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VOORWOORD

Van

concept
naar praktijk
Een magazine als afsluiting van het project Invoering Onderwijsconcept - moet dat nu?
Ja, wij vinden van wel. Want Windesheim mag trots zijn op wat haar opleidingsteams
de afgelopen drie jaar gedaan en bereikt hebben. Het onderwijsconcept heeft geholpen
om een pas op de plaats te maken en na te denken over vorm, inhoud en koers van
onze opleidingen.
Toekomstbestendige impuls
Vóór invoering van het onderwijsconcept
hadden we de Windesheim Onderwijs Standaarden en stond flexibilisering gelijk aan
standaardisatie. Die jas paste niet meer en
vanuit een toekomstvisie ontwikkelden we
het onderwijsconcept, als een diamant met
vele facetten. Centraal stond de vraag: hoe
geven we de inhoudelijke en pedagogi4
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sche kracht van onze opleidingen een extra,
toekomstbestendige impuls?

Open en vol verbeelding
Uitgangspunt bij de invoering van het
onderwijsconcept was het onderwijs zelf en
daarmee de docententeams en studenten.
We wilden het innovatietraject zorgvuldig
en doordacht vormgeven. We wilden open

Kennisdelen
centraal
Leren van en
met elkaar
Opleidingen kregen de ruimte om,
vanuit de kaders van het onderwijsconcept, op eigen wijze hun opleiding te
veranderen. Ze konden aansluiten bij
wat ze toch al deden, aanpakken wat
bij hen het meest urgent was, of aan de
slag met een vernieuwing waar iedereen enthousiast over was.

en transparant zijn over onze zoektocht en
onze fouten, in de hoop dezelfde openheid
te vinden bij onze gesprekspartners. En dat
gebeurde ook. Lang niet alles wat we deden
was goed of briljant. Maar het was altijd
open en vol verbeelding.

Wat hebben we bereikt?
We hebben met elkaar nagedacht over
goed onderwijs in een samenleving waarin
bepaalde vanzelfsprekendheden niet meer
bestaan. We hebben leerdoelen herijkt en
nagedacht over het verbinden van praktijk
en theorie. We mochten bij elkaar achter de
gordijnen kijken en hebben geleerd van
elkaars successen en mislukkingen. We hebben grote en kleine innovaties gerealiseerd.
Gebeurde dat allemaal dankzij het onderwijsconcept? Natuurlijk niet. Maar mooi was
het wel. In dit magazine belichten we een
aantal diamantjes van de afgelopen drie jaar.
Ellen Kloet
Projectleider Invoering Onderwijsconcept

Om opleidingen van elkaars ervaringen
te laten leren en profiteren, zijn er veel
verschillende activiteiten georganiseerd
om actief kennis te delen, elkaar te
inspireren en van elkaars vondsten en
oplossingen, knelpunten en dilemma’s
te leren.
Tijdens ‘benen-op-tafel’-overleggen
dachten collega’s bijvoorbeeld met
elkaar mee over (invoering van) het
onderwijsconcept en op het digitale
platform Vertelhetverder.nl keken ze bij
elkaar in de keuken. Er waren feedbacksessies waar collega’s van verschillende
opleidingen feedback op elkaars leerplannen konden geven en studiedagen
waar bijvoorbeeld twee promovendi
hun (aan het onderwijsconcept gerelateerde) onderzoek presenteerden. Ook
gingen we op safari door de gebouwen van Windesheim, op zoek naar
inspirerende leeromgevingen.
Zo werden we met z’n allen steeds een
stukje wijzer.

