koers van dit
kabinet. Zo maakte de commissie zich zorgen
over het niveau van taal en rekenen. Het kabinet
investeert daar al in. Het versterken van de basisvaardigheden van alle kinderen in het primair
onderwijs is de belangrijkste doelstelling van de
Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs van staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij licht toe: “Het gaat
over de hele linie niet slecht met taal en rekenen,
P/10

Veranderen en vernieuwen

maar er zijn nog te veel kinderen die niet voldoende kunnen lezen, schrijven
en rekenen.” NVAO-voorzitter Dittrich vindt dat een juiste prioriteit: “Taal
en rekenen vormen de basis voor alle vakken. Die vaardigheden moeten
op niveau zijn. Lerarenopleidingen moeten op hun beurt zorgen voor leerkrachten met kennis op een fatsoenlijk niveau. Dat is een basisvoorwaarde.” Schooldirecteur Martijn van Elteren zegt hierover: “Al die mooie ideeën
zoals maatschappelijke stages zijn prima, maar basisvaardigheden mogen
daardoor niet achterblijven. En je hebt maar vijfenhalf uur per dag…”

Aan het front
Leraren en lerarenopleidingen verdienen aandacht, stond in Dijsselbloems
rapport. Van Elteren: “Ik zie het verbeteren van het onderwijs als mijn dagelijkse werk. Leraren moeten daarin mee. Daarom moet je investeren in
mensen. In expertise.” Staatssecretaris Dijksma realiseert zich dat ook: “Leraren bieden kinderen een fundament voor de rest van hun leven. Daarom
investeert het kabinet met het actieplan LeerKracht een miljard extra in leraren. Het actieplan is gericht op het lerarentekort, de kwaliteitsslag van de lerarenopleidingen en op een sterkere positie van leraren.” Tweede Kamerlid
Bas Jan van Bochove is voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. “De kritiek dat er veel wordt veranderd en dat
die veranderingen niet altijd goed worden afgemaakt, daar kan ik me wel
in vinden”, zegt hij. “Als leerkracht is het zaak je daar niet door te laten
afleiden. Een docent die niet kan vernieuwen, is eigenlijk niet geschikt voor

het vak. Je moet altijd bereid zijn te innoveren.”
Dittrich is van mening dat lerarenopleidingen
moeten voorgaan bij onderwijskundige vernieuwingen. “Als docent sta je aan het front. De
maatschappij verandert en leraren komen daar
als eerste mee in aanraking. Zij moeten goed
toegerust zijn om met die veranderingen mee
te gaan. Opleidingen moeten hun studenten
bewust maken van het feit zich voortdurend te
blijven ontwikkelen. Voldoende onderzoekend
vermogen, daar draait het om.”

“Je hebt maar vijfenhalf
uur per dag”

Ministerie van OCW, jaarlijks de mening van
deze doelgroepen peilt. In 2008 vond een derde
van de ondervraagden “dat het de verkeerde
kant op gaat met het onderwijs in Nederland”.
Als zorgpunten werden het lerarentekort, de
grootte van de klassen, de kwaliteit van de leerkrachten en de basisvaardigheden genoemd.
Annemarie Kuurman, moeder van twee schoolgaande zoons, vindt de basisvaardigheden belangrijk, maar kinderen moeten volgens haar
ook leren hoe het werkt in de wereld: “Er is niks
mis met een beetje ouderwets onderwijs waar
wat te leren valt. Ik heb de indruk dat de basisscholen dat weer een beetje op het netvlies krijgen. School is wat mij betreft kennisoverdracht,
maar ook veel ‘maatschappijleer’.”

Evenwichtsoefening
Ouderwets onderwijs
Niet alleen de politiek, ook ouders en burgers
maken zich zorgen over het onderwijs. Dat blijkt
uit de Onderwijsmeter die, op initiatief van het

De school van de toekomst is meer dan een onderwijsinstelling. De school wordt een ‘kindcentrum’ waar onderwijs, welzijn, opvang en zorg
samenkomen. Het speciaal onderwijs is daar
voor een groot deel in geïntegreerd. Want een

