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“ Het is voor ons een vreemde 
plek om te zijn, deze 
zelforganiserende wereld…  
wij Hoeven niet de organisators 
te zijn. wij Hoeven de wereld 
niet te ontwerpen… we zouden 
afscHeid kunnen nemen van 
onze overtuiging… dat alle 
vormen van organisatie onze 
verantwoordelijkHeid zijn, dat 
Het een moeilijke, zware taak is…  
om iets te laten gebeuren.  
we zouden ons geloof dat 
er zonder ons niets gebeurt, 
kunnen opgeven. de wereld weet 
Hoe Hij zicHzelf moet creëren. 
wij zijn goede partners in dit 
proces. of dat kunnen we zijn.” 
 
(wHeatley & kellner-rogers, 1998) 

In 2011 verscheen het boekje ‘Je moet ze raken’, waarbij 

de ‘je’ de docent is en de ‘ze’ de student. In 2014 zag 

‘Studeren kun je leren’ het licht. Daarin gaven studenten 

tips en adviezen niet alleen aan medestudenten maar 

ook aan docenten en managers. Nu mogen we je het 

derde deel presenteren: Student als Partner. Dit boek 

past bij het Instellingsplan 2016 – 20, In Vertrouwen 

Samenwerken aan Leren en Innoveren. 

Voor dit boek hebben we door de hele HAN met meer 

dan 100 studenten, docenten en andere medewerkers 

gesproken over de thema’s uit het Instellingsplan.  

Aan de hand van een Interviewguide, die tot stand is 

gekomen in samenwerking met het lectoraat Lokale 

Dienstverlening vanuit Klantperspectief, hebben we in 

meer dan 20 interviews de realiteit en ook de plannen 

en wensen gehoord van mensen die al bezig waren 

met het thema Student als Partner. De weerslag van 

die gesprekken vind je in dit boek. Dat is het grootste 

deel van dit boek. Wij hebben ervoor gekozen om die 

uitspraken vrijwel zonder vermelding van naam en ook 

verder zo min mogelijk toegelicht te presenteren. 

Dit deel behandelt het partnerschap van en met studenten. 

Al associërend waren de eerste partnerschappen waar wij 

aan moesten denken de levenspartners, de zakenpartners 

en de partners-in-crime. Bij alle drie staat minstens een 

tijdelijke vorm van onvoorwaardelijkheid centraal, een 

samen optrekken vanuit de gedachte dat samen meer zal 

opleveren dan individueel optreden. We hebben het nu 

over de Student als Partner en (nog) niet over de docent of 

de medewerker of de manager of het werkveld als partner, 

terwijl bij partnerschap juist de wederzijdsheid kenmerkend 

is. Onze studenten waren echter ‘leerling’, voordat ze 

student werden. Niet voor niets hanteren we de term 

‘student’ in het hoger onderwijs. In de student als partner 

zien wij de student als (toekomstig) collega, als iemand 

met wie je binnenkort en ook nu al samen kunt optrekken 

omdat die samenwerking voor alle betrokkenen meer 

oplevert.

Dit boek is uiteraard om te lezen, om door geïnspireerd  

te raken, om wegwijs gemaakt te worden, maar het is  

ook bedoeld als ‘doe-boek’.  

Ga het partnerschap aan met de mensen met wie 

je samenwerkt binnen de HAN en daarbuiten. Niet 

toevallig hebben we dit boek ook als tweetal geschreven, 

de een vanuit haar studentrol en de ander vanuit zijn 

medewerkersrol. In onze samenwerking hebben we de 

vruchten mogen proeven van onderling vertrouwen.  

Het was een voorrecht dit werk te hebben mogen doen. 

We willen dan ook alle mensen die op welke wijze dan 

ook aan dit boek hebben bijgedragen, hiervoor van harte 

bedanken.
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‘ Im Grunde sind 
es immer die  
Verbindungen mit 
Menschen, die dem  
Leben seinen  
Wert geben.’   
 
Wilhelm von Humboldt WERKENSAMEN

inleiding 

Hoe je het ook wendt of keert, zeker binnen 

een onderwijsorganisatie, je kunt nooit niet 

samenwerken. Zonder studenten bestaat er 

geen onderwijsorganisatie en dus ook geen 

leraarschap. Datzelfde geldt overigens ook 

voor docenten….. Of zoals een van onze 

gesprekspartners het verwoordde: 

“De essentie van het werken in het onderwijs 

is dat je het met mensen doet, of dat nu 

studenten zijn of collega’s. Alles wat ik doe, 

gaat op de een of andere manier samen met 

anderen. Het is een voortdurend proces waarin 

ik altijd met anderen bezig bent en ik feitelijk 

nooit kan zien wat ik alleen heb gedaan.”  
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Minoren lijken zich bijzonder goed voor 

studentensamenwerking te lenen. Zij 

zijn immers kort, een half jaar, en als 

ze goed zijn, ook hevig. Bovendien is er 

vaak sprake van een niet al te grote groep 

studenten met daarbij een klein aantal 

vaste docenten met daaromheen experts 

die voor hun expertise even komen ‘in-

vliegen’. Daarmee vormen de minoren als 

het ware bijna natuurlijke, professionele 

leergemeenschappen. Vanuit de minor 

Acute Zorg: Het is een ander soort moti-

vatie, omdat je hier zelf voor kiest. Je trekt 

het echt niet als je niet kiest voor acute 

zorg. Dit is een heel specifiek stukje dat 

ervoor zorgt dat je met alles en iedereen 

kunt samenwerken. Ieder wil vooruit en 

daarvoor gebruik je elkaar. Motivatie, met 

elkaar meedenken, elkaar serieus nemen, 

kwetsbaar durven zijn, daar moet je zeker 

van zijn.

samenwerking studenten onderling

welke studie

je kiezen, maar welke studie

je kiezen?

Vraag die wij ons stellen, 
is of dit niet feitelijk voor 
iedere student geldt in 
het hoger onderwijs? De 
leerplicht geldt immers 
niet meer. Moet het al 
vanaf dag 1 dus niet zijn: 

Studenten zijn zeer te spreken over de  

samenwerking met die medestudenten 

met wie ze nu al veel bezig zijn. Steeds 

terugkerende succesthema’s zijn betrouw-

baarheid, eerlijke verdeling van de werk-

zaamheden en bereidheid er helemaal 

voor te gaan. Dat laatste betekent altijd 

meer dan wat er van de kant van de oplei-

ding of van de docenten gevraagd wordt. 

In cijfers uitgedrukt gaan deze studenten 

voor meer dan alleen de voldoende, voor 

meer dan het afvinken van een taak.

Al die zeer gemotiveerde studenten (Ons 

Soort Studenten, OSS) gaven wel af op 

een ander soort studenten (ASS). Soms 

was het net alsof die andere soort studen-

ten hun als het ware de motivatie gaf om 

dat extra ook telkens op te brengen. Er 

bestaat natuurlijk alleen maar ons soort 

studenten als er ook een ander soort 

studenten bestaat... 

In onze eigen sam
enwerking was 

betrouwbaarheid een zeer 
belangrijk 

thema. Weten dat wat je afspreekt 

met elkaar ook werkelijk gebeurt 

zonder dat je elka
ar hierop aan 

hoeft te spreken. 

Ook bij Deeltijd is er een groot gemeen-

schappelijk belang dat op bijna natuurlij-

ke wijze bijdraagt tot een gemeenschaps-

gevoel. “De band onder elkaar is goed: 

samen helpen, samen spieken, samen 

dropbox, samen een eigen Facebook-

groep. Juist omdat we elkaar niet zo vaak 

zien en er dus veel minder sociaal contact 

is, worden deze media ingezet, meer 

dan de docent zich realiseert. Er is een 

groot besef welke medestudenten welke 

kwaliteiten heeft, gebaseerd op een groot 

vertrouwen. Je kunt veel beter van elkaar 

leren dan tegen elkaar.”
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verschillen 
erkennen 

en de ander 
respecteren 
zoals die is 
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Steeds meer studenten zetten 

eigen ondernemingen op, of zoals 

ze het meestal zelf formuleren 

‘onderneminkjes’, want meteen groot 

denken is er vaak nog niet bij. Binnen 

het Student Research Centre (SRC) 

bijvoorbeeld werken studenten bijna 

als volleerde professionals. Ze nemen 

opdrachten, klussen aan, ze voeren 

zelf het management en gaan ook op 

acquisitie. 

Het is wel gewoon werk maar in volledig 

partnerschap. Heb je een planprobleem? 

Dan faciliteren wij hier intern zelf 

een plancursus. Wij leren studenten 

prioriteren. We zeggen niet wat er gedaan 

moet worden, maar veel meer wat er 

mogelijk is en welke alternatieven er zijn. 

Wij vragen aan de studenten wat ze al 

kunnen en wat ze willen ontwikkelen, 

waar ze behoefte aan hebben. Er moet 

wel een bepaalde structuur zijn, zodat 

mensen zelf ook verantwoordelijkheid 

leren dragen. Dat (zogenaamd) vrij laten 

‘Ik erger me niet aan 
medestudenten die 

niet de ambitie hebben 
om méér te doen maar 

wel aan studenten 
die wat ze doen, niet 

goed doen. Als je dan 
meer wilt doen, dan 

moet je jezelf ook meer 
laten zien, de HAN 

biedt hiervoor genoeg 
aan. We staan als 

studenten niet open 
om ons te verdiepen 

in een ‘ander soort’ 
studenten. Je zit het 

liefste in groepjes met 
gelijkgezinden. Eigenlijk 

moeten we dit wat 
meer ontwikkelen en 
het gesprek aangaan 

met elkaar, zodat 
we ook met andere 

studenten kunnen 
samenwerken. Dit gaat 

straks in het werkveld 
namelijk ook gebeuren. 

Je moet de krachten 
bundelen. Dat kun je 

hier leren.’
Ilse  

marlous

anne-fleur

saskia

antoine ilse

werkt niet. De omgang met elkaar en 

met de klanten is heel informeel maar 

afhankelijk van de opdracht kan het ook 

formeler zijn in het begin. Wij werken 

met een meewerkend voorman. Er is 

geen sprake van overrulen maar wel van 

algemeen overleg, van communicatie. 