“Windesheim mag trots zijn
op wat haar opleidingsteams
hebben gedaan en bereikt.”
5
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Een ‘taai

vraagstuk’
Hans Vermaak heeft plezier in ‘taaie vraagstukken’ - veranderprocessen die
zich kenmerken door complexiteit: er zijn veel factoren en actoren bij betrokken, ze zijn van niemand en van iedereen tegelijk en dat maakt ze zowel lastig
kenbaar als moeilijk maakbaar. Vermaak schrijft hier boeken over, doet er onderzoek naar en helpt veranderaars bij zulke veranderingen. Hij was vanaf de
start in 2014 als adviseur betrokken bij de invoering van het onderwijsconcept
op Windesheim, in zijn ogen ook zo’n taai vraagstuk.

We blikken met Vermaak terug op het
invoeringsproces van het onderwijsconcept. Wat kenmerkt voor hem de strategie
die Windesheim heeft gehanteerd? Drie
belangrijke elementen ziet hij. Windesheim
heeft onderwijs en organisatieontwikkeling
als één geheel opgepakt. Bovendien was per
opleiding maatwerk mogelijk. En tenslotte
werd de innovatie vormgegeven door de
opleidingsteams zelf, die hierbij op maat
begeleid werden.

Lerend en zelfsturend
De invoering van het onderwijsconcept is niet
organisatie-breed ‘uitgerold’, Windesheim
heeft gekozen voor een lerend en zelfsturend veranderproces. “Een goede zaak!”, stelt
Vermaak. “Want juist als vernieuwing zich richt
op het hart van de organisatie (het onderwijs)
gebeurt dat idealiter op maat, met, voor en
door betrokkenen. Alleen dan doe je het met
finesse. Niet alles hoeft ineens in de volle
breedte van de organisatie te veranderen.
Behoud dat maar voor bijzaken, waar finesse
en maatwerk minder tellen. Een andere reden
om bij onderwijsvernieuwing niet meteen
alles groot te maken is dat je dat niet aankan,
bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding
en steun. Echt vernieuwen vraagt om oprek6
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ken van denken, om aanpakken van relaties,
om experimenteren. Als je meer hooi op je
vork neemt dan je kan dragen, verwatert de
vernieuwing.”

Invoering in drie tranches
“Omvang en diepgang van verandering
staan vaak op gespannen voet met elkaar.
Daarom koos Windesheim voor invoering van
het onderwijsconcept in drie opeenvolgende tranches. Zo konden opleidingen met en
van elkaar leren. Je kunt beter wat kleiner met
één tranche beginnen en vervolgens verder
bouwen op die successen: met de verhalen,
ervaring en lessen kan je vernieuwing beter
verspreiden. Dan groeit de vernieuwing in
een solide tempo en kan de kwaliteit overeind blijven.”

Veranderaars
Vermaak hoeft niet lang over na te denken
over wat hem het meest is bijgebleven:
“Dat zijn de veranderaars, de mensen van
het kernteam en de begeleiders - hen zag
ik natuurlijk ook het meest. Deze groep is
erg druk geweest om de veranderingen
werkbaar te krijgen. Zij schatten in wat daarvoor moest gebeuren, hoe de gewenste

“Als je meer hooi op je
vork neemt dan je kan
dragen, verwatert de
vernieuwing.”

veranderingen in de opleidingen tot leven
gebracht konden worden. En dat betekent
een continue confrontatie met eigen kennis
en kunde, succes en falen. Daar moet je
lerend voor in je vel zitten. Ze zetten zichzelf
op het spel en leerden zich suf, daar houd ik
van. Windesheim mag zich gelukkig prijzen
met deze mensen.”

Eén van die veranderaars is
Liesbeth Gebben. Zij vertelt hoe zij
als begeleider de invoering van het
onderwijsconcept heeft ervaren.
7

BEGELEIDER AAN HET WOORD

Innoveren

van onderaf

Eén van de begeleiders van de invoering van het onderwijsconcept is Liesbeth Gebben.
Ze blikt terug op het proces en vertelt hoe zij dit beleefd heeft.
“Vanaf de eerste introductiebijeenkomst in
2014 zijn de opleidingsteams van Windesheim actief uitgenodigd om na te denken
over mogelijke verbeteringen in hun eigen
curriculum. Al heel snel kwamen de teams in
een flow en keken ze met een open mind
naar mogelijkheden voor aanpassingen.
De gesprekken die in deze fase binnen de
teams plaatsvonden, vond ik erg waardevol
en inspirerend. Er kwam veel positieve ener-
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gie vrij en een prettige verbazing over het
feit dat deze veranderaanpak geen beperkingen ‘vanuit de lijn’ met zich meebracht.”