“Een docent die niet
kan vernieuwen, is
eigenlijk niet geschikt
voor het vak”

van de belangrijkste vernieuwingen de komende jaren is de invoering van Passend Onderwijs.
Voor elk kind onderwijs dat aansluit bij zijn of
haar mogelijkheden en talenten. Sandra de Boer
is moeder van drie jongens met een autisme
spectrum stoornis (ASS). “Het idee van Passend
Onderwijs is prachtig maar de praktische haalbaarheid is een ander verhaal. Je kunt van het
onderwijzend personeel niet even snel specialisten maken. Specialisme zit op de speciale scholen en daar hoort het ook.” Dittrich: “Het zijn
mooie idealen, maar is het praktisch haalbaar?
Het is een soort evenwichtsoefening: iedereen
heeft aandacht nodig, maar door veel verschillende type kinderen in één klas te plaatsen, is de
vraag of uiteindelijk iedereen genoeg aandacht
krijgt.” Van Elteren ziet Passend Onderwijs als
een kans: “Het speciaal onderwijs zal niet verdwijnen. Een intensievere samenwerking leidt in
mijn ogen juist tot deskundigheidsbevordering.
Bij de invoering van Passend Onderwijs worden
wij heel nauw betrokken. Terecht. Wij zijn toch
de mensen die het moeten gaan doen.” ■

“Blijven kijken
naar de behoeftes
van het individuele
kind”
Merel Sprong
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Domstad-alumnus Michelle de Ruiter-Tuijthof stáát
niet alleen voor de klas, ze bouwt ook klaslokalen.
Ver van hier, in Afrika. Met haar man vertrok ze in
2003 naar Ghana. Hun stichting begeleidt allerlei
bouwprojecten. “Veel kinderen krijgen buiten les.”

“D

e lerarenopleiding was geen roeping,
eerlijk gezegd. Ik vond veel dingen leuk,
mijn moeder was lerares en ik dacht: met het
Pabo-diploma op zak kan ik altijd nog terugvallen op het onderwijs. Hogeschool Domstad
was wél een bewuste keuze; ik ben katholiek
opgevoed. Na mijn afstuderen in 1999 heb ik de
vervolgopleiding remedial teaching gedaan. Een
dag per week stond ik voor de klas. Daarnaast
werkte ik in een schoenenwinkel, waar ik ook
een managementopleiding heb gevolgd.”
“Nadat een orkaan in Honduras enorme schade had aangericht, heeft mijn man daar tijdens
zijn studie bouwkunde met een aantal medestudenten een weeshuis en een schooltje gebouwd. Samen zijn we terug gegaan. Toen we
zagen hoe goed het die kinderen verging, zijn
we voorzichtig plannen gaan maken voor de
stichting. In 2002 hebben we ons eerste project
aangenomen; de bouw van een school in Gambia. Met een oude landrover zijn we begin 2003
richting Gambia vertrokken. Inmiddels wonen
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“De

en werken we in Ghana. We bouwen onder
meer scholen, klinieken en weeshuizen. Andere
stichtingen haken aan, maar we zetten zelf ook
projecten op. De bouw begeleiden we vanaf de
eerste tekening tot en met de oplevering. Doordat we zo veel mogelijk met lokale krachten
werken, proberen we de bevolking ook dingen
te leren en ze het belang van kwaliteit te laten
zien. Zelf heb ik de eerste vier jaar meegeholpen
op de bouw, maar sinds de geboorte van ons
eerste kind ben ik vooral verantwoordelijk voor
de boekhouding.”

“De kwaliteit

van het onderwijs

is hier erg

slecht”

Meer weten over het werk van Michelle?
Kijk op www.stichtingbouwen.nl

maken de School”

A

“Vanwege de millenniumdoelen stimuleren veel
Afrikaanse regeringen het onderwijs. Steeds
meer kinderen gaan naar school, maar de kwaliteit van het onderwijs is erg slecht. Op veel plaatsen krijgen kinderen buiten les, of in een half
afgebrokkeld lokaal. Daarom bouwen we vooral
scholen. Een goed gebouw verandert veel. Als
het regent is er toch les, bijvoorbeeld.”
“Onze toekomst ligt voorlopig in Afrika. We willen een aantal vestigingen opzetten. Geschikt
onderwijs voor onze eigen kinderen – ze zijn 3
en ruim 1,5 – vinden we wel belangrijk. Twee
ochtenden in de week neem ik ze mee naar de
school in ons dorp, waar ik lesgeef aan de peuters en kleuters. Ze hadden daar helemaal niets
toen ik begon, zongen alleen maar liedjes en
dreunden het alfabet op. Ik heb speelgoed verzameld en knutsel met ze. Helemaal geweldig
vinden ze dat.” ■