Hier werken nu multidisciplinaire teams 

samen die anders nooit bij elkaar zouden 

komen. Wij wisten vaak van elkaar niet 

wat de ander deed. Wij plaatsen ze nu bij 

elkaar in een situatie waar ze samen uit 

moeten komen.
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ANDER SOORT

Er is dus niet alleen sprake van een Ander Soort Studenten 

maar ook een Ander Soort Docenten….

Nieuw is het studentenspreekuur 

op de Pabo. Daar kunnen studenten 

terecht bij studenten. Het is opgezet 

om drempels te verlagen en zelfs weg 

te werken op het gebied van praktische, 

organisatorische vragen, gerelateerd aan 

studie. Belangrijkste doel is antwoord 

te vinden op die vragen. De studenten 

aan wie de vragen gesteld worden, 

zijn geselecteerd op basis van hun 

positief-kritische houding tegenover hun 

opleiding. Ze maken vaak deel uit van 

de studievereniging. Voor persoonlijke 

Een bekendere vorm van student – 

studentsamenwerking is het tutorschap 

waarin ouderejaars jongerejaars begelei-

den. Verschil tussen een docent of een 

student als tutor is dat je het eerder van 

een student aanneemt (adviezen etc.). 

Ook daar weer de scheiding der geesten. 

Horen nu de docenten opeens massaal 

tot het Andere Soort Mensen?

vragen moeten studenten overigens nog 

steeds bij hun slb’ers zijn.

Een mogelijk bezwaar van student-

studentbegeleiding is dat je als 

‘klankbordstudent’ soms dingen over 

docenten hoort die je beter niet kunt 

horen. Dat gaat dan over docenten 

van wie ook jij weet dat ze bepaalde 

competenties niet hebben, dat ze dus 

niet zo’n goede docent zijn. Dan is het 

moeilijk om toch het gesprek op het 

gedrag van de student te houden. De 

docent in kwestie is er op dat moment 

immers niet bij. 

 

Als docent in het hoger onderwijs kun je 

alleen maar samenwerken, studenten zijn 

je collega’s met een andere rol. Een ideale 

samenwerking is vanuit gelijkwaardigheid 

en vanuit duidelijke grenzen en rollen. 

Daarbij is ook veiligheid belangrijk. 

Hierdoor kun je elkaar aanspreken op 

dingen zonder je aangevallen te voelen. 

Je moet verschillen erkennen en de ander 

respecteren zoals zij is. Je weet van elkaar 

dat je werk uit handen kunt geven, omdat 

je samen hetzelfde eindproduct nastreeft.

Zo’n instelling vraagt iets van de 

docent. Zij zal in eerste instantie het 

initiatief moeten nemen. Het geeft 

plezier om vanuit verschillende ideeën 

en perspectieven te werken. Het geeft 

rijkdom, het levert een hoop op. We 

spreken vaak over studenten alsof 

het een soort aliens zijn. Docenten 

en andere medewerkers hebben grote 

dromen voor studenten, waarom 

zouden we deze dromen niet delen 

met studenten en hier samen naar toe 

werken? 

Problemen die er zijn, kun je samen 

aanpakken. Als je erover praat, gaat de 

samenwerking veel natuurlijker.  

“Wij betrekken studenten nu steeds 

meer bij het definiëren van de problemen 

en vervolgens ook bij het uitwerken 

en oplossen ervan. Onze vraag was 

hoe studenten konden bijdragen aan 

de verbetering van ons en ook hun 

onderwijs. Als studenten merken dat 

wat ze te berde brengen, ook serieus 

genomen wordt, zie je ze groeien. Bij een 

verdergaande vorm van betrokken worden 

en betrokkenheid zie je dat studenten 

zich zelfs meer dan student gaan voelen. 

Misschien verandert dit alles niet alleen 

de identiteit van de student, maar ook die 

van de docent. Je vraagt je voortdurend 

af wat jouw rol is. Ook voor docenten 

is partnerschap nieuw. Daar zijn andere 

invullingen, andere rollen voor nodig.”

Veel van de partnerschappen zijn 

begonnen bij een docent. Bij Pedagogiek 

nam een docent een bijzonder initiatief. 

Vanuit de constatering dat iedereen op 

onze opleiding bezig is vanuit dezelfde 

passie namelijk opvoeding, heeft zij als 

docent een facebookpagina aangemaakt 

waarin ze zelf eerst in de lead was. 

“Ik plaatste daar dingen waarvan ik dacht 

dat ze interessant waren voor studenten. 

Ook stimuleerde ik andere docenten om 

hieraan deel te nemen. Tegenwoordig 

plaatsen studenten vanuit alle leerjaren 

dingen en reageren ook op elkaar. Zo zijn 

er bijvoorbeeld studenten die hulpacties 

hebben voorgesteld voor vluchtelingen. 

Als docent speel ik dan in op de 

initiatieven die op zo’n pagina ontstaan.” 

Studenten geven aan het prettig te vinden 

dat de docenten de invulling van lessen 

met hen willen delen. “Hierdoor is er 

ruimte voor ons als studenten om de les 

net wat anders en naar onze behoefte 

vorm te kunnen geven.” 

samenwerking docenten met studenten
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“ Soms ben ik als docent de 
inhouds deskundige. Ik weet 
immers waarom ik mijn lessen 
geef, hoe die passen in het 

grotere geheel dat opleiding 
heet. Soms echter ben ik meer 
de slb’er bij wie je als er iets is, 
terecht kunt, eentje dus met wie 

je persoonlijk contact hebt en die het 
verschil kan maken. Vaak loopt dat 
dan ook nog door elkaar.” 
Fon

Minor Hi gH Care
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Verschil in visie zit niet in leeftijd, maar wel in hiërarchie. Juist 

jonge docenten lijken soms wel te zeggen: nu we hier zitten, 

hebben wij het voor het zeggen. Uiteraard roept een dergelijke 

situatie eerder vervreemding op dan dat dit helpt. Het is ook weer 

het thema ‘ons soort mensen versus ander soort mensen.’

Tegelijkertijd is dit ook een moment dat kansen biedt, 

dat leerpotentie in zich draagt. Studenten kun je zien als 

(toekomstig) collega’s, met wie je samenwerkt aan de te 

bereiken doelen. Als een student zelf met een idee komt, kun 

je als docent hier iets mee doen. De student moet dan de lead 

houden en de docent moet hierbij ondersteunend zijn. Hierbij 

kun je denken aan het stellen van open vragen en meedenken met 

het invullen van het idee van de student. Open vragen zijn vragen 

waarvan de vragensteller niet eens het antwoord vermoedt. Dan 

gaat het erom wat de student in gedachten heeft en hoe hij denkt 

dat het passend is bij zijn opleiding. Waar ga je elkaar vinden, dat 

is belangrijk.  

Wat werkt voor een student, is het voorbeeldgedrag van de 

docent. Goed voorbeeldgedrag zit hem feitelijk in de erkenning 

van de student door de docent. Dat wordt met name in details 

zichtbaar. Snel reageren op een appje of een mail door 

docenten stellen studenten enorm op prijs. Niet alle 

docenten zijn echter altijd bereikbaar, mails werken 

niet, face-to-face werkt. “Je moet soms echt op jacht 

gaan naar docenten die iets hadden toegezegd.”

Als je je als docent voorstelt vanuit je expertise, dan is er 

geen ruimte voor partnerschap, je moet juist een stap terug 

doen en de studenten de ruimte geven om partnerschap en 

samenwerken mogelijk te maken. 

samenwerking 
student met docent open

vragen 
zijn vragen

waarvan de 

vragensteller
niet eens het 
antwoord 
vermoedt 

Edward Deci, destijds psychologiestudent, merkte bij 
experimenten waarin mensen complexe puzzels moes-
ten oplossen, dat de intrinsieke motivatie van respon-
denten afnam als ze een extrinsieke prikkel in de vorm 
van een beloning kregen. Op korte termijn werkte het 
stimulerend, maar op de langere termijn ebde dat effect 
weg en bleek het de motivatie om door te gaan als het 
lastiger werd, zelfs negatief te beïnvloeden. Dit bracht 
Deci tot het inzicht dat mensen een inherente neiging 
hebben om nieuwe dingen en uitdagingen op te zoeken, 
om hun capaciteiten uit te breiden en te oefenen om te 
onderzoeken en te leren. Deze neiging vraagt echter 
wel om de juiste omgeving en stimulans, zoals uit de 
latere onderzoeken van Deci en collega’s bleek.
De zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000) 
laat zien dat motivatie fluctueert op een continuüm: 
van gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie. 
Gecontroleerd betekent dat de motivatie door de omge-
ving wordt gestimuleerd, terwijl autonoom betekent dat 
de stimulans vanuit de persoon zelf komt. Je kunt ook 
gedemotiveerd zijn (ook wel a-motivatie genoemd): 
dan heeft iemand weerstand ten opzichte van iets en zal 
ook geen actie ondernemen . Als je ergens een slechte 
ervaring mee hebt gehad, bijvoorbeeld een danslerares 
schold je uit, dan zul je ook niet op dansles gaan.  
De grondgedachte in de zelfdeterminatietheorie van 
Ryan en Deci is dat ieder mens een natuurlijke, aange-
boren neiging heeft om bezig te zijn met interessante 
zaken waarbij hij zoekt naar verbinding tussen zichzelf 
en de wereld. Deze neiging komt voort uit de drie  
psychologische basisbehoeftes van mensen: mensen 
willen zich competent voelen, autonoom en verbonden 
met anderen. Als aan deze drie elementen is voldaan, 
lijken de meeste mensen zich gelukkig te voelen en 
ontstaat de ideale omstandigheid voor motivatie, inzet 
en zin in leren. Mensen hebben van nature deze tendens 
tot groei en ontwikkeling, mits hun omgeving ze daar 
niet in belemmert (Nelis & Sark, 2014).
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beide groepen vaak uit een andere cultuur 

komen. Vooral studenten zien docenten 

en management niet als hun partners, 

maar als iemand die hen beoordeelt, als 

een horde die moet worden overwonnen. 

Vaak zien de professionals de studenten 

echter ook niet als hun partner, omdat 

ze de macht niet kunnen of willen delen. 