Vruchtbare bodem
“Ik heb genoten van de energie en de
mooie, soms kleine en soms echt innovatieve ideeën die ontstonden. Ook ideeën die
mij in eerste instantie totaal niet kansrijk leken
(ook ik heb mijn beperkende kaders) bleken

“Ik heb genoten van de energie
en de mooie, soms kleine
en soms echt innovatieve ideeën
die ontstonden.”
een vruchtbare bodem te vinden. Gaandeweg leerde ik de kracht en de mogelijkheden van het onderwijsconcept zelf ook
steeds beter kennen. Waar mogelijk pakte
ik de verbindende rol, ik deelde kennis en
bracht collega’s van verschillende opleidingen, binnen dezelfde tranche of uit andere
tranches, met elkaar in contact.”

Ik kijk met name met een goed gevoel terug
op de sessies met een aantal opleidingen
over visie. Visie op het beroep, op professionals (van de toekomst) en op leren. Het
resultaat van die sessies was dat collega’s
elkaar beter begrepen en tot een gezamenlijke basis kwamen. Dat gaf ruimte en richting
om te bouwen.”

Niet de makkelijke weg
“We staken in op een lerende, zelfsturende
veranderaanpak. Met activiteiten als het
‘benen-op-tafel-overleg’ en feedbackrondes over de opleidingsplannen, creëerden
we mogelijkheden om elkaar te ontmoeten,
te inspireren en samen te leren. Die aanpak
maakte het mogelijk dat de veranderingen
bij de opleidingen vorm kregen vanuit
betrokkenheid, bevlogenheid en enthousiasme over goed en inspirerend onderwijs.
Onze aanpak was lang niet altijd de makkelijke weg, van tijd tot tijd schuurde het aan alle
kanten. Ik ben er nu van overtuigd dat juist
dát een succesfactor in dit veranderproces
was. Wrijving zorgt uiteindelijk voor glans,
vooral bij diamanten.”

Blik op de toekomst
“Ik ben trots en blij dat ik vanuit mijn
rol als begeleider een steentje kon
bijdragen aan vernieuwing van het
onderwijs op Windesheim. Er is een
mooie basis gelegd om verdere onderwijsveranderingen blijvend vorm
te geven, dit magazine staat bol van
inspirerende voorbeelden. Ik wens
dat het ons als collega’s lukt om samen
verder te leren en steeds weer een
nieuwe stap te zetten in onderwijsinnovatie op onze hogeschool.”

Succesfactoren
“Andere succesfactoren in het
veranderproces waren voor mij:
Vrijuit en ongedwongen focussen
op de mooist mogelijke toekomst van
onderwijs en leren.
De waardevolle gesprekken met het
werkveld en studenten.
Samen leren en ontdekken dat er meer
mogelijk is dan je denkt.
En vooral: het veranderproces laten
beginnen bij de bron, bij de professionals.

9
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Student
aan het

roer
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INLEIDING STUDENT AAN HET ROER

