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WIl jij meedenken over Samen opleiden? Heb je tops of tips of wil je een leuke succeservaring delen?
Mail ons via  opleidingsschoolzutphen@gmail.com

Surrealistische tijden waarin we ons op dit moment 
bevinden. Iedereen probeert zijn of haar draai te 
vinden in een wereld die draait om Corona. Ik zelf 
probeer maar één keer per dag naar het nieuws te 
kijken en probeer het werkritme er enigszins in te 
houden. Met vier tieners in de woonkamer zijn ik en mijn 
partner inmiddels naar de schuur gevlucht. Op onze 
nieuwe werkplek hangt een planner waarin we onze 
virtuele bijeenkomsten zetten, zodat we geen ‘last’ 
hebben van elkaar... Af en toe staat toch een van ons 
buiten te bellen. Gelukkig schijnt de zon!

Collega’s, werkplekbegeleiders en studenten zijn 
allemaal superdruk om het onderwijs draaiend te 
houden. We leren veel en ons speerpunt Creatief 

Donderdag 19 maart kwamen we met onze werkgroep bij elkaar via ZOOM, onze eerste virtuele bijeenkomst. Samen 
overlegden we hoe we met elkaar de stage van de eerstejaars studenten van de HAN toch zo goed mogelijk 
kunnen afronden. Ook hebben we met elkaar creatieve oplossingen gevonden voor activiteiten voor zowel de 
studenten van de HAN als van de Radboud Docenten Academie. Het blijft een bizarre tijd, maar mooi hoe iedereen 
elkaar vindt en denkt in mogelijkheden!

denken en handelen in het onderwijs krijgt een hele 
nieuwe invalshoek. 

We hopen op korte termijn een derde nieuwsbrief uit te 
kunnen brengen waarin we willen laten zien hoe de 
studenten en de collega’s actief zijn op afstand. In 
deze nieuwsbrief vooral nog  nieuws uit het tijdperk vóór 
Corona. Even iets lezen dat niet gaat over de onzekere 
tijd waarin we ons bevinden, even ontspannen... 

Veel leesplezier!

Annelies Claassen, 
projectleider opleidingsschool Zutphen   
   

Even geen Corona-nieuws...
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“Van studenten krijg je energie”

Gert-Jan is naast docent en werkplekbegeleider ook 
schoolopleider. Na vier jaar in deze functie ziet hij wel 
een groei in het samen opleiden. “In het verleden 
kostte het veel moeite om werkplekbegeleiders te 
vinden die studenten wilden begeleiden, nu merk ik dat 
mensen uit zichzelf naar mij toekomen om aan te 
geven dat ze een student willen begeleiden. Als 
opleidingsschool willen we graag dat collega’s op de 
hoogte zijn van de verschillende opleidingsprogram-
ma’s, hierin moeten we nog stappen gaan zetten, 
maar we gaan zeker de goede kant op. Steeds meer 
collega’s weten dat we onderdeel zijn van een op- 
leidingsschool. We hebben niet meer studenten dan 
voorgaande jaren, maar we zijn ons er meer bewust 
van dat ze er zijn. Ze hebben een nadrukkelijkere plek in 
de school gekregen. Dat is mooi om te zien.” 

Wilma: “Ik vind het altijd zo leuk om te zien wanneer er 
een nieuwe stageperiode begint. De studenten zitten 
dan nog vaak bij elkaar en ze vormen dan best een 
grote groep. Na de eerste week zitten ze al verspreid 
onder de collega’s, ze horen er al snel bij”. 

Een leeromgeving bieden aan studenten vanuit  
één team, binnen een sectie
Gert-Jan zou graag zien dat secties zich over de 
begeleiding van studenten gaan ontfermen en niet 
alleen individuele werkplekbegeleiders. 
Gert-Jan: “Hoe mooi zou het zijn als een sectie aan-
geeft: wij willen als team studenten begeleiden en het 
maakt niet uit welke stagesoort het is. Organisatorisch 
zou het de plaatsing enorm vergemakkelijken en als 
collega’s uitvallen of als er roosterwijzigingen plaats- 
vinden kan een sectie het zelf oplossen”. 