mensen

“Scholen moeten
kiezen: willen we
een school zijn
met leerprocesoperators of met
moderne professionals?”
Hij was erbij vanaf het prille begin en zag in
ruim twintig jaar veel veranderen. Wat bleef
is hetgeen Domstad bijzonder maakt, zegt
voormalig stagecoördinator Aloys Michielsen die zich na zijn afscheid in november
2005 nog steeds verbonden voelt met ‘zijn’
Domstad. “Het zit ‘m vooral in de sfeer.”

Ton Bruining

De Pabo
bestaat

loys begon in 1974 als docent Pedagogiek/Onderwijskunde op de Pedagogische
Academie Sint Agnes in Amersfoort. Toen de
opleidingen voor kleuterleidsters en pedagogische academies tien jaar later in elkaar werden geschoven, fuseerde Sint Agnes met de
kleuterleidstersopleiding in Amersfoort, de Sint
Jozef in Zeist en de Ludgerus in Hilversum tot
Hogeschool Domstad. Vanwege de cultuurverschillen was dat nog best een lastige samenvoeging, herinnert Aloys zich. “Sint Agnes was van
oorsprong een heel gedegen school voor nette
meisjes, terwijl ze in Zeist al meer met vernieuwingen in het onderwijs meegingen. Daarnaast
werden twee typen opleidingen een; dat vereiste een compleet nieuw curriculum.” Het waren de jaren tachtig, waarin de inspraak hoogtij
vierde. Aloys weet nog goed hoe er eindeloos
werd gediscussieerd over het nieuwe onderwijsprogramma. Ook in een ander opzicht was het
begin moeilijk: het eerste jaar waren er maar 58
studenten. “Er liepen méér docenten rond.”

Schools onderwijs
De oud-stagecoördinator heeft het onderwijs
op Hogeschool Domstad in de loop van de jaren continue zien veranderen. Zo schakelde
de opleiding al snel over op modulair werken.

Een module was een afgerond pakket dat je in
veertig uur kon afronden en dat een studiepunt
opleverde. Het onderwijs was erg schools, die
eerste jaren. De begeleiding was intensief. Elke
vakdocent ging op pad naar de stagescholen om
studenten te beoordelen. “Tegenwoordig stimuleert Domstad haar studenten om vooral zélf na
te denken over hoe ze zich ontwikkelen. Misschien is dat nog wel de grootste verandering”,
meent Aloys. “En een heel goede, vind ik.”
Wat maakt Hogeschool Domstad bijzonder?
Over die vraag moet Aloys even nadenken. “Het
is een katholieke hogeschool, zelfstandig en niet
heel groot, dat om te beginnen. En er is altijd
veel aandacht geweest voor de inhoud en voor
zingeving. Daarin is Domstad misschien niet
uniek. Het zit ‘m vooral in dingen als betrokkenheid, warmte, aandacht voor elkaar, het gevoel
welkom te zijn.” Het was, aldus Aloys, precies
die sfeer die hij ook altijd voelde op de katholieke
basisscholen waar hij als stagecoördinator kwam.
“Weet je dat Domstad is begonnen in het oude
pand van de christelijke Rehoboth-school? Waar
het orgel stond, plaatsten wij de bar. Dat is wel
een rake typering, denk ik. Maar uiteindelijk zijn
het de mensen die de school maken. En met hen
zat en zit het meer dan goed op Domstad.” ■
P/13

Hogeschool Domstad bestaat
25 jaar!
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Kantelende Kennis
en Academische
Basisschool

Het is hoog tijd dat de leerkracht zichzelf emancipeert. Praktijkgericht onderzoek kan die beweging
op gang brengen. Dat stellen lectoren Kantelende
kennis en lector Academische basisschool Jos
Castelijns en Ton Bruining. Zij zien praktijkgericht
onderzoek bovendien als krachtig instrument om
de onderwijskwaliteit te verhogen.