Meer flexibiliteit in de opleidingen – dat was
één van de veranderingen die hoog in het
vaandel van het nieuwe onderwijsconcept
stonden. Studenten zouden, meer nog dan
voorheen, het roer van hun eigen opleiding
moeten (kunnen) pakken om hun opleiding
beter aan te laten sluiten bij hun ambities en
mogelijkheden. Opleidingen wilden dat mogelijk maken door te flexibiliseren in tijd, vorm,
inhoud en toetsing. En dat alles uiteraard
binnen de kaders van de accreditaties.
Geen geringe opgave. Maar wel een
opgave die veel opleidingen bleek aan te
spreken. Zij gingen aan de slag met thema’s
als flexibel toetsen, gepersonaliseerd leren
of deeltijd studeren naast een baan. Dat
leverde een breed palet aan nieuwe onderwijservaringen en mooie praktijken op.
“We zochten naar manieren waarop studenten vanuit hun eigen talenten de regie
kunnen nemen over hun studie en hun
autonomie vergroten”, zo typeert
Greet van der Kaap van de opleiding
Communicatie hun zoektocht. Op de volgende pagina’s lees je meer over flexibilisering binnen deze opleiding en over de
ervaringen van andere opleidingen.
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MASTER EDUCATIONAL NEEDS
ROUTING
ROUTING

Gepersonaliseerd en

toekomstgericht
leren

Binnen de master Educational Needs is een leerroute Gepersonaliseerd en
Toekomstgericht Leren ontwikkeld, gebaseerd op de pilot Gepersonaliseerd
leren met ICT. Intrigerende namen – reden genoeg om met Jarise Kaskens te
praten over de achtergronden van de leerroute en de eerste ervaringen van
studenten en docenten. Jarise is hoofddocente en opleider bij de master
opleidingen.

“Het idee om een pilot te ontwikkelen
gaat eigenlijk al lang terug”, vertelt Jarise.
“In 2012-2013 is een groep docenten en
studenten van ons domein aan de hand
van de U-theorie (Scharmer, 2012) op zoek
gegaan naar hoe onderwijs voor de next
generation eruit zou kunnen zien. Dit is een
stimulans geweest om onze opleidingen
voor aankomende en zittende leraren eens
kritisch tegen het licht te houden.”

Waarom een nieuwe leerroute?
“Na actieve deelname aan New Pedagogies
for Deep Learning (NPDL, zoals beschreven
door Fullan en Langworthy, 2014) en door
ontmoetingen en dialogen met collega’s
van innovatieve scholen, is de basis ontstaan
voor deze nieuwe masterleerroute. Ons
doel was om aan te sluiten bij de groeiende

behoefte van scholen aan masteropgeleide
docenten. Scholen staan te springen om docenten die bijdragen aan gepersonaliseerd
en betekenisvol onderwijs, dat eigentijds
is en van goede kwaliteit. Docenten die
samen de uitdagingen aan willen en kunnen
gaan waarvoor het onderwijs in de huidige samenleving gesteld wordt. Daarnaast
hoopten we met deze pilot leerervaringen
op te doen die we kunnen vertalen naar
andere opleidingen.”

Geen geringe ambities! Zijn jullie
tevreden tot nu toe?
“Meer dan dat”, zegt Jarise. “We hebben
zeker redenen om trots te zijn: we zijn
vanuit vertrouwen gaan werken en konden
daardoor veel oude denkbeelden loslaten.
We lieten onszelf, docenten en studenten,

“Veel studenten hebben baat bij een
proces van geleidelijke zelfsturing.”
12
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“Scholen staan
te springen om
docenten die
bijdragen aan
gepersonaliseerd
en betekenisvol
onderwijs.”

oefenen in het werken vanuit nieuwe rollen.
Bovendien is het gelukt om studenten ruimte te bieden om eigen keuzes te maken in
onderwijsinhoud (modules) en -vorm (face
to face, e-learning, blended), die passen
bij hun eigen interesses, leerstrategieën en
leervragen, maar wel binnen heldere kaders.
Zo kon werkelijke zelfsturing ontstaan. Tenslotte zijn we trots op het eigenaarschap dat
bij ons allemaal is ontstaan, onder andere
doordat we de pilot samen, met docenten én studenten, in co-creatie hebben
ontwikkeld. Mooi is dat onze studenten deze
punten ook expliciet waarderen!”

Welke uitdagingen kwamen jullie
tegen bij de uitvoering van de pilot?