Wilma: “Ik en mijn collega hebben dat dit jaar eigenlijk 
al gedaan. Dat was heel prettig. We ruilden onderling 
van student, omdat ik op de dag dat de student stage 
kwam lopen te weinig lesuren had.”

Gert-Jan: “De stage als verantwoordelijkheid van de 
sectie biedt meer voordelen. Je kunt de taken eerlijker 
verdelen en er bijvoorbeeld voor zorgen dat een 
bepaalde collega eens een jaar géén student  
begeleidt. Voor als iemand dat zou willen natuurlijk…  
ik moet er zelf niet aan denken om geen student te 
hebben. Mij levert het na 18 jaar studenten begeleiden, 
nog steeds super veel op. Ik vind het mooi om met 
studenten in discussie te gaan, over inhoud te sparren 
en om met ze de diepte in te gaan; dat levert mij zelf 
ook weer wat op, we leren echt samen”.

Leren in de omgeving buiten de school
Binnen opleidingsschool Zutphen willen we onze 
studenten iets extra’s meegeven met onze speerpun-
ten: Creatief denken en handelen in het onderwijs en 
Innovatief omgevingsgericht leren. Hiervoor hebben we 
voor de derdejaars studenten van de HAN een leer-
werktaak geschreven. Gert-Jan en Wilma hebben de 
studenten in deze leerwerktaak begeleid. 
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“Hoe mooi zou het zijn als een sectie 
aangeeft: wij willen als team  
studenten begeleiden en het maakt  
niet uit welke stagesoort het is.”

Wilma Jansen is docent economie 
en begeleidt nu twee jaar docen-
ten in opleiding. “Aan de ene kant 
kost het begeleiden van studen-
ten energie, je bent op een 
andere manier bezig met je lessen 
en het is door de studenten soms 
ingewikkelder om vooruit te 
plannen. Aan de andere kant 

geeft het mij ook positieve energie. Ik vind het super 
om een student te zien groeien in zijn of haar ontwik-
keling en dat ik daar dan aan mag bijdragen. Ook 
van de kleine groeimomenten kan ik genieten: hoe 
bijvoorbeeld een student zichzelf overwint door een 
leerling goed te corrigeren, terwijl ze dat lastig vindt”.

Gert-Jan is docent lichamelijke 
oefening en begeleidt zelf ook al 
jaren studenten. Nu heeft hij er 
maar liefst drie. “Ik herken wel wat 
Wilma zegt. Soms is het even 
improviseren geblazen. Van- 
morgen meldde om 08.15 uur mijn 
student zich ziek. Ik had gisteren 
nog zijn lesvoorbereiding gezien, 
hij had het goed voorbereid. Ik wilde de les daarom 
voor hem ‘bewaren’. Hierdoor moest ik zelf wel op 
hele korte termijn een eigen les voorbereiden. Bij mijn 
vak kan dat uiteraard wel iets gemakkelijker dan bij 
economie. Maar in grote lijnen leveren de studenten 
mij meer energie op dan dat het kost”.

In gesprek met schoolopleider Gert-Jan Leisink en werkplekbegeleider Wilma Jansen
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Wilma: “in het begin was het niet echt duidelijk. De 
leerwerktaak voelde heel groot en zowel ik als de 
student kon niet goed overzien wat er werd gevraagd. 
Nadat het plan concreet op papier werd uitgedeeld 
en er extra uitleg kwam, konden we er mee aan de 
slag. Uiteindelijk werd het super leuk! 
Mijn studenten zijn met de leerlingen naar de Albert 
Heijn gegaan. Hier deden ze een klein onderzoek door 
prijzen te vergelijken en hebben ze bijvoorbeeld 
geleerd welke korting hun het meeste oplevert. Ze 
vergeleken verschillende percentage-kortingen ten 
opzichte van bijvoorbeeld 3 halen 2 betalen. 

De studenten hadden zelf alles geregeld: contact 
opgenomen met de manager, een planning gemaakt, 
opdracht geschreven. Ik merkte dat zij zich hierdoor 
heel verantwoordelijk voor de klas voelden. Het was 
echt ‘hun project’. Dit kwam ook doordat de les buiten 
de school plaatsvond. Het klaslokaal, de ruimte waar 
de student stage komt lopen is veilig, maar in hun ogen 
is het ‘mijn’ lokaal. Door de leerwerktaak creëerden zij 
buiten de school een voor hun ‘eigen’ leeromgeving”. 