‘In dit lokaal, in deze ruimte bepaal 

ik het!’ Dus gaan docenten eerst hun 

expertise ten toon spreiden en daarmee 

stoten ze studenten eerder van hen 

af dan dat ze vorm en inhoud geven 

aan partnerschap. Ik moest leren om 

studenten letterlijk de ruimte geven om 

hun verantwoordelijkheid te pakken. 

Tijdens ons bezoek aan het jaarlijkse 

congres van International Society for the 

Scholarship of Teaching and Learning 

(ISSoTL) werd het ons duidelijk dat veel 

van de thema’s waar wij mee te maken 

hebben binnen de HAN, in Arnhem en 

Nijmegen dus, net zo spelen in grote 

delen van de wereld. Hoe studenten echt 

te betrekken bij het onderwijs en bij leren? 

Welke rol van welke speler werkt? Hoe 

weet je überhaupt of iets werkt, wat zie je 

dan, wat merk je dan? 

Peter Fuller, een Amerikaans hoogleraar 

Geschiedenis, verwoordde dat als 

volgt: “Samenwerking in de VS tussen 

studenten en docenten is moeilijk, omdat 

Samenwerken gaat niet zonder risico’s te 

nemen. Als 2/3 van de studenten er wel 

in slaagt om in mijn aanpak mee te gaan 

en 1/3 niet, dan is dat een succes! Toch is 

het mijn uitdaging de samenwerking met 

juist dat 1/3, vaak mannelijke deel aan 

te gaan. Daar zitten mijn echte partners. 

Vaak zijn deze mannelijke studenten niet 

gewend om deelgenoot te zijn, om te 

participeren. Hoge verwachtingen juist 

van deze studenten werken, zo help ik 

hen dus echt.” 

samenwerking internationaal 
rol van Het management

mick 
Healey

peter 
felten

“ Je moet voorkomen dat alleen de 
betrokken studenten met goede cijfers 
gaan samenwerken met docenten en 
met elkaar. Dit mag niet zo zijn. Iedereen 
moet met elkaar gaan samenwerken en 
een docent kan hierbij begeleidend zijn. 
Iedereen kan een leidende rol nemen. 
Je moet een omgeving creëren waarin 
dit mogelijk is. Docenten zullen vaak de 
eerste stap moeten zetten door studenten 
uit te nodigen. Dan zullen de studenten 
ervaren hoe het is en zelf ook stappen 
gaan ondernemen. In het samenwerken 
met studenten is het proces belangrijker 
dan het product. Leg hier dan ook de focus 
op. Je bent dan niet meer gewoon een 
student(je) maar je bent ook als student 
betrokken bij allerlei partnerschappen.” 

“ Als ik een discussie wil leiden en ik stel een vraag, wacht een 
paar minuten en geef dan het antwoord, zullen studenten zich 
nooit getriggerd voelen om iets te zeggen. Het is makkelijk om 
te partneren met studenten die goed en betrokken zijn, maar 
je moet juist ook aandacht geven aan de studenten die minder 
betrokken zijn. Kijk hoe je hierin kunt samenwerken maar 
ook hoe je deze studenten onderling kunt laten samenwerken 
zonder te zeggen: je kunt het ook op de manier van …. (de goede 
student!!) aanpakken want dit helpt.”

Kees Boele is over de rol van studenten binnen de HAN heel 

duidelijk: “Het geheim van onderwijs zit in het respect voor de 

student. Wij hebben de morele plicht jou als student te helpen. 

Ik moet respect hebben voor de vragen van de student, voor 

zijn leerstijl ook. Een goede opleiding heeft dat respect. Op een 

hogeschool leert niet alleen de student maar ook de docent. Een 

hogeschool is dus als het ware al een vorm van partnerschap. Een 

school maak je samen, is een actief proces met studenten, alumni 

en docenten. Het gaat hier om de studenten. Dit is de mooiste 

bron van hoe de werkelijkheid hier is. Dat is voor mij samenwerken. 

Als je elkaars intenties respecteert en vooral begrijpt en deelt, kun 

je goed samenwerken. Als je dit van elkaar voelt, maken leeftijd 

en rol niet uit.” Leidend voor alle beslissingen die onder zijn 

verantwoordelijkheid worden genomen, is de simpele vraag: “Wordt 

de relatie docent-student daar beter van? Bij alles wat je doet, moet 

de vraag zijn: wat wordt het onderwijs hier beter van?” 

school
samen

een

maak je
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Belangrijkste open deur is natuurlijk de communicatie, 

als we ergens binnen willen stappen, in dit geval in het 

partnerschap, dan is een open deur uitnodigender dan 

een dichte. Het gesprek met elkaar aangaan, vooral ook 

luisteren naar de ander, in welke positie zij zich ook 

bevindt, helpt. Het stellen van open, geïnteresseerde 

vragen was alleen al voor ons tijdens die ruim twintig 

interviews die we hebben afgenomen, een boost van 

energie. Veel zaken hebben we al genoemd, een paar 

zaken bespreken we hier nog iets nader.

Belangrijk is te beseffen dat onze studenten ergens 

vandaan komen, altijd hun geschiedenis meenemen, 

leerling zijn geweest en dus niet meteen hun 

leerlinggedrag (kunnen) afleggen. Vanuit de gehele 

HAN zijn professionals en studenten actief in het 

zogenaamde VLS-project. De letters staan voor 

Van Leerling naar Student. VLS is niet toevallig een 

anagram van LVS, dat staat voor Leerling Volg Systeem. 

Binnen het VLS-project zijn studenten actief liefst op 

hun oude (VO-)school of vroegere (Mbo-)opleiding 

in het begeleiden van leerlingen niet alleen bij hun 

studiekeuze maar veel meer nog bij hun studeerkeuze.   

uitgangspunten, wat Helpt?

open deur
enderuitnodig
 deur

een

dichte
is

dan een
Wees open naar elkaar. Als iets niet lukt, geef het op tijd aan, als je ergens mee zit, geef dit aan. Dit zorgt voor begrip en verbetert de samenwerking.
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Een andere interessante ontwikkeling 

is de Startacademy. Jongeren die 

nog niet weten of en wat ze willen 

studeren, kunnen gedurende een half 

jaar goed begeleid op zoek gaan naar 

hoogst persoonlijke antwoorden op die 

vragen. Zij leren vooral hun zelfinzicht 

aanzienlijk te vergroten. Het was een 

bijzondere ervaring de eerste 17 jonge 

mensen zichzelf te zien presenteren na 

hun half jaar Startacademy.

Er komen ook steeds meer Student 

Company’s. Vanaf het begin is daar een 

grote bereidheid om alles met elkaar te 

delen, daardoor ontstaat snel het gevoel 

van een gelijke inzet. Zo komen er vaste 

taken. Een ieder heeft een sterke mening 

en daardoor is het groepsgebeuren heel 

levendig. Vanaf het begin heeft een ieder 

‘superveel’ inzet vertoond, in tegenstelling 

tot wat ze bij andere groepen zien. 

Niemand wilde en wil de kantjes eraf lopen. 

Weer de scheiding tussen OSS en ASS. 

startacademy
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vormen van
partnerschap
verschillende

Mick Healey maakt gebruik van 
het hiernaast beschreven model 
(Dunne & Zandstra, 2011).  
Hier staan de verschillende 
vormen van partnerschap 
beschreven. Belangrijk om 
hierbij te vermelden is dat de 
ene vorm niet beter is dan de 
andere vorm. Je moet ze dus 
ook niet als verschillende fases 
of stappen beschouwen. Ze zijn 
allemaal belangrijk. Als instituut 
of opleiding zou je goed kunnen 
kijken in welk van de vier hokjes 
de meeste partnerschappen 
zich nu bevinden en wat je als 
opleiding of instituut graag zou 
willen en hoe je dit het beste zou 
kunnen realiseren.

StuDenten ALS BeoorDeLAArS 
VAn Hun eIGen erVArInGen  

(SteM VAn StuDenten)

Studenten geven feedback, meningen 
en adviezen en worden gehoord op 

instituutsniveau, om een evidence-based 
basis voor verbetering en verandering 

te creëren. De bedoeling is om acties en 
beslissingen op opleidingsniveau te nemen.

StuDenten ALS PArtnerS,  
co-ontwePerS en exPertS

Studenten werken samen met personeel 
aan het curriculum en bepalen hun eigen 

professionele ontwikkeling. Belangrijk is de 
samenwerking tussen personeel en studenten 

om het leren van studenten te verbeteren. 
Beslissingen of acties worden ondernomen 

op opleidingsniveau.

StuDenten ALS BrenGerS VAn 
VerAnDerInG en VernIeuwInG

Studenten werken samen met personeel 
aan pedagogische kennisverwerving en 
professionele ontwikkeling, met als doel 

het brengen van verandering. Acties 
en beslissingen worden genomen door 

studenten die zich bezighouden met dit soort 
onderwerpen.

StuDenten ALS 
DeeLneMerS VAn 

BeSLuItVorMInGSProceSSen

Studenten worden betrokken bij 
besluitvorming en ze beïnvloeden 

verbetering en verandering.  
Acties en beslissingen worden door  
zowel medewerkers als studenten  

genomen/uitgevoerd.

nADruK oP De SteM VAn StuDenten

nADruK oP De BetroKKenHeID VAn StuDenten

nADruK oP De 
HoGeScHooL ALS 

StuurKrAcHt

nADruK oP De 
StuDent ALS 

StuurKrAcHt

VerAnDerInG BrenGen InDe 
InteGrAtIe VAn StuDenten In 

Het onDerwIJS
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inleiding 

De belangrijkste bestaansgrond van een 

onderwijsorganisatie is het ‘leren’. Hoewel 

velen het onderscheid maken tussen onderwijs 

en leren, zijn wij in al onze gesprekken alleen 

maar op ‘leren’ gestuit. Het lijkt er sterk op dat 

in de praktijk zoals wij die zijn tegengekomen 

binnen de HAN, ‘leren’ het overkoepelende 

begrip is en dat onderwijs geven of volgen 

daar een afgeleide van is.