Zo werkte de examencommissie uitstekend
mee. Toch liepen we af en toe ook tegen de
bindende kaders van de opleiding aan, bij
zaken als écht maatwerk bieden, roostering
of portfolio-archivering”.

Tenslotte: hoe kunnen andere
opleidingen profiteren van jullie
pilotervaringen?
“We hebben gezien dat studenten zeker meer het roer pakken. Met name het
co-creatieproces heeft daar enorm aan
bijgedragen. Vanuit onderwijsbehoeften en
te behalen competenties vulden studenten
een deel van de integrale leerlijn in, zoals
schoolbezoeken, de hackathon en scrumsessie en de keuze voor bepaalde gastdocenten. En, niet onbelangrijk: we hebben
geleerd dat veel studenten baat hebben bij
een proces van geleidelijke zelfsturing.”

“Aan de ene kant kregen we best veel ruimte
vanuit de opleiding om te experimenteren.

Meer weten?
Inmiddels is de pilot geen pilot meer. De naam van
de nieuwe leerroute is Expert talentontwikkeling
en toekomstgericht leren. Wil je meer weten over
de aanpak en ervaringen van de master Educational
Needs? Neem dan contact op met collega’s
Jarise Kaskens of Margreet van Oudheusden.
13

OPLEIDING COMMUNICATIE
ROUTING

Van docentgestuurd

naar studentgestuurd
leren
Vanuit het beroepenveld kreeg de opleiding Communicatie
steeds meer signalen dat de studie te veel gericht was op
één soort communicatieprofessional: de adviseur. Dit als
gevolg van razendsnelle ontwikkelingen in het vakgebied
en geen eenduidige opvatting over de grenzen van het
communicatievak. Het opleidingsteam zocht naar manieren
waarop studenten vanuit hun eigen talenten de regie kunnen nemen over hun studie en hun autonomie vergroten.

Omslag in de opleiding
De opleiding heeft een omslag gemaakt van
docentgestuurd naar studentgestuurd leren.
Er is een omgeving gecreëerd waar talenten
kunnen ontplooien en waar studenten
werken aan kwalificaties, verantwoordelijk
handelen in sociale verbanden en onafhankelijk creatief kritisch denken en doen. In
twee semesters werken studententeams in
kleinschalige leergemeenschappen samen
aan beroepsproducten voor opdrachtgevers
die zij deels zelf werven. Elk team heeft een
docentcoach en een werkveldcoach die op
gezette tijden fysiek aanwezig zijn. Zij bieden
onderwijs in diverse vormen aan, deels van
tevoren ingepland, deels op aanvraag van
studenten. Daarnaast stelt online lesmate-

Meer weten?
De aanpak van de opleiding Communicatie
is gebaseerd op de principes van
Universal Design for Learning (UDL). Wil je
meer weten over deze aanpak, de ervaringen, uitdagingen en resultaten? Neem dan
contact op met collega Greet van der Kaap.
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riaal de studenten in staat om te studeren
wanneer en waar ze willen. Dit alles is nog in
ontwikkeling.

Verdeelde reacties van studenten
De goede bedoelingen van de opleiding
hebben niet bij iedere student hetzelfde effect. Voor een deel van de studenten werkt
de omgeving stimulerend, zij waarderen het
dat ze meer inbreng hebben. Een deel van
de studenten wordt er echter onrustig van.
Deze groep weet niet goed waar ze aan toe
is, wil duidelijkheid, kaders en formats. Voor
hen is de cultuuromslag te groot en het tempo van de verandering te hoog. Zij hebben
een andere aanpak nodig. Doel is immers
dat alle studenten vanuit eigen talenten zich
ontwikkelen op zowel kwalificaties, socialisatie en persoonsvorming.