Het Lectoraat Kantelende Kennis is het gezamenlijke lectoraat van vijf Pabo’s die zijn verenigd in Interactum: Hogeschool Domstad,
Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool De Kempel, Marnix Academie en Ipabo. Het lectoraat
ontwikkelde een methodiek voor basisscholen en Pabo’s om onderzoek te gebruiken als
middel om de eigen praktijk te veranderen.

De leraar
moet kenniswerker worden
P

raktijkgericht onderzoek in het HBO staat
flink in de belangstelling. Debet daaraan
is vooral de roep om meer kwaliteit in het beroepsonderwijs. Ook op Pabo’s en op basisscholen groeit de aandacht voor het onderwerp.
Terecht, menen lectoren Bruining en Castelijns.
“We hebben de afgelopen decennia vooral onderzoekers van buitenaf de school in gehaald.
Maar wetenschap en praktijk bereiken elkaar

niet of nauwelijks. Ze spreken een andere taal,
en de kennis die de wetenschap inbrengt is te
algemeen voor de eigen, concrete context van
een basisschool”, zegt Castelijns. “De paradox
is bovendien dat de frontliniewerkers op scholen iets moeten met die algemene kennis, die
vooral door bestuurders is gegenereerd”, voegt
Bruining toe. “En terwijl iedereen van de daken
roept dat Nederland een kennisland moet zijn,

ziet de leraar dus geen kans om de rol van methodeslaaf en productiemedewerker te ontstijgen en zich te ontwikkelen tot kenniswerker.”

Eigen agenda
Volgens de lectoren kan het anders. Om te beginnen moet de sector zijn eigen agenda bepalen,
vinden ze, en met een krachtig antwoord komen
op wat zij bestempelen als ‘het schizofrene han-

Het lectoraat Academische Basisschool is
sinds 2006 aan Hogeschool Domstad verbonden. In de kenniskring nemen deel de Katholieke Scholenstichting Utrecht en de Stichting
voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort.
De projectleiders schoolontwikkeling van vijf
academische basisscholen leren op de werkplek praktijkonderzoek te doen.

delen van de overheid’. Castelijns: “Den Haag
geeft met de ene hand en neemt met de andere.
Het ministerie van OCW doet enerzijds een beroep op de professionele autonomie van de leerkacht, maar wil tegelijkertijd zo’n beetje alles in
het basisonderwijs reguleren. De leerkracht voelt
zich daardoor beroofd van zijn professionaliteit.
En láát zich – want moegestreden – op sommige
vlakken misschien ook wel beroven.”

Castelijns en Bruining vinden dat aan die deprofessionalisering van de leerkracht maar eens een
eind moet komen. Ze breken een lans voor de
emancipatie van de leerkracht. Hoog tijd dat de
lerarenopleidingen basisonderwijs en de basisscholen zelf aan de bak gaan, vinden ze. Met
praktijkgericht onderzoek, in eigen huis, want
dat biedt wél volop kansen, ook om het onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Er kan veel
veranderen op scholen waar leraren en leerlingen samen hun dagelijkse praktijk onder de
loep leggen om die te verbeteren. Belangrijkste
winst? “Leerkrachten op zo’n school worden eigenaar van het onderwijs en ontwikkelen zich
tot kenniswerkers, tot professionals die sterk zijn
in een kennisproductieve manier van werken”,
aldus Bruining.

“Leraren meer
eigen verantwoordelijkheid geven”
Ingrid Gill

Pilots

Sociale cohesie
Er spreekt nog meer voor praktijkgericht onderzoek. Een school wordt er in brede zin beter van
als leerkrachten samen met onderwijsthema’s
aan de slag gaan. Castelijns: “Leerkrachten werken vaak in isolement. Maar als ze als team doelmatig aan de slag gaan met gezamenlijke ambities, dan groeit de sociale cohesie. Zo’n team
emancipeert zichzelf. Dat worden zelfbewuste
professionals.”
De lector ziet de effecten op de scholen die de
laatste jaren ervaring hebben opgedaan met de
onderzoeksmethodiek die zijn lectoraat ontwikkelde. “Daar bespreekt een leerkracht bijvoorbeeld met zijn leerlingen wat maakt dat ze zin
hebben in school. Kinderen, toch de grootste