Waar wij vooraf gedacht hadden dat we een 

verschil tussen ‘leren’ en ‘innoveren’ zouden 

tegenkomen, bleek de praktijk toch telkens 

weer verder ontwikkeld. De term ‘innoveren’ 

viel feitelijk alleen maar als wij haar aan 

de orde stelden. Alles werd samengevat, 

samengebald wellicht in de term ‘leren’. 

Duidelijk werd dat de visie op ‘leren’ sterk  

in ontwikkeling is. 

leren
 en
  innoveren
‘ Natuurlijk is creativiteit 
een hersenproces en niet iets 
hogers dan dat. Daar is niets 
mystieks aan: creativiteit is 
gewoon het combineren van 
oude bouwstenen tot iets 
nieuws.’  
 
(Swaab, 2010)
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Over de betekenis van ‘leren’ voor de 

samenleving was niet of nauwelijks 

verschil van mening waar te nemen. 

Onderwijs zou de kraamkamer van 

de kenniseconomie moeten zijn. Het 

onderwijs moet opschuiven van volgend 

(onderwijs volgen) naar prikkelend en zelf 

innovatie maken (leren dus). Vanuit een 

bredere basis zou je maatschappelijke 

vraagstukken kunnen en ook moeten 

behandelen. Dit is wat het werkveld 

tegenwoordig van ons vraagt. Creativiteit 

is vervolgens de bouwsteen voor de 

beroepsgroepen van de toekomst. 

Interdisciplinaire teams in wisselende 

samenstellingen maken dat mensen 

creatief kunnen denken aan oplossingen 

die gaan werken. Creativiteit maakt het 

verschil. Al het andere wordt vroeger of 

later toch vervangen door machines. 

Als opleidingen moeten we kijken naar 

leren algemeen 

de vraag vanuit de maatschappij en out 

of the box denken. De studenten van nu 

belanden niet in de maatschappij van 

twee jaar geleden. Daarvoor moet je vaak 

terugkeren naar waar je het voor doet en 

waar je voor leert.

Ideaal is als lessen niet echt meer lessen 

zijn, maar er sprake is van een gezamenlijk 

leren, op allerlei manieren en vlakken 

door zowel studenten als docenten. 

Daarvoor zijn kennen en gekend worden 

cruciaal, kleinschaligheid is dus geboden. 

Veiligheid, kwetsbaarheid zijn wezenlijke 

eigenschappen voor goed leren. Hoe groot 

een universiteit of hogeschool ook is, je 

moet kleinschaligheid organiseren, zodat 

mensen elkaars namen en elkaar leren 

kennen. Je moet je verbonden voelen. Wat 

kan ik doen om jou te helpen? Dat zou 

de centrale vraag moeten zijn, overigens 

voor zowel studenten als docenten als 

management. Vanuit de relatie kun je 

mensen uitdagen, prikkelen, inspireren. 

Contact voor contract mag het devies 

zijn. Ik wil je in de ogen gekeken (kunnen) 

hebben voor we samen aan het werk gaan. 

Verschuil je niet achter regelgeving maar 

ga actief op zoek naar oplossingen. Je 

moet je kwetsbaar opstellen en er moet 

een wil zijn aan beide kanten. Je moet 

je niet alleen verantwoordelijk voelen 

voor het project maar ook voor elkaar. 

Juist vanuit het feit dat we met Applied 

Science bezig zijn, kunnen we studenten 

die nog niet gevangen zijn in conventies, 

inzetten om met hun frisse blik innovaties 

op te zetten, op alle terreinen. We willen 

scherpe ideeën formuleren en die daarna 

uitproberen in de praktijk.

 

In een heutagogische (afgeleid van 
andragogische) manier van lesgeven 
en leren zijn de studenten zeer 
autonoom en bepalen zij zelf waar 
de nadruk op moet worden gelegd. 
Het heeft als doel om studenten een 
zo goed mogelijke voorbereiding te 
geven op de complexiteit van de 
werkplek van vandaag. De rol van 
de docent in een andragogische 
aanpak is die van leraar en mentor, 
met als doel het ondersteunen van 
de student in het ontwikkelen van 
de capaciteit om steeds meer 
self-directed te zijn in zijn of haar 
leren. De docent leert de studenten 
hoe ze vakgerelateerde informatie 
kunnen vinden en legt de nadruk  
op het oplossen van problemen in 
real-world situaties (McAuliffe  
et al., 2008). Docenten wijzen 
studenten de weg, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor het  
leren bij de student ligt. Het  
schema hiernaast verbeeld dit mooi. 
(Blaschke, 2012)

Learner maturity and 

autonomy required (+)

Instructor control and 

course structuring 

required (-)

Learner maturity 

and autonomy 

required (-)

Instructor con-

trol and course 

structuring 

required (-)

LeVeL 2:

AnDrAGoGy

(cuLtIVAtIon)

LeVeL 1:

PeDAGoGy

(enGAGeMAnt)

Progression from pedagogy and andragogy then to heutagogy (based on Canning, 2010, p. 63)

LeVeL 3:

HeutAGoGy 

(reALIzAtIon)

Denk en g
eloof in 

mogelijkhe
den 

en doe e
r wat mee.  

Er kan zo
veel!
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“ Als student weet je wat je wilt en 
wil je eruit halen wat erin zit.  
Omdat de studie steeds specifieker 
wordt, wordt zij ook steeds leuker.  
Je doel wordt ook steeds duidelijker. 
Voor de opleiding is er ook sprake 
van een win-win situatie, omdat de 
opleiding erbij gebaat is dat jij als 
student op je stageplek  
goed functioneert,  
omdat daardoor  
de stageplek ook  
voor de toekomst  
gewaarborgd  
wordt.”(Steenmannetjes-effect)  

SteenMAnnetJeS zIJn StAPeLS LoSSe Stenen DIe 

Je VAAK In BerGGeBIeDen AAntreft. ze DIenen 

ALS GIDS In een GeBIeD wAAr Geen GeBAAnDe 

PADen zIJn. ze zIJn tot StAnD GeKoMen 

DoorDAt IeDere PASSAnt ooK LetterLIJK zIJn 

SteentJe BIJDrAAGt AAn De tocHt VAn De 

MenSen nA HeM.

“ Ik zelf moet altijd wel 
eerst de kat uit de boom 
kijken, dat hoort ook bij 
mij. Binnen mijn studie 
heb ik dat gevoel van 
ontzag nog wel vaak. Ik 
ben maar een studentje 
en de docent heeft wel 
al een masteropleiding 
achter de rug. Er is dan 
een machtsverschil.  
Er is altijd macht, maar 
het komt erop aan hoe 
ermee wordt omgegaan. 
Macht zit ook in het 
beoordelen. Goede 
beoordelingen zitten 
in een waarderende 
aanpak. Bij slechte 
beoordelingen word 
je vooral (negatief..) 
vergeleken met anderen. 
Ik vind het moeilijk om 
hiermee op docenten 
af te stappen. Ik wil wel 
leren feedback te geven, 
dus ik moet dat wel 
gaan doen.”

  Chantal

cHantal
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“ Het leren vrij en open houden, kijken naar de 
talenten en interesses van studenten en kijken 
hoe je op die manier een opdracht in kunt vullen, 
dat enthousiasmeert en motiveert en geeft ook 
veel betere motivatie. Sturing is vooral nodig om 
het proces te kunnen hervatten als studenten 
vastlopen. Het is echt ervaringsleren hier. Iedereen 
mag fouten maken en daar weet het werkveld 
ook vanaf. Bij fouten maken hoort ook dat je het 
weer moet verbeteren en dit wordt dan ook van de 
studenten verwacht. Een goede terugkoppeling is 
belangrijk. Niet alleen voor de studenten, maar ook 
voor het werkveld.” 
Lisanne 

lisanne
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als lessen geen
lessen meer zijn

rol studenten

Ontstane frictie is ook het ideale moment 

om te leren. De HAN kan iets heel moois 

betekenen in de ontwikkeling van jonge 

mensen. Het jaar weg, de stage, is vaak 

het breekpunt. De verticale binding, het 

gewoon volwassen worden, kan nog niet 

in het eerste jaar. Of toch wel? In het 

eerste jaar is er beslist potentie. Het zit 

in iedereen en het is aan de docenten 

om voortdurend mensen uit te nodigen. 

In the end is het toch ieders intrinsieke 

motivatie. De schakelaar moet ieder 

mens zelf omzetten. Als die om is, zie je 

in een keer heel ander gedrag. Dat lukt 

echter ook vaak genoeg niet. Studenten 

hebben dan het recht om op hun donder 

te krijgen. 

illu
st

ra
tie

: 
Ta

m
ar

 L
ev

i

HAnnAH ArenDt: MAcHt GAAt oVer twee InStAntIeS wAArBIJ De een 
SterKer IS DAn De AnDer. De SterKere PArtIJ (teGenwoorDIG VAAK 
De rIJKSte) KAn De AnDer DAn DwInGen IetS te Doen. AutorIteIt  
Heeft een DrIe LeDIGe Structuur: een PerSoon of InStAntIe 
Heeft AutorIteIt oVer een AnDere oP BASIS VAn een DerDe Punt, 
DAt ze ALLeBeI erKennen. een PoLItIeAGent KAn MIJ BeKeuren 
oP GronD VAn een wet DIe we BeIDen AAnVAArDen. 
De onDerwerPInG AAn De MAcHt VAn DIe AGent VInDt PLAAtS 
oP VrIJwILLIGe BASIS. een BeLAnGrIJK VerScHIL tuSSen MAcHt en 
AutorIteIt IS DAt MAcHt VoLLeDIGe GeHoorzAAMHeID eISt, 
terwIJL AutorIteIt JuISt AutonoMIe toeLAAt. zoDrA Je DIe 
Structuur DoorHeBt, worDt PLotS een AAntAL DInGen DuIDeLIJK. 
DAn Kun Je BIJVoorBeeLD BeGrIJPen DAt IeMAnD oP zIJn eentJe nooIt 
AutorIteIt KAn HeBBen. Je Kunt DIe ALLeen MAAr KrIJGen VAnuIt DIe 
GeMeenScHAPPeLIJKe erKennInG en HIJ KAn Je ooK AfGenoMen worDen.  
DAt zIe Je ooK In De tAAL: een MInISter IS een GezAGSDrAGer, HIJ DrAAGt Het 
GezAG. ALLeS StAAt of VALt BIJ DAt DerDe Punt: ALS DAt funDAMent weGVALt, 
DAn IS Het GeDAAn Met DIe VorM VAn AutorIteIt en worDt Het MAcHt. 
(VerHAeGHe, 2015) 