Docenten veranderen mee
Ook voor docenten zijn de veranderingen
groot. In hun nieuwe docentrol om gepersonaliseerd leren te bevorderen, gaat het
meer om coachen en studenten de ruimte
geven. Docenten hebben behoefte aan
instrumenten om zich een autonomie bevorderende doceerstijl eigen te maken. Ook is
er behoefte aan evaluatie-instrumenten om
gepersonaliseerd leren te evalueren.

OPLEIDING COMMERCIËLE ECONOMIE

“Er wordt
minder uit het
hoofd geleerd,
werkend leren
wordt anders
ervaren.”

Lerend werken,

werkend leren
Studenten Commerciële Economie werken tijdens hun
studie aan levensechte, betaalde opdrachten. Deze vaak
weerbarstige praktijk van ‘lerend werken, werkend leren’
vraagt om flexibiliteit van studenten, docenten en het
curriculum.

Nieuwe rol voor de docent
Projectopdrachten worden niet ‘dichtgetimmerd’ maar gaan uit van een echte, concrete
vraag uit het werkveld. Studenten gaan op
zoek naar passende theorieën en oplossingen en ontwikkelen zo een onderzoekende houding en leren samenwerken. In dit
project based learning staan 21st century
skills centraal en is de docent vooral leerprocesbegeleider. Dit is echt een andere rol,
daarom wordt het docententeam getraind in
didactisch coachen.

zelf doen en we leren minder.” Er wordt inderdaad minder uit het hoofd geleerd, werkend leren wordt duidelijk anders ervaren.

Flexibiliteit in het curriculum
Studenten kiezen of zij zich willen specialiseren in Marketing, Marketingcommunicatie
of Verkoop. Vanaf het eerste jaar maken
studenten ieder semester een keuze en
in het laatste jaar kiezen zij een definitieve
specialisatie. Flexibiliteit komt verder terug
in tussentijdse toetsen, lessen in tentamenweken, vaker en sneller toetsen en meer
blended learning. Maar hierin is nog ruimte
voor verbetering.

Nieuwe uitdaging voor de student
Studenten moeten erg wennen aan het
nieuwe onderwijs. Ze missen de structuur
en duidelijkheid van het ‘oude’ onderwijs
en ontdekken dat niet alles te plannen is of
voorspelbaar verloopt. Een veelgehoorde
reactie van studenten: “We moeten meer

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanpak, ervaringen en uitdagingen van de opleiding
Commerciële Economie? Of wil je je eigen
ervaringen delen of vraagstukken bespreken? Neem dan contact op met collega
Harry Donker.
15

PILOT FLEXIBEL TOETSEN
ROUTING

Toetsen

wanneer het jou
			uitkomt
Vanuit de opleidingen die in de eerste tranche aan de slag gingen met
het onderwijsconcept, kwam de wens om flexibel toetsen mogelijk te
maken. Ze wilden graag meer ruimte voor de student om toetsing zelf
vorm te geven.

In 2016-2017 is daarom een pilot
gestart met individueel inschrijven voor digitale toetsen. Veelal
meerkeuzetoetsen die door de
computer nagekeken kunnen
worden. De student krijgt na de
toets direct terugkoppeling over
de beoordeling.
In plaats van één vast toetsmoment aan het einde van een
periode, zijn er per week twee
mogelijke toetsmomenten. Dit
betekent meer mogelijkheden
én meer verantwoordelijkheid
voor de student. Hij schrijft zelf
in op een moment naar keuze,
dit wordt niet meer voor hem
gedaan.