belanghebbenden, praten in de regel niet mee,
maar ze blijken buitengewoon goed hun zegje
te kunnen doen. Dat levert niet meteen ronkende voorbeelden van nieuwe onderwijspraktijk
op, wél verbeteringen waarvan de leerkracht en
leerling samen eigenaar zijn. En het mooie is: de
leerlingen emanciperen op die manier ook zichzelf. Dat is allemaal grote winst.”
“De kennis komt dan bovendien uit de eigen
praktijk. En als je het samen goed aanpakt, ontstaat er daarnaast een verbinding tussen de ontwikkeling van de school en de ontwikkeling en
identiteit van de leraar, ook in zijn rol als onderzoeker”, voegt Bruining toe.

“Insteken op
gepassioneerd
vakmanschap”
Simone de Wit

Dagelijkse kost is praktijkgericht onderzoek op
basisscholen en Pabo’s nog niet, maar het begin is er. Op de vijf academische basisscholen en
vijftien basisscholen die zijn gelieerd aan het lectoraat Kantelende Kennis draaien verschillende
pilots. Die moeten good practices opleveren die
veel scholen inspireren. Om die beweging een
duwtje te geven, willen Castelijns en Bruining de
komende jaren bovendien nadrukkelijk inzetten
op het creëren van leernetwerken tussen basisscholen en Pabo’s. Uiteindelijk moet onderzoek
routine worden. Onderwerpen zijn er te kust en
te keur. Neem bijvoorbeeld de robotisering van
het onderwijs. Wat betekent die ontwikkeling
voor de rol van de leerkracht en voor de moraal? Van onderzoeken als deze zou het moeten
gaan zinderen, besluiten Bruining en Castelijns.
”Er is nog zó veel interessants te ontdekken en
te leren.” ■
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“Mensen zijn van nature religieus”, betoogt
theoloog en kerkhistoricus Peter de Haan.
Hij constateert dat de naoorlogse generatie
de kerk de rug heeft toegekeerd, maar dat
de wens tot zingeving is gebleven. De Haan
voorziet daarom een groei van positief ingesteld bijzonder onderwijs, dat de eigenheid
van andere religies oprecht respecteert.

“Geef godsdienstonderwijs
een duidelijke

positie”
“B

ij de keuze voor een school is religie voor
veel ouders pas het zevende of achtste
motief. Ze kijken allereerst naar kwaliteit, sfeer,
locatie. Toch zie ik religie niet verdwijnen, wel
transformeren. Want de gedachte dat kennis
van religie nodig is om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij, wordt breed gedragen. Juist door het maatschappelijk debat over
de islam worden mensen zich bewust van hun
West-Europese, christelijke wortels. Waarden als
solidariteit, naastenliefde en zorg voor de schepping hebben hier allemaal hun oorsprong in de
christelijke tradities.”
“Openbaar onderwijs geeft kinderen theoretische kennis van geestelijke stromingen. Bijzonder
onderwijs is een van de weinige plekken waar
je hen ook kunt leren nadenken over de praktijk. Als je dat niet meer doet, geloof je straks
alles. Dan kun je terecht komen bij goeroes met
onheldere doelstellingen en niet-gefundeerde
wetenschappelijke kennis. Ik pleit voor het gebruik van de zuilen en leren omgaan met de verschillen. Voorwaarde is dat er kennis is van de
eigen positie, en elkaar vandaar uit waarderen.
Niet zoals bijvoorbeeld Wilders de islam neerzet.
Daarmee doe je de islam te kort.”
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“Leraren de
ruimte geven om
vaker te doen wat
ze goed kunnen”
Matthijs Brouwer