Gert-Jan: “Ik heb veel gesprekken met de studenten en 
werkplekbegeleiders gevoerd tijdens het proces. Ik 
adviseerde hen het klein te houden en gaf wat voor-
beelden. Toen ik bij de presentaties was, heb ik met 
verbazing zitten kijken: ik vond het hartstikke mooi wat 

het allemaal heeft opgeleverd. De studenten werden 
door de leerwerktaak uit hun comfortzone gehaald. 
Hierdoor hebben ze een grens overschreden en 
beseften zij dat zij meer konden dan ze dachten. Hun 
zelfvertrouwen is daardoor toegenomen. De studenten 
gaven terug dat ze door de leerwerktaak zijn aangezet 
om verder na te denken over hun lesstof, ze leerden 
hun les op een andere manier vorm te geven en veel 

van hen gaven een les buiten het klaslokaal. En ook 
collega’s, de werkplekbegeleiders, waren enthousiast. 
Door de lessen van de studenten kregen ze zelf ook 
nieuwe ideeën. Als schoolopleider ben ik er best een 
beetje trots op!”

Wilma: “Inderdaad. De studenten realiseerden zich nu: 
“ik kan met een groep leerlingen de school uit zonder 
dat ik de controle kwijt raak. Daarnaast hebben ze nog 
veel meer geleerd: plannen, organiseren, samenwer-
ken, contact leren leggen buiten de school. Ik denk dat 
de leerwerktaak ook mogelijkheden biedt om een 
lessenserie van te maken. Je kan de opdracht zo groot 
maken als je zelf wilt. Deze leerwerktaak moet in ieder 
geval in het opleldingsprogramma van de derdejaars 
studenten blijven”.
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“De studenten voelden zich heel  
verantwoordelijk voor de klas. Het was 
echt ‘hun project’.”

“De leerwerktaak zorgde ervoor dat  
de studenten uit hun comfortzone  
werden gehaald. Hierdoor hebben ze 
een grens overschreden, waardoor  
hun zelfvertrouwen is gegroeid.” 
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Sinds kort heeft onze opleidingsschool een LinkedIn pagina. Voor degenen die ons nog niet 
volgen hier een aantal berichten. Wil je up-to date blijven? Klik hier om ons te volgen

Jacques de Goede, lerarenopleider scheikunde en 
coördinator minor Projectonderwijs: aan de slag voor 
bedrijven van HAN-ILS, trapte 4 februari in Ede op CSG 
Het Streek de minor af voor de studenten van de HAN 
en hun werkplekbegeleiders. 

In deze minor speelt leren op de werkplek een belang-
rijke rol, maar ook het leren contact leggen met 
bedrijven. Studenten leren lesgeven in O&O- (Onder-
zoek & Ontwerpen) en T&T-onderwijs (Technologie en 
Toepassing. Ze leren hoe je leerlingen in projecten laat 
werken met vraagstukken van opdrachtgevers uit de 
omgeving buiten de school. De minor sluit mooi aan bij 
de speerpunten van onze opleidingsschool: creatief 
denken en handelen in het onderwijs en Innovatief 
omgevingsgericht leren!  We zijn dan ook blij dat er ook 
studenten in Zutphen deze minor doen!

Aftrap minor 
Projectonderwijs

Donderdag 6 februari vond onze tweede professionalise-
ringsbijeenkomst voor werkplekbegeleiders (wpb’ers) 
plaats. In twee rondes van verschillende workshops 
leerden we weer veel van en met elkaar: Een aantal 
uitspraken n.a.v. de evaluaties:
“Studenten kunnen vastlopen op hun persoonlijke identiteit”. 
“Soms is voor een student een crisis nodig en moet je als 
begeleider proberen de opvattingen van de student te 
achterhalen”.
“Veiligheid is belangrijk, de student mag leren van fouten”
“Creatief kan ook klein kan zijn, je kan klein beginnen”.
“Ik hoef niet creatief te zijn om de kinderen creatief te 
leren denken”.