16

“Nakijken is veel minder werk.
Je kunt studenten sneller uitslag
geven, dat vinden ze erg fijn.
Ook kun je de kwaliteit van je toets
vragen beter analyseren. Op papier
is dat heel tijdrovend.”
Docent Theo Peenstra

Tevreden studenten
111 studenten gaven hun mening over de pilot:

94%
wil vaker
flexibel
toetsen

63% te spreiden

om studiedruk

20% te kunnen volgen

om eigen planning

Opleiding

Vak

Aantal
inschrijvingen

Technische Bedrijfskunde en Logistics Engineering

Trends en innovaties

113

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs

Aardrijkskunde Kaarten en atlassen

52

Calo

Didactiek

10

Communicatie

Online communicatie

23

Human Resource Management

HR marketing en Employer branding

63

Journalistiek

Economie 1.1

44

Journalistiek

Economie 2.1

2

Journalistiek

Economie 3.1

4
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De komende periode wordt het digitale
toetsproces verder ontwikkeld:
Studenten schrijven zelf in op toetsen,
cijfers verschijnen automatisch in het studentvolgsysteem. Hier zit geen handwerk
van de docent meer tussen.
Studenten kunnen de toets na afronding
direct inzien en krijgen feedback.
Meer opleidingen haken aan, waardoor
meer toetsen flexibel afgenomen kunnen
worden.

e

Toetsorganisati

nd

Focus op ontwikkeling

er

“Studenten willen hun toets graag eerder maken,
zodat ze aan het einde van de periode meer tijd hebben
voor andere toetsen. Dit werkt omdat het relatief kleine
toetsen zijn, reguliere weektaken komen niet in het gedrang.
Dat zou bij een grotere toets wel het geval zijn.”
Docent Theo Peenstra

Meer weten?
Wil je meer weten over flexibel toetsen
en de mogelijkheden voor jouw opleiding?
Neem contact op met collega Frank Sturrus.
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OPLEIDING SOCIAL WORK
ROUTING

Flexibele
deeltijdopleiding:

modulair en
vraaggericht
Zorgprofessionals werken steeds meer
multidisciplinair en interdisciplinair samen.
De opleiding Social Work wil met de nieuwe
flexibele deeltijdopleiding nauw aansluiten
bij de ontwikkelingen in het werkveld. Het
onderwijsprogramma is daarom gebaseerd
op werken met leeruitkomsten. Hierbij gaat
het om de resultaten van het leren en niet
om de manier waarop de resultaten behaald
zijn. Social Work werkt daarin samen met
Verpleegkunde.
Zelfsturend en oplossingsgericht
Doel is om een modulaire, flexibele en
vraaggerichte deeltijdopleiding te realiseren waarin studenten keuzemogelijkheden
hebben. Niet alleen omdat ze dan beter zijn
voorbereid op de vraag uit de praktijk, maar
ook omdat dit past bij de manier van leren
van volwassenen met werkervaring. Deze
studenten willen zelfsturend en oplossingsgericht leren.

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanpak van de
opleiding Social Work bij de ontwikkeling
van een nieuwe flexibele deeltijdopleiding?
Neem dan contact op met collega
José Uitdewilligen
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Behoefte aan begeleiding
In september 2017 is de flexibele deeltijdopleiding Social Work gestart in Zwolle
en Almere. José Uitdewilligen, manager
deeltijdopleidingen Gezondheid en Welzijn:
“Na een half jaar kun je nog niet stellen dat
studenten echt zelf aan het roer staan. Uit
de evaluatiegegevens blijkt dat ze vooral
behoefte hebben aan goede begeleiding
bij dit type deeltijdonderwijs.”

Sociale cohesie
Naast flexibel onderwijs vindt de opleiding
sociale cohesie belangrijk. Binding met de
opleiding is één van de factoren die leiden
tot studiesucces. Ook vindt het opleidingsteam het van belang dat docenten en
studenten leren van elkaar. Daarom zitten
alle studenten in een leerteam met een vaste
studentbegeleider. Deze studentbegeleider borgt de kwaliteit van het leertraject en
coacht de student om de leeruitkomsten te
realiseren.

Leerteams
“Onze docenten willen een leerklimaat neerzetten dat zo veel mogelijk aansluit bij de
behoeftes van werkende lerende studenten.
Studenten geven aan tevreden te zijn over
de betrokkenheid van de docenten en het
werken in leerteams”, aldus José. Maar staat
het streven naar sociale cohesie de flexibiliteit van het onderwijs niet in de weg? José
geeft aan van niet: “Het leerteam inclusief
begeleider blijft intact, ook al kiezen de studenten verschillende onderwijsmodules.”