MISVAttInGen oVer AutorIteIt: De LeerKrAcHt Heeft Geen AutorIteIt. 
AutorIteIt worDt HIer BeScHreVen ALS een InDIVIDueeL KenMerK. een 
KenMerK DAt Je ALS InDIVIDu In Meer of MInDere MAte KAn HeBBen. HIer 
SPeeLt VerwArrInG tuSSen AutorIteIt en cHArISMA of noG erGer tuSSen 
AutorIteIt en MAcHt. een LerAAr KAn ALLeen MAAr AutorIteIt DrAGen ALS wIJ 
HAAr DIe AutorIteIt ooK VerLenen, ALS HIJ Door zIJn coLLeGA’S, DIrectIe en 
StuDenten GeDrAGen worDt. (VerHAeGHe, 2015)
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functioneelNUTTIG

“ Studenten die niet meer 
doen dan lessen volgen, 
mogen zichzelf geen 
partner noemen. Je moet 
functioneel en nuttig zijn 
ook tijdens je opleiding. 
Doe je dat niet, dan doe 
je jezelf maar ook de 
opleiding tekort. Elke 
samenwerking heeft twee 
kanten. De ene persoon 
kan alles willen maar als 
de ander niks doet, bereik 
je nog niks. Het is net 
als tennis, je kunt de bal 
wel die kant op meppen 
maar als de ander hem 
niet terugslaat, speel je 
niet het spel samen. Als 
een van de twee niet 
mee wil werken, ben je 
nergens. Docenten zijn 
altijd bereid om samen 
te werken maar als je als 
student niet laat zien dat 
je moeite wil doen, ga je 
die samenwerking ook 
niet krijgen.”

 andré

andré
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rol docent

“Een docent moet vanzelfsprekend 

enthousiast zijn en gemotiveerd. Van 

daaruit kunnen student en docent 

samen naar een hoger niveau komen. 

Passie is het begin. Het onderwijs is 

het beginpunt, de les is onmisbaar. 

Dips zijn er natuurlijk altijd, maar toch 

moet er tijd voor discussie zijn en moet 

uitloop geen probleem zijn. Het is altijd 

een wisselwerking tussen docent en 

studenten. Vanuit zo’n relatie kun je 

mensen uitdagen, prikkelen, inspireren. 

Technologie zal dit nooit kunnen 

overnemen. 

Het gaat om samen met de student te 

onderzoeken of hij kan leren wat hij wil 

leren en dan ook kijken of het in de kaders 

van de opleiding past. Voorbeeld hiervan 

is een student die iets wilde doen bij een 

zorgboerderij. We zijn hier samen tot een 

goede oplossing kunnen komen door 

externe begeleiding toe te voegen omdat 

die daar niet aanwezig was. De student 

heeft hier ontzettend veel zelfvertrouwen 

door gekregen.” ben

mark

PASSIE

enthousiasme
Volgens Mark l. saVickas is er een onderscheid 

in een ‘façade zelf’ (het objectieVe deel Van het 

zelf) en een ‘introspectief zelf’ (het subjectieVe 

deel Van het zelf). dit onderscheid nodigt uit 

tot reflectie en discussie oVer de gewenste 

Verhouding tussen deze twee kanten Van het 

zelf. Voor zoVer in het onderwijs aandacht 

wordt gegeVen aan loopbaanbegeleiding, 

oVerheerst nog steeds de ‘objectieVe’ kant: 

proberen de student op te Meten Met tests 

of assessMents en inforMatie te geVen oVer 

opleidingen en beroepen. op zich is dit nuttig 

al kan dit nog een stuk beter.  

wat echter Misschien nog wel Meer nodig 

is, is aandacht Voor de ‘subjectieVe’ kant: 

hoe ontwikkelen zich de beelden en het 

geVoel Van de student oVer de Verschillende 

Mogelijkheden en oVer zichzelf? hoe Maakt 

hij of zij een eigen leVensVerhaal? hoe gaat 

de student oVerzicht krijgen oVer alle 

Verschillende en tegenstrijdige inVloeden?  

hoe gaat hij in dialoog Met anderen een geVoel 

Van eenheid en richting ontwikkelen?  

(luken, 2005)
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Voor mij als docent wordt mijn geloof in het 

vak ook bevestigd. Ik kreeg een evaluatie 

waarin stond: het is moeilijk om deze 

docent te beoordelen op zijn lesgeven want 

hij deed het zo weinig. De enige momenten 

waarop ik dus les geef in de ogen van 

studenten, is als ik ze theorieles geef. 

Als docent moet je jezelf ook kwetsbaar 

opstellen. Dit zorgt ervoor dat studenten 

de ruimte hebben om kritisch te kunnen 

reageren en te kunnen leren. Ik probeer 

lessen op andere manieren in te vullen 

zonder dat studenten zich oncomfortabel 

voelen, maar wel denken: wat gebeurt 

hier? Ik weet dat ik vanuit een bepaalde rol 

start, dus hebben ze tijd nodig. Contact 

voor contract dus!! Ik heb vooral studenten 

uit te dagen ook zonder mij zaken uit te 

proberen, uit te zoeken. Dat is vaak voor 

de meesten wel ongewoon maar niet 

oncomfortabel. Ik heb altijd een lesplan. 

Daardoor is er wel verrassing maar zijn 

er geen zenuwen. Ze weten wel dat er iets 

verrassends gaat gebeuren maar ook dat 

het veilig is. Speelse ruimte is de formule. 

We zijn geneigd meer aandacht te geven 

aan wat niet werkt dan aan wat wel werkt. 

Ik had een nieuwe vorm bedacht voor een 

Doe ervar
ingen op

. Elke erva
ring is 

een goed
e, de eni

ge slech
te ervar

ing 

is die va
n geen e

rvaringe
n opdoe

n. 

Gert BIeStA: ‘Om democratie te kunnen dienen 
moet onderwijs naar mijn idee aandacht besteden aan 
drie dimensies. Natuurlijk moeten studenten er kennis 
en vaardigheden verwerven: zich kwalificeren. Maar 
ze moeten er ook gesocialiseerd worden en onderdeel 
worden van bepaalde tradities en praktijken. Bovendien 
moeten ze geëmancipeerde burgers worden die hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
Ik noem dat subjectificatie. Wat een opleidings instelling 
niet moet doen, is afgaan op de tevredenheid van 
studenten. Je ziet dat daar vaak wel op gestuurd wordt. 
Maar de docent moet juist een buitenstaander zijn. 
Geef de studenten niet wat ze willen, maar juist wat ze 
zouden moeten willen. Als de studenten tevreden zijn, 
dan doe je iets verkeerd.’ (BAArS, 2015)

project dat de studenten in groepen moes-

ten uitvoeren, een manier die de studenten 

uitdaagde om creatief en innovatief te 

zijn. Veel groepen kwamen met de meest 

geweldige dingen en een klein deel kwam 

met een standaard eindproduct. We, ook 

ik in eerste instantie, denken dan al gauw 

dat het mislukt is. Maar dat is het niet, bij 

meer dan de helft werkte het geweldig! Je 

zou dus kunnen kijken naar groepssamen-

stelling en daarmee spelen de volgende 

keer, maar niet meteen het project af-

schaffen. Er zullen altijd studenten zijn die 

minder meewerken dan andere, ongeacht 

de manier van lesgeven. Lessen moeten 

betekenisvol zijn, studenten willen begrij-

pen waar ze het voor doen. 

Het nieuwe is ook dat we andere ruimtes 

zoeken om het leren vorm te geven. Mijn 

kantoor leent zich daar in ieder geval niet 

voor, maar misschien ook het traditionele 

lokaal niet. Het gaat om het zoeken van 

een ruimte waar we ons beiden lekker 

voelen, dus misschien wel een café. Ik 

nodig studenten, individueel of in kleine 

groepen, uit voor bepaalde projecten en 

voer de gesprekken altijd in een passende 

Je kunt zaken aan studenten vragen. Dat 

is wat anders dan doen wat studenten 

vragen. Veel studenten willen niet zo heel 

veel veranderen. Maar het echte leren zit 

hem in het nemen van risico’s en niet 

iedereen en dus ook niet iedere student 

wil dat. Het gaat ook om erkennen van en 

werken met variëteit. Met een duidelijk 

doel vooraf werkt het eerder en beter, 

maar je moet ook tijdens het proces 

kunnen veranderen en ook moet je  

tijdens dat proces je doel kunnen 

bijstellen. Daarbij is de theorie wel 

heel belangrijk, omdat juist die theorie 

structuur en richting geeft. Het gaat 

uiteindelijk echter om houding, om 

een culturele verandering. Als je daar 

de mogelijke verandering ziet, kun je 

nooit meer terug. Dat geldt voor alle 

vormen van wetenschap en dus ook 

voor de student als partner(SaP). Als 

je eenmaal ziet wat er mogelijk is als je 

het partnerschap met studenten serieus 

neemt, kun je nooit meer terug. 

omgeving. Ik vraag dan die studenten 

om niet meteen te reageren, dus niet 

meteen mijn vraag met ja of nee te 

beantwoorden. Iedereen is altijd druk, dus 

ik wil alleen maar het gesprek aangaan. 

De volgende dag kunnen ze dan via de 

mail antwoorden. 

We slagen er wel vaak in studenten te 

betrekken d.m.v. evaluaties en dergelijke 

maar samen het curriculum ontwerpen 

lukt vaak niet. Studenten kunnen ook 

onderzoeken wat er gebeurt in de klas 

en hier wat mee gaan doen binnen hun 

instituut. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld 

mee beslissen en vormgeven aan 

lessen. Wij kunnen inmiddels heel goed 

luisteren naar de ‘student voice’ maar 

partnerschap gaat veel verder dan dat. 