Professionalisering 
werkplekbegeleiders

De tweedejaars studenten van de Han, kregen op  
11 februari uitleg over de leerwerktaak Carrousel. Voor 
deze leerwerktaat gaan ze op verschillende scholen in 
Zutphen met elkaar onderzoeken hoe ICT wordt ingezet 
in het onderwijs. Naast dat ze kennismaken met 
verschillende leersituaties op de verschillende scholen, 
doen ze inspiratie op om daarna zelf een les te ontwer-
pen waarbij ICT een voor hen nieuwe rol speelt. Aan 
het eind van de stage presenteren de studenten op 
creatieve manier aan elkaar wat ze hebben geleerd. 

Tijdens de bijeenkomst werden er koppels gevormd en 
mailadressen uitgewisseld. Ze inspireerden elkaar om 
aan de slag te gaan met bijvoorbeeld Nearpod of 
LessonUp of om tijdens biologie het hart te laten zien 
met augmented reality... we zijn heel benieuwd naar 
de opbrengsten!

Leerwerktaak Caroussel 2e jaars studenten

https://www.linkedin.com/company/34763941
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Een aantal collega’s uit 
verschillende opleidingsscho-
len speelden op 12 februari 
het spel ‘Onderzoekenderwijs’ 
op de HAN. Janneke van der 
Steen (onderwijskundig onder-
zoeker van de HAN) en Carlos 
van Kan (lector pedagogiek Hogeschool Rotterdam en 
senior onderzoeker van de HAN) leerden ons hoe je het 
spel op verschillende manieren op scholen kunt inzetten. 
Zo kun je bijvoorbeeld het spel spelen om een onder-
zoeksthema te verkennen, maar je kunt het ook gebruiken 
om uit te vinden in hoeverre binnen de scholen al onder-
zoekend gehandeld wordt. We kregen het spel mee, 
zodat we het op de diverse scholen binnen onze oplei-
dingsschool kunnen gaan spelen! Een mooie tool om  
met elkaar het gesprek aan te gaan.
Wil je met je team het spel testen? Of meer informatie?
Mail naar opleidingsschoolzutphen@gmail.com

Spel ‘onderzoekenderwijs’

Op de Inspiratiedag van de 
Radboud Docenten Acade-
mie op 21 februari werd er 
door veel enthousiaste 
studenten en opleiders samen 
‘gespeeld’ en ontworpen.
Willem Jan Renger, hoofd van 
de innovatiestudio van HKU 

(Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) inspireerde ons met 
zijn ideeën over Ludodidactiek: onderwijs op basis van 
spelprincipes. Dat het energie geeft was overduidelijk! 
Studenten en opleiders speelden verschillende spellen 
waarbij de spelers werden uitgedaagd om de spreek-
vaardigheid van een taal te bevorderen of leerden 
nieuwe verbanden te leggen tussen bepaalde begrip-
pen. In de middag gingen alle deelnemers in groepjes 
aan de slag om samen eigen onderwijs te ontwerpen.  

Het was leuk om te zien hoe de studenten samenwerk-
ten en snel tot hele creatieve ideeën kwamen. Hoe 
mooi zou het niet zijn als we samen heel veel van dit 
uitdagende lesmateriaal zouden ontwikkelen en met 
elkaar zouden delen. Inspiratie genoeg! Op de foto’s 
een van de ‘ontwerp’ groepjes en fragmenten van het 
verslag in beeld, gemaakt door Pauline Buth.

Ludodidactiek: onderwijs op basis van spelprincipes

7 manieren om creatief denken 
te bevorderen in de klas 

Klik hier voor de site van 
Vernieuwenderwijs en laat
je inspireren.