Niet aanpassen
“Ouders die zelf in de jaren zestig en zeventig
afscheid namen van de kerk konden hun kinderen weinig meegeven van de christelijke tradities. Zij sturen hun kroost nu vaak naar bijzondere scholen, waar de leiding vanuit het christelijk
gedachtegoed vindt dat ieder kind recht heeft
op ontwikkeling. Alle gezindten krijgen daar gezamenlijk onderwijs. Zulke scholen hoeven zich
niet aan te passen aan de verschillende religies.
Ze moeten alleen duidelijk zijn over hun eigen
standpunten, en vandaar uit anderen de ruimte
geven. Ook de overheid erkent dat deugdelijk
religieus onderwijs een factor is in de samenleving; sinds een paar maanden faciliteert ze
godsdienstonderwijs op openbare scholen.”
“Als katholieke lerarenopleiding zou je docenten moeten opleiden die weten in welke traditie katholiek onderwijs staat, en die dat kunnen
vormgeven. Jonge generaties leerkrachten en
leidinggevenden zijn in een kerkelijk vacuüm
opgegroeid. Een lectoraat dat onderzoekt waar
voor hen de vormgevingsproblemen zitten, zou
zinvol zijn. Dat bekijkt welke kennis ze nodig
hebben, welke kunde ze moeten ontwikkelen,
zowel didactisch, pedagogisch als inhoudelijk.
Dan kun je het vak godsdienstonderwijs een
duidelijke positie geven.” ■

Peter de Haan is onderwijsmanager theologie en levensbeschouwing aan Hogeschool
Windesheim. Van 1994 tot 1999 gaf hij levensbeschouwelijk onderwijs aan Hogeschool Domstad.

“Ik wil kinderen
uitdagen zelf
na te denken”
Dingen uitleggen. Domstad-alumnus Merel
Sprong deed vroeger niets liever. Daarom wist
ze als kleutertje al zeker dat ze juf zou worden.
Zo’n 22 jaar later staat ze voor groep 2/3 van
De Windroos in Wijk bij Duurstede. Maar de
komende maanden moeten de kinderen hun
juf missen, want Merel is hoogzwanger.
“Kinderen begeleiden geeft me veel voldoening.”

“D

e Windroos in Wijk bij Duurstede is een
Jenaplan-Freinetschool. Ouders richtten
de school begin jaren tachtig op. Ze wilden een
andere, meer kindgerichte vorm van onderwijs,
een school die hun kinderen meer meegaf dan
alleen kennis. Typerend voor die tijd was de verregaande ouderparticipatie; de oudervereniging
nam bijvoorbeeld zelf de leerkrachten aan.”
“De Windroos biedt ervaringsgericht onderwijs.
Dat past bij mij. Vernieuwend onderwijs heeft
me altijd al aangesproken. Mijn meesterstuk
ging daar ook over. Ik heb onderzocht wat je als
leerkracht ervaringsgericht onderwijs allemaal in
huis moet hebben en dat heb ik vergeleken met
de zeven landelijke competenties. Het grootste
verschil? Best lastig om dat kort te omschrijven,

maar ik denk dat het vooral de manier is waarop
je naar kinderen kijkt, naar hoe ze leren. Ervaringsgericht onderwijs komt vooral bij de kinderen vandaan. Hebben veel kinderen in de klas
nieuwe schoenen gekregen? Dan koppelen we
daar allerlei leerdoelen aan. Dat werkt het best,
denk ik. Wat kinderen moeten leren, komt toch
ook uit de samenleving.”
“Vernieuwend onderwijs vraagt veel van de
leerkracht. Het is geen kwestie van simpelweg
een boekje openslaan. En vaak is het ook spannend. Op De Windroos laten we bijvoorbeeld
de rekenmethode Rekenrijk beetje bij beetje los.
Tegelijk blijven we wel toetsen of het onderwijs
goed werkt. Want uiteindelijk moeten doelen
natuurlijk wel worden gehaald. Gelukkig laat de
CITO-toets zien dat we met ons onderwijs heel
goed scoren.”
“Ik daag de klas steeds weer uit zelf na te denken. Eigenlijk ben ik nu vooral degene die de
vragen stelt. En dat terwijl ik als meisje juf wilde
worden omdat ik zo graag dingen wilde uitleggen. Grappig is dat. Maar juist het begeleiden
van kinderen maakt dit werk zo leuk. De antwoorden en oplossingen die kinderen aandragen... zo knap, zo mooi bedacht, daar word ik
soms stil van.”
“Ik hou erg van mijn werk. Toch denk ik er stiekem wel eens over om weer te gaan studeren.
Pabo-studenten begeleiden lijkt me ook leuk. Ik
vind zó veel interessant. Nu ben ik daar natuurlijk niet zo mee bezig. Ik ga de komende maanden vooral heel erg genieten.” ■