We moeten samen gaan werken om het 

onderwijs vorm te geven. Je moet blijven 

onderzoeken waarom sommige studenten 

wel betrokken zijn en andere niet. Constant 

moet het proces centraal staan. We 

moeten het onderwijs als een community 

benaderen. Je krijgt daarbij altijd het gedrag 

dat jij zelf ten diepste verwacht. 

wat Helpt

Voortdurend onderzoek doen, met 

elkaar het goede gesprek aangaan, het 

omarmen van problemen in plaats van ze 

uit de weg te gaan, is wat werkt. Samen 

leren, zoals ook goed waar te nemen 

is bijvoorbeeld in de praktijkruimtes 

zoals steeds meer opleidingen die 

hebben ingericht, betekent een gedeelde 

verantwoordelijkheid en die heeft weer 

met dialoog te maken, met autonomie, 

maar gedeelde autonomie. Wat zijn mijn 

doelen? Wat wil ik als docent werkelijk 

dat mijn studenten leren? Hoe bereid ik 

ze voor op hun toekomst? Of als student: 

wat wil ik dat mijn docent werkelijk aan 

mij leert? Hoe houd ik haar in ook mijn 

‘hier-en-nu’? Daarover moet je niet 

alleen ook kunnen spreken maar dat ook 

werkelijk doen, telkens weer. 
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7kwaliteits
Lessen over

cultuur

 EEn duidElijkE, gEdEEldE En doorlEEfdE 
ondErwijsvisiE voortkomEnd uit EEn opEn 
dialoog

 vErbEtEringsgErichthEid vanuit collEctiEf 
En individuEEl lErEnd vErmogEn

lEidErschap En oplEidingsnivEau

 EEn ondErstEunEndE organisatiEstructuur 
diE aanzEt tot tEamwErk En samEnwErkEn

EEn dragEnd hrm-bElEid

grotE studEntbEtrokkEnhEid

ExtErnE oriëntatiE

1

2

3

4

5

6

7
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Partnerschap

Agents 
for change

Deelnemer van 
besluitvormings-

processen

Hoe is de kwaliteit 
van de facilitering?

Out of the box
denken

 Partneren 

Combineren van 
bouwstenen tot 

iets nieuws

(zelf in te vullen)

(zelf in te vullen)

(zelf in te vullen)

Open 
houding

Kleinschalig-
heid

Heeft 
creativiteit 
de ruimte?

Hoe helder is 
de taak en 

taakverdeling?

Eerlijkheid

Wordt het 
onderwijs hier 

beter van?

Hoe gaan
we om met

leiderschap?

Kwetsbaarheid

Betrouwbaar

Functioneel 
en nuttig

Het spel speel 
je samen

Is er sprake 
van een 

lerend team?

Is er een wij?

Doorzettings-
kracht

Helder
communiceren

Is er een gedeelde 
visie en gezamenlijk 

verlangen?

Een school 
maak je samen

Professionele 
houding

Collega’s
vanuit een
andere rol

(zelf in te vullen)

(zelf in te vullen)

(zelf in te vullen)

Werken we 
samen als
partners?

Hoe is het 
resultaat?

Hoe is onze 
relatie met 

de organisatie?

Moed

(zelf in te vullen)

Hoe is de belans
tussen resultaat 

en inzet?

Bestaat de 
groep uit lerende

professionals?

De route naar 
een goed
partnerschap
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VertrouwenvertrouwenVertrinleiding 

Misschien is het thema ‘vertrouwen’ 

(heelheid) wel het belangrijkste van de 

drie. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te 

paard’ is een passend spreekwoord. Het is 

makkelijker om vertrouwen te schaden dan 

om op te bouwen. Wij vragen ons zelfs af of 

erover schrijven wel vertrouwenwekkend voor 

de lezer is, immers voor vertrouwen heb je meer 

nodig dan alleen woorden. Toch merkten we ook 

in al onze gesprekken dat er telkens een zucht van 

verlichting, een zucht ook van vertrouwen ontstond op 

het moment dat we het echt over dit thema hadden.

uwen‘ Vertrouwen gaat zó tegen  
de heersende cultuur in,  
dat het elke keer dat er een 
probleem opkomt, verdedigd 
en opnieuw bevestigd  
moet worden’  
 
(Laloux, 2015)
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vertrouwen. Als docenten beginnen 

over partnerschap, denken studenten 

vaak ‘het zal wel’. Na een tijdje hebben 

ze pas door dat het serieus is en dan 

ontstaat er vertrouwen. Ga met elkaar 

in gesprek over hoe je vertrouwen op 

wilt gaan bouwen met elkaar.  Als er 

dan iets groeit, groeit feitelijk alles. Als 

studenten dit vertrouwen ervaren, zullen 

ze oud-onderwijs niet meer accepteren. 

Dan worden zij de veranderingsdragers. 

Mensen die ervaren hoeveel meer er 

mogelijk is, zien dus op dat moment de 

enorme leerpotentie.

We moeten geduldig zijn. Je moet vanaf 

dag één met z’n allen in je eigen rol 

stappen, student in de studentrol, docent 

in de docentrol et cetera, niet vanuit 

hiërarchie maar om rolverduidelijking 

te krijgen en vanuit daar te kunnen 

handelen. Zo kan en zal er vertrouwen 

ontstaan.

Brené Brown heeft zes jaar besteed 
aan haar onderzoek over schaamte 
en verbinding en daarvoor duizenden 
mensen geïnterviewd. Tijdens de 
data-analyse kwam ze erachter dat er 
maar een variabel verschil zit tussen 
de mensen die een sterk gevoel hebben 
erbij te horen en geliefd te zijn en de 
mensen die hier juist mee worstelen. 
Die variabele is dat ze zichzelf waard 
vinden om geliefd te zijn en erbij te 
horen. 

Er zijn drie dingen belangrijk bij 
verbinding:  
1.   Moed – Durf onvolmaakt te zijn 
2.    Compassie – Eerst aardig voor 

jezelf zijn, pas dan kun je ook 
aardig voor anderen zijn 

3.    Connectie – Als resultaat van 
authenticiteit. Laat los wie je denkt 
dat je moet zijn maar wees wie 
je bent 

(Brown, 2010)

Vertrouwen is vaak eenrichtingsverkeer. 

Een onvoldoende is soms een uiting 

van een gebrek aan vertrouwen. Een 

voldoende daarna bij een herkansing 

werkt echter heilzaam. Eerlijkheid is 

het belangrijkste. Zolang je er eerlijk en 

open over bent, is het niet erg en kunnen 

we samen kijken naar een oplossing. 

Veiligheid is de basis van leren.

Vertrouwen kost tijd. Je moet altijd met 

elkaar in interactie blijven. Aan het begin 

van een partnerschap, op welk niveau 

dan ook kun je het gesprek aangaan over 

wat we van elkaar verwachten. Spelen er 

onderling al bepaalde issues? Wat willen 

we samen bereiken? Op deze manier 

creëer je een goede beginsituatie waarin 

je vanuit vertrouwen met elkaar kunt gaan 

samenwerken. Belangrijk is om te blijven 

reflecteren op de processen die er spelen 

en telkens het gesprek weer aan te gaan. 

Deel van het werken met en vanuit 

vertrouwen is ook het verwerken van 

teleurstelling, want soms komt die ook 

voor. Wees realistisch, maar laat je niet 

verleiden tot wantrouwen. Angst, vrees 

leiden snel tot een sfeer van wantrouwen. 

Let dus op de boodschap die je geeft.

 

Waarschuwen heeft vaak een averechts 

effect. Wij zijn teveel gericht op wat 

er niet goed gaat. Wij denken dat we 

controle over ons leven kunnen hebben. 

Maar leven is riskant, dus volledige 

controle is onhaalbaar en ook onjuist. 

Laten we elkaar vertellen over waar we blij 

mee zijn, over studenten die betrokken 

zijn, die ervoor willen gaan, over 

docenten die ervoor gaan. Laten we dat 

in ieder geval aan hen zelf zeggen, een 

waarderende aanpak dus zonder ‘maar’. 

Wat helpt, is ook telkens iets oprekken 

van wat mag en niet mag. Formele 

procedures kosten vaak energie en daarin 

is eigen verantwoordelijkheid van de 

student en ondersteuning van een docent 

belangrijk. Leef naar de geest van de 

procedure en niet naar de regel. 

Vertrouwen moet je op de eerste plaats 

uitspraken

Goede keuzes’ kunnen mislukken, 

wanneer er geen binding ontstaat 

met de gekozen opleiding of 

het gekozen beroep. ‘Verkeerde 

keuzes’ kunnen evenwel heel goed 

aflopen wanneer er wel binding 

ontstaat. Voor het ontstaan van 

binding is het opleidingsinstituut 

even verantwoordelijk als de 

student. Dat binding een grote rol 

vervult in de vraagstukken over 

studiesucces, is niet verwonderlijk 

gezien de maatschappelijke 

context. Zijlstra en Meijers (2006) 

zien dat in de geïndividualiseerde 

samenleving binding steeds 

belangrijker wordt. Zij constateren 

dat de individualisering in de 

samenleving en de flexibilisering 

van de arbeidsverhoudingen meer 

vragen van de zelfsturing van het 

individu en dat dit alleen kan 

worden gerealiseerd door een 

sterke betrokkenheid en motivatie 

van het individu. (Luken, 2009)

geven. Studenten moeten het gevoel 

krijgen dat ze de opleiding (aan)kunnen. 

Hier ben je een persoon en word je als 

persoon ook aangesproken. Door het 

vertrouwen dat je krijgt, kom je snel(ler) 

tot resultaat. Je moet geen nummer zijn 

en je ook geen nummer voelen. Dan is 

wantrouwen de basis.

Vertrouwen is niet iets wat je zomaar 

hebt, maar wat je alleen maar in contact 

met elkaar kunt creëren. Je bouwt dit 

samen op en het geeft wederzijdse 

voldoening. Het geeft een gevoel van  

‘ik doe er ook toe’.

Vertrouwen is het belangrijkste. Het kost 

echt meer tijd om vertrouwen te geven in 

het onderwijs dan wij normaal gesproken 

gewend zijn en waartoe we bereid zijn. 

Belangrijk is: afspraak is afspraak. Als je 

iets belooft, moet je het ook doen en als je 

het onverhoopt niet kunt, moet je dat tijdig 

en aan de juiste personen laten weten.