https://www.vernieuwenderwijs.nl/7-manieren-om-creatief-denken-bevorderen-klas/


Projectleider  Annelies Claassen: opleidingsschoolzutphen@gmail.com of a.claassen@kompaancollege.nl
Instituutsopleiders  Erik Blankesteijn:e.blankesteijn@docentenacademie.ru.nl  
 Theo van Zon: theo.vanzon@han.nl, Saskia Noordewier: saskia.noordewier@han.nl
Schoolopleiders 
Baudartius College  Jannette Meijer: j.meijer@baudartius.nl en Hjerre Bors: h.bors@baudartius.nl 
Isendoorn College  Gert-Jan Leisink: lei@isendoorn.nl, Bianca Arend: arb@isendoorn.nl
Het Stedelijk Patricia de Leeuw: p.deleeuw@kompaancollege.nl.nl
Kompaan College Marijn Sieben: m.sieben@kompaancollege.nl.nl  
Eligant Lyceum Hjerre Bors: h.bors@baudartius.nl en Patricia de Leeuw: p.deleeuw@kompaancollege.nl 
Vrijeschool Zutphen Servi van den Akker: svdakker@vszutphen.nl en Niek Slooter: n.slooter@vszutphen.nl

CONTACT
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STUDENT AAN HET WOORD

Het onderwijs in gaan was eigenlijk voor mij geen echte 
bewuste keuze. Mijn moeder zit in het onderwijs, ik ben 
goed in Duits en ik wil graag wat met mensen doen. 
Dat zijn de redenen waarom ik gekozen heb voor de 
opleiding docent Duits. 

Ik loop nu stage in klassen van kader- en GL-leerlingen. 
De een is iets ondeugender dan de ander, maar ik vind 
het leuke kinderen. Doordat ik dicht bij de groep sta en 
we veel dezelfde interesses hebben, merk ik dat ik 
makkelijk contact met de leerlingen maak. Wel ben ik 
mij steeds meer bewust van mijn rol als docent. De 
leerlingen zien mij wel als ‘leraar’en niet als ‘vriend’.

Ik hou ervan om mijzelf uit te dagen. Vroeger vond ik 
het geven van een presentatie al erg lastig, toch wilde 
ik nu al snel alleen voor de klas een les geven. 

Werkplekbegeleider Christa Bartnick gaf mij deze kans. 
Na afloop kreeg ik de volgende feedback: ”Ik vond dat 
het allemaal zeer natuurlijk ging, het leek alsof je het al 
veel vaker gedaan had. Het mooiste vond ik dat je op 
het laatst door je knieën ging om met een zorgleerling 
te praten, dat heb ik zelf zelfs nog nooit gedaan, top!” 
Het bracht mij weer een stap verder in het vinden van 

het antwoord op de vraag: kan en wil ik docent 
worden. Ja dat wil en kan ik!

Wel weet ik dat ik nog veel te leren heb. Met name het 
plannen en organiseren behoeft wel wat verbetering. 
Nu moet ik tijdens een les nog al eens improviseren, 
omdat ik het niet goed genoeg had voorbereid, maar 
ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed komt. 
Wat ik afgelopen jaren heb geleerd is dat je niet je 
hoofd moet laten hangen en niet te lang stil moet 
staan bij dingen die niet lukken, maar doorzetten.  
Je mag leren van je fouten. Deze heb je juist nodig om 
verder te komen. Dit wil ik ook aan de leerlingen 
meegeven.

Als ik mijn opleiding heb afgerond zou ik graag op een 
kleine school willen werken. Ik vind het prettig om in 
een klein team te werken, zodat je elkaar allemaal 
goed kent. Het liefst zou ik ook alle leerlingen willen 
kennen die er op een school zijn. Maar... alles op zijn 
tijd: eerst de opleiding afronden. Het is wel fijn om nu al 
te weten dat door écht te ervaren hoe het is om met 
leerlingen om te gaan, ik nu al weet dat ik een goede 
keuze heb gemaakt. 

David Hulshorst is eerstejaars student docent Duits van de HAN en loopt stage op het Kompaan College in Vorden.

Van ‘David’ naar ‘meneer Hulshorst’
In de eerste week van mijn stage gooide een leerling een pen in mijn richting. Deze kwam onder mijn stoel te 
liggen... Als we 2 jaar terug in de tijd gaan, toen ik nog een havo 5 leerling was, had ik die pen waarschijnlijk terug-
gegooid, maar nu besefte ik dat ik in de klas zat als docent, niet als leerling. Ik pakte de pen op, liep naar de leerling 
toe en gaf hem rustig de pen... 