“Kinderen de
ruimte geven om
zichzelf te zijn
én zichzelf te
ontwikkelen”
Aloys Michielsen
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Agenda
Peter de Haan

als wereldburger

teruggekomen
Docent rekenen en idealist Ortwin Hutten trok in 2004 de deur
van Hogeschool Domstad achter zich dicht om voor de stichting
HoPe in Peru te gaan werken aan betere onderwijskansen voor
indianenkinderen. Een half jaar zou hij weg zijn, maar het liep een
tikkeltje anders; Ortwin is net terug op honk. “In Peru heb ik mijn
Nederlandse bril afgezet.”
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S

tichting HoPe ondersteunt zo’n tweehonderd scholen in de indianendorpen in
de hooglanden van Peru. Ze zijn van de staat,
maar die laat zich daar niet zien, weet Ortwin.
De omstandigheden op deze staatsscholen is
erg slecht, net als het onderwijs. “Leerkrachten
doen hun best, maar het onderwijs landt amper. Ze spreken – ook letterlijk – niet de taal van
de indianenkinderen. Er is weinig oog voor wat
kinderen nodig hebben. Logisch, als je weet dat
studenten op de lerarenopleiding vooral meer
leren over de middelbare- schoolvakken. Didactiek en pedagogiek worden niet gegeven. In het
kader van een uitwisselingsprogramma heeft
een Peruaanse kleuterspecialiste hier een paar
weken meegedraaid. Ze stond versteld van hoe
wij het kind centraal stellen. Weer thuis heeft zij
de kring en het werken in hoeken opgezet.”
Ortwin werkte op de Pabo in Cusco plannen uit
voor een betere aansluiting van het onderwijs bij
de behoeftes en cultuur van de indianenkinderen. Samen met Peruaanse collega’s gaf hij het
rekenonderwijs opnieuw vorm. “Nederlandse
kinderen snappen wat een meter is, maar voor
indianenkinderen gelden andere referenties.
Toen we gingen praten over realistisch rekenen,

stuitte mijn voorstel om dieren te tellen op verzet;
dat brengt ongeluk in de Indiaanse cultuur. Een
leerkracht kwam toen met keutels van lama’s en
geiten aanzetten. Hier zouden we de inspectie
op ons dak krijgen, daar is mest brandstof om
op te koken.” Het mooie is, vindt Ortwin, dat
kinderen lol hebben gekregen in rekenen door
de spelletjes en materialen die we hebben ontwikkeld. Ook bij de leerkrachten slaan de vernieuwingen aan.
Afgelopen zomer streek Ortwin weer in Utrecht
neer, samen met zijn Peruaanse vriendin. Zijn
werkzaamheden in Peru zitten erop. Er zit meer
systeem in de manier waarop leerkrachten werken. Ze zien én meten het effect op hun leerlingen. Ortwin heeft er vertrouwen in dat ze verder kunnen op die weg. En wat hemzelf betreft:
hij merkte dat hij zich verder wilde ontwikkelen.
Nu heeft Ortwin zijn oude stek op Hogeschool
Domstad terug en gaat hij de profielminor internationalisering verder uitbouwen naar wereldburgerschap. Daar heeft hij veel zin in. “Zelf ben
ik als docent vertrokken, heb ik in Peru mijn Nederlandse bril afgezet en opnieuw leren kijken.
Ik ben als wereldburger teruggekomen.” ■

De Pabo bestaat 25 jaar!

Als docent
vertrokken,

“Ontwikkel kennis
en kunde op het
terrein van godsdienstonderwijs”

4/11/09
4/11/09

Jubileumconferentie ‘25 jaar Pabo’

Uitreiking van de OnderwijsTopTalentPrijs in
de Rode Hoed in Amsterdam. Voor Hogeschool
Domstad dingt Lizan de Bruin mee.

5/11/09

Start Development Early English Curriculum

19+20/11/09

Interactumdagen Nederland-Vlaanderen in Brugge

21/11/09

Open dag 10.00 – 13.00 uur

9/12/09

Inspiratiedag ‘Vensters op de wereld’

11+12/11/09

Onderwijsbeurs Midden-Nederland in de
Jaarbeurs Utrecht

Kijk voor meer informatie op www.domstad.nl
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Deze speciale editie van Plein is een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Hogeschool Domstad. Aan dit nummer
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