Vertrouwen wordt opgebouwd vanuit de 

kennis die iemand al heeft. Kennisdeling 

nodigt uit tot samenwerking en schept 

Door vanuit ieders eigen kracht 
te werken en een ieder hier  

ook in te complimenteren creëer 
je gelijkwaardigheid en ontstaat 

er ook vertrouwen. 
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kees

“Je kunt alleen maar 
samenwerken als je 

elkaar echt vertrouwt. 
Als ik jou maar voor 90% 

vertrouw, dan vertrouw 
ik jou dus eigenlijk niet. 

Dan ga je ook met 
wantrouwen werken en 

werk je dus niet samen. 
Vertrouwen heeft iets 

te maken met naïviteit 
en romantiek.‘Wie niet 

gelooft als een kind, 
zal het koninkrijk niet 

binnen gaan.’ Je moet 
dus eigenlijk zijn als een 

kind dat op zijn ouders 
vertrouwt.”

 Kees
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Vertrouwen heeft ook verduren nodig, steeds weer. 

Processen moet je helemaal doormaken. Soms wil ik 

wel eens vakantie van mezelf, alleen dat kan dus niet. 

Hier past het verhaal van Mirjam Broekhuizen. Het heet 

Het Labyrint. Zij beschrijft een indrukwekkend interview 

met de beroemde violist Miha Pogacnik over zijn eerste 

optreden in de Kathedraal van Chartres.

“ Bij mijn eerste concert in Chartres voelde ik dat de kathedraal 

me er bijna uitgooide. Ik was jong en ik probeerde te doen wat 

ik altijd deed: gewoon mijn viool bespelen. Toen realiseerde ik 

mij dat dit op deze plek niet voldoende was. De kleine viool is het 

instrument in je handen. De grote viool is het spelen vanuit de 

grootheid van de immense ruimte om je heen, gedragen door de 

oude, muzikale principes van waaruit de kathedraal is gebouwd. 

Het spelen op de grote viool vraagt van je om te luisteren en te 

spelen vanuit een ‘andere plaats’. Je moet je luisteren en je spel 

verplaatsen van binnenin naar voorbij jezelf.”

succes stimuleert, falen 
frustreert 

dennis

raymond

frank
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Als docenten moeten we het vertrouwen 

hebben dat we de studenten los kunnen 

laten en dat ze zichzelf dan heus wel 

redden, maar wel in verbinding loslaten. 

Studenten hebben zelf ook hersenen!

In het eerste jaar zie je vaak hetzelfde 

gebeuren: in de eerste week heeft 

iedereen zich voorbereid, in de tweede 

week is het zozo en in de derde week 

kijkt niemand meer naar de reader. Dat 

is ook heel normaal, je weet niet wat je 

overkomt op het Hbo. Als docent moet je 

dit bespreekbaar maken. Jullie verwachten 

dat ik me als docent voorbereid, maar dit 

vertrouwen om deel te mogen nemen 

aan de minor. Vaak zie je ze juist heel 

erg opbloeien in de minor, maar het kan 

natuurlijk ook niet werken. Je moet dan 

ook risico’s durven te nemen.

Je moet jezelf als docent ook af blijven 

vragen waarom je bepaalde dingen doet. 

Is de stof nog actueel? Sluit deze aan 

bij wat de studenten willen? Bied geen 

kant-en-klaar programma aan maar 

bied de ruimte om het samen met de 

studenten vorm te geven. Bepaal ook de 

deadlines samen. Heb het vertrouwen dat 

studenten jong volwassenen zijn die echt 

wel wat aan kunnen. Een goede leraar zijn 

zit hem nu nog in de resultaten en niet 

zo in de opbouw van de samenwerking. 

werkt andersom net zo. Als je het om wat 

voor een reden dan ook niet redt, laat het 

dan even weten. Ik heb liever dat je zegt: 

‘sorry ik heb het niet gemaakt want ik 

zat teveel op facebook, (wat ik overigens 

echt een stomme reden vind) dan dat je 

zegt: ‘ik heb het niet gemaakt want ik was 

ziek’. Studenten verwachten dat je als 

docent alles weet, wees daar ook eerlijk 

en kwetsbaar in. Iedereen maakt fouten 

en mensen mogen verschillen. 

Er zijn studenten die heel gemotiveerd 

zijn maar van wie docenten zeggen: 

‘Ja, maar is het niet een veel te zware 

belasting voor ze?’ Dat zou anders 

moeten worden aangepakt. Deze 

studenten verdienen ook de kans en het 

studenten
hebben 

zelf ook 
hersenen

vertrouwen  
docent met student 
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Wij doen te weinig om daar de veiligheid 

omheen te bouwen die bijdraagt aan dat 

zelfvertrouwen. Dat is ook een uitdaging 

voor een docent/begeleider. Vertrouwen 

tussen therapeut en patiënt is feitelijk 

hetzelfde proces als tussen docent en 

student. Betrek altijd het hier en nu in de 

begeleiding. 

Ik heb moeten leren dat ik studenten 

kon vertrouwen. Ik wist dat ik het college 

ook gewoon binnen kon lopen, mijn les 

afsteken en dan weer weggaan, mijn 

show opvoeren dus. Nu maak ik bewust 

ruimte om het gesprek aan te gaan, om 

verrast te worden. Dat moet dan wel fair 

zijn, ook in het licht van de toets. Ik zoek 

voortdurend de grens tussen structuur 

en verassend. Ik wil niet te directief zijn 

maar verfrissend voor mij en voor de 

studenten.

We leveren professionals af die in het 

beroepenveld moeten kunnen functioneren. 

Bedrijven gaan soms op een denigrerende 

manier met studenten om, dit zou niet 

zo moeten zijn. Ze zien stagiaires als 

goedkope arbeidskrachten en ontkennen 

daarmee het kunnen van studenten en dat 

levert dus wantrouwen op.

Elk kind is een artiest, probleem in de 

huidige samenleving is om dat te blijven. 

Je komt in systemen terecht waarin je niet 

onbevangen kunt zijn. De basis van goed 

docentschap is veel vertrouwen hebben 

in studenten. Het begint vaak al bij hun 

eigen enthousiasme. 

Degenen die hier komen, zijn al heel 

ondernemend en creatief, ze denken 

out of the box. Op deze manier vindt 

er eigenlijk al een soort natuurlijke 

selectie plaats. Voor ons is het 

interessant om deze verfrissende en 

leuke ideeën te horen en omdat dit 

een plek is om te leren, kun je die ook 

uitproberen. Dat geeft de studenten 

vervolgens veel vertrouwen. Je hoeft geen 

ondernemingsplan te hebben maar leren 

een ondernemer te zijn door het te doen. 

We gaan er vanuit dat studenten aan de 

bel trekken als het niet goed gaat. Wij 

fungeren als vangnet voor als het niet 

goed gaat. Door vertrouwen te geven 

zorgt de docent ervoor dat de student 

zich verder ontwikkelt, ook buiten zijn 

eigen denkkader. 

90%
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Als student heb ik wel eens ervaren dat er 

geen vertrouwen in mij was bij de docent. 

Ik liep voor op de lesstof en was hierdoor 

ongemotiveerd in de les. De docent 

geloofde me niet en hierdoor kreeg ik een 

gevoel van wantrouwen. Dit heb ik ook als 

de docent niet goed kan benoemen waar 

mijn cijfer op gebaseerd is, zeker als ik het 

er niet mee eens ben. Als we samen het 

gesprek aan kunnen gaan, zou dit al heel 

anders zijn.

kelly 
mattHews

“op onze universiteit 
werken er studenten 

op het kantoor van het 
cvB om het cvB eigenlijk 

te dwingen zo meer en 
informelere gesprekken met 

studenten te voeren. Studenten 
kunnen aangeven wat er speelt 

en ze kunnen hun bijdrage leveren 
aan beter onderwijs. Informeel is  

erg belangrijk.”

vertrouwen 
student met docent 

Een docent moet niet vervallen in algemene 

bewoordingen, maar kan zich veel beter 

persoonlijk tot de student richten. Sfeer in 

de les is belangrijk voor gevoel van urgentie. 

Docenten moeten het vertrouwen hebben 

dat studenten iets kunnen. Daar groeit een 

student van en dat bevestigt de docent dan 

weer. Laat maar zien, student! Dat pakt de 

student vervolgens dan op, daar zit zijn 

invloed. Als een van beiden verzaakt, werkt 

het niet.

De minor is ‘eigendom’ van de twee 

docenten, zij hebben alles opgezet en 

daardoor voel je echt respect. Als een 

student een betere richtlijn of model 

kon vinden, moet hij zijn inzicht pitchen 

voor de groep. Als het dan wat is, mag 

hij het gebruiken. Docenten moeten 

erop vertrouwen dat wat studenten 

inbrengen, waardevol kan zijn. Docenten 

moeten ook luisteren en in dialoog gaan 

met studenten. Meer flexibiliteit, geen 

tijd is geen excuus. Maak maar tijd. 

De betrouwbaarheid van docenten is 

erg belangrijk. Als ik vier dagen moet 

wachten op een antwoord, denk ik laat 

maar. Sommige docenten reageren zelfs 

in de avond of in het weekend, andere 

docenten reageren helemaal nooit! Dat 

vind ik echt heel slecht.

Verrassing motiveert je ergens voor 

te gaan. Op het eind heb je respect 

afgedwongen. Ik vind het fijn om als 

underdog binnen te komen en als 

gelijkwaardige weer te vertrekken. Daar 

krijg ik vertrouwen van. Je wordt vaak nog 

erg klein gehouden, dat geeft niet veel 

vertrouwen. Als je zelf de grenzen mag 

bepalen, geeft dat een gevoel van vrijheid 

en het boort ook creativiteit aan.  

In het begin moet je als student sturing 

voelen, richting, maar op een gegeven 

moment moet je meer vrijheid ervaren 

om zo je eigen weg te vinden. Laat 

beperkende overtuigingen los. Durf 

ideeën te krijgen die niet afgeschoten 

worden. Stimuleer ideeën, anders neem je 

de vindingrijkheid van de student weg.  

Het idee van 
leiderschap 
impliceert dat 
er slechts 
enkelingen 
voldoende 
ideeën hebben 
en in staat zijn 
de juiste richting 
aan te wijzen. 
Dat is niet zo!
(Semler, 2010)
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“But then they send 
me away to teach me 

how to be sensible, 
logical, responsible, 

pratical. And they 
showed me a world 
where I could be so 

dependable, clinical, 
intellectual, cynical.”

(Supertramp, 1979, track 2)
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“ Als ik het idee heb dat 
ik voor niks in een les 
kom, doet dat ook af 
aan het vertrouwen in de 
docent maar ook aan het 
vertrouwen in de opleiding/
minor. Er is een verschil 
tussen een docent die 
gewoon een programma 
afdraait of een docent die 
je echt wil helpen.” 
Pim

pim
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marina

 jacqueline 

Veel onderling vertrouwen creëer je 

door meteen uit te spreken wat je denkt, 

Daardoor blijft iedereen ook betrokken. 

Het geven van feedback, een SWOT bleek 

uit te draaien op een gesprek dat juist 

heel bevestigend was. Allerlei, elkaar 

aanvullende rollen in de groep kwamen 

toen aan het licht. Dagelijkse omgang 

met elkaar, soms zelfs tot in de weekends 

zorgt ervoor dat je elkaar vanzelf 

vertrouwt. Dan gaat het persoonlijke ook 

spelen. Vriendschap groeit zo. Je kent 

elkaar het beste. Je weet dat als je iets 

laat liggen, een ander het merkt en goed 

reageert. Daaruit bleek weer eens dat we 

een hoge gunfactor naar elkaar hebben.

  

Zorg dat je erachter staat met wie je gaat 

samenwerken. Elkaar al kennen helpt. 

Neem de tijd om elkaar te leren kennen. 

Onbewust trek je toch naar iemand die 

je vertrouwt. Eerste indruk, vooroordeel, 

met daarna veel ervaringen opdoen, 

dat is een strategie. Hard werken is een 

criterium, inzet, betrouwbaarheid zijn 

medebepalend voor ook mijn toekomst. 

We hadden een opdracht vanuit school, 

waar we onze eigen opdracht van 

konden maken. Dat was gecombineerd 

met vertrouwen vanuit de opleiding 

uiteindelijk beslissend.  Plaats studenten 

ergens samen waar ze aan een opdracht/

vertrouwen 
student met student 

probleem kunnen werken. Dit versterkt 

het onderlinge vertrouwen. 

Vertrouwen is binnen mijn opleiding heel 

belangrijk. Er moet een veilige sfeer zijn 

en je moet erop kunnen vertrouwen dat je 

het over alles kunt hebben. Er komen 

soms heftige thema’s aan bod. 

Ook hierbij is positieve 

feedback belangrijk.  

Er moet een 

balans zijn 

tussen positief 

en negatief. 

Je moet 

het gevoel 

hebben 

dat je mag 

zijn wie je 

bent, dat je 

gewaardeerd 

wordt op je 

kwaliteiten.  

Je moet op 

mensen kunnen 

bouwen, dat ze 

afspraken nakomen. 

Sommige mensen zijn altijd op tijd en 

sommige mensen zijn altijd te laat. Ik 

sta dit zelf één keer toe en daarna zoek 

ik iemand anders, tenzij er een goede 

reden voor is. Je moet kwaliteit leveren, 

dus je werk heeft geen 

spelfouten. Ik wil hier van 

uit kunnen gaan bij mijn 

medestudenten. Ik wil 

geen onvoldoendes 

halen door de schuld 

van een ander.

Iedereen heeft een 

eigen plek binnen 

de groep, al 

vanaf het 

eerste moment. 

Iedereen heeft 

ook wel een keer 

een opdracht 

met een ander 

gedaan. Binnen 

de groep staat 

eerlijkheid hoog in 

het vaandel. Daar is 

geen advies over te geven. 

Een paar mensen die niet zo 

gemotiveerd zijn, kunnen de 

sfeer binnen de groep ernstig 

verpesten. In het eerste jaar 

zijn die mensen gelukkig 

uitgevallen. Goede 

survival dus.

De eerste reactie is altijd je terug trekken 

en pas daarna wordt het (soms ook niet) 

uitgesproken. Afwisseling in het groepswerk 

is hierin heel stimulerend. Afstemming 

op ieders individuele mogelijkheden. Er 

is wel een onderlinge klik, gebaseerd op 

serieusheid, op bewuste keuze voor deze 

opleiding. Deeltijd betekent immers je hele 

privéleven op de kop. 

Door in het begin in het diepe gegooid 

te zijn hebben wij een hoop vertrouwen 

onderling kunnen opbouwen. We durven 

hierdoor mensen ook wat sneller aan te 

spreken als er dingen niet gaan zoals 

we het graag zouden willen. We willen 

allemaal bij ons einddoel komen en 

daardoor is het vertrouwen ook groter 

geworden. We moesten bijvoorbeeld 

gedichten schrijven die best wel gevoelig 

lagen maar je stelt jezelf op deze manier 

kwetsbaar en eerlijk op en ik heb het idee 

dat ik hier nu wel alles kwijt kan. Het is 

belangrijk bij vertrouwen dat diegene die 

naar je luistert, inlevingsvermogen heeft 

en ook eerlijk zijn mening geeft als hij het 

ergens niet mee eens is. Zit dan niet bij 

de pakken neer maar kijk naar hoe het wel 

verder kan. Op deze manier kun je samen 

groeien. Je weet dat alles wat je hier zegt, 

ook in de groep blijft. Hierdoor ontstaat 

er een soort vanzelfsprekendheid.  

Vertrouwelijkheid is dus geboden. Als 

iemand zich niet zo openstelt, plaatst hij 

zich ook meer buiten de groep.  
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zelfvertrouwen

Hetzelfde geldt voor een groep studenten 

die niet gelooft in de docent die voor de 

groep staat. Dit heeft een grote invloed 

op het zelfvertrouwen van de docent. 

Deze minor geeft ook zelfvertrouwen 

om daarna het werkveld in te kunnen 

en durven. Hier krijg ik de diepgang die 

ik elders wel gemist heb. Ook groter 

bewustzijn over hoe verder, ook na de 

minor. Is dit iets waar je over gedroomd 

heb? Maar ook heel nuchtere doelen als 

klinisch redeneren. Je wil jezelf de beste 

verpleegkundige maken die het werkveld 

ingaat. Verdieping leidt tot toename van 

zelfvertrouwen. Een enthousiaste docent 

werkt als een boost aan zelfvertrouwen.

Ik merk dat veel studenten weinig 

zelfvertrouwen hebben en het is een 

uitdaging om als docent hier een veilige 

omgeving voor te creëren zodat de student 

kan groeien en meer zelfvertrouwen kan 

ontwikkelen. Over vertrouwen hoef je 

het eigenlijk niet te hebben, dat is 

het rare. 

Naast vertrouwen in andere 

mensen, speelt ook altijd 

zelfvertrouwen. We 

hebben vaak angst 

om afgekraakt te 

worden zonder 

dat dit (vaak) 

is gebeurd. Wat helpt, is iemand in 

vertrouwen nemen en van die iemand 

dan feedback krijgen. Omdraaien van 

negatieve feedback is een goede manier. 

Mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid 

van 3,4 tot wel een 7,5. Daarin waren 

mijn klasgenoten heel belangrijk en ook 

docenten, zo heb ik ervaren. Ik denk dat 

de HAN zo iets heel moois kan betekenen 

in de ontwikkeling van individuele 

studenten.  

Studenten zijn zo betrokken bij hun 

opdrachten, bij hun opdrachtgevers, de 

bewoners. Daardoor ervaren zij dat hun 

eigen ideeën werken en dat is beter dan 

een voldoende voor het verslag. Daar 

groeit een student van.

We zijn dit hoofdstuk begonnen met een 

spreekwoord, we willen ook eindigen 

met een spreekwoord. ‘Verbeter de 

wereld, begin bij jezelf’. Misschien is 

wel de belangrijkste eigenschap van een 

professional, of zij nu al jaren actief is of 

dat ze ervoor studeert, dat ze begint met 

de zaken waar ze zelf invloed op heeft.marc

Friedrich Nietzsche was 

een filosoof die zeer 

pleitte voor de dwaling, 

de aarzeling. Niet in 

zekerheid maar juist 

in onzekerheid zouden 

we mogelijkheden 

vinden om verder te 

komen in ons denken. 

Als je twijfelt, ga je de 

dingen van verschillende 

kanten bekijken. Twijfel 

doet je het perspectief 

van iemand anders 

innemen, je inleven in 

hoe anderen het zien. Je 

moet altijd wantrouwig 

zijn tegenover sterke 

zekerheden. Je moet 

altijd durven bevragen, 

en ‘ja maar’ durven te 

zeggen. Dat levert nieuwe 

inzichten op en voorkomt 

dogmatisch denken. 

wat werkt
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Vincent van Gogh wist 

één ding zeker: namelijk 

dat hij niks zeker wist. 

Hij durfde aan zichzelf 

te twijfelen, maar liet 

zichzelf niet door zijn 

onzekerheid afremmen. 

Zoals hij zelf zei: 

“ Echt vertrouwen kan alleen ontstaan 
als je de goede plek inneemt en 
in mag nemen, zowel letterlijk als 
figuurlijk. Wantrouwen ontstaat als je 
op de verkeerde plek staat. Belangrijk 
daarbij is congruente communicatie, 
zowel met de mond als, nog 
belangrijker, met je lijf. Wat je zegt 
met je mond, moet overeenkomen 
met de taal die je lichaam uitzendt. 
Alleen vanuit de goede plek kun je 
leren. Als je als student of als docent 
niet de goede plek inneemt, wordt het 
leerproces verstoord. Als een docent 
te dichtbij komt of te ver afstaat van 
de student, is dat het geval. Dat is 
altijd een heel nauwkeurig en ook 
precair proces. Je perspectief wordt 
mede bepaald door de positie die je 
al inneemt. De 6 wordt immers een 9 
als je hem van de andere kant ziet…”

 Jürg 

jürg

‘ Als een stem 
in je hoofd zegt 
dat je niet kan 
schilderen,  
ga dan schilderen’ 
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