HOGESCHOOLKEUZEMODULES

Voor studenten met brede interesses

Hogeschoolkeuzemodules
Door het volgen van een hogeschoolkeuzemodule (HKM) kunnen studenten kennis en
vaardigheden opdoen die aanvullend zijn
op het eigen leerplan en opleidingsprofiel.
In februari 2018 werden 12 HKM’s aangeboden, die door 257 studenten gevolgd zijn.

Voor bijna 70% van de deelnemende
studenten is de HKM een extracurriculaire
activiteit. Ruim 30% van de deelnemers
heeft de mogelijkheid om een HKM te volgen binnen de vereiste 240 studiepunten,
dus in de vrije ruimte van de opleiding.

‘Mooie
mogelijkheid om
te verbreden of
te verdiepen’

Hogeschoolkeuzemodules
Ondernemen, iets voor jou?
 ormgeving en foto- en
V
videobewerking
Spaans
Overtuigend, effectief en doelgericht
communiceren en onderhandelen
7 eigenschappen van effectief
leiderschap
Mindfulness: minder stress en meer
plezier in je studie/werk en privé
Passend Strategisch Leiderschap
Beleggen voor beginners 1
Personal Branding
3D modelleren en printen
Levenskunst, zelf je leven vormgeven
Motiverende gespreksvoering
Chinees
Engels Cambridge B2
Engels Cambridge C1

‘Nu kan
ik een extra
taal leren’

‘Leert me
kennis in de
praktijk toe
te passen’

Meer weten?
Op de Sharenet community ‘Domeinoverstijgende
minors en hogeschoolkeuzemodules’ vind je
uitgebreide informatie over alle HKM’s. Collega
Frank Sturrus is HKM projectleider en beantwoordt
graag je vragen over de inzet van HKM’s.
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INLEIDING UIT JE COMFORTZONE

Windesheim wil gekend worden,
aldus het onderwijsconcept, door
inspirerende en uitdagende opleidingen.
Hier leren studenten niet alleen voor een
beroep, maar ze worden ook uitgedaagd om
dilemma’s uit dat beroep bewust aan te gaan
of op een andere manier te leren dan ze vanuit eerdere leerervaringen gewend zijn.
Hiermee legt Windesheim de lat hoog voor
zichzelf en vraagt tegelijkertijd van studenten
en medewerkers om dit ook te doen. Van
studenten wordt lef en ambitie verwacht,
eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
Docenten moeten soms op totaal andere
manieren lesgeven dan voorheen. En de
organisatie moet flexibel kunnen opereren om deze ambities waar te maken en te
ondersteunen.
Kortom, iedereen uit de comfortzone:
nieuwe dingen doen of vertrouwde dingen
op een andere manier. Buiten de bekende
kaders denken en vanuit andere perspectieven naar je (toekomstige) werk kijken.
Dat gaat lang niet altijd gemakkelijk. “We
gaan trajecten aan waarvan we de uitkomst
niet kennen”, zeggen Alwin Truin en Marcel
Staring van het Teachers College. Spannend. Op de volgende pagina’s lees je hoe
Windesheimopleidingen hun studenten én
docenten weten uit te dagen.
21

TEACHERS COLLEGE

Hoe leert
de leraar van

de toekomst?

Studenten aan het Teachers College krijgen geen standaard studie
wijzer. Van hen wordt meteen gevraagd een onderzoekende houding aan te nemen en te ontdekken waar zij nieuwsgierig naar zijn.
Dit mondt uit in een studie vol persoonlijke leervragen en leer
doelen. Een interview met docenten Alwin Truin en Marcel Staring.
Voor welke uitdagingen stelt het
Teachers College zijn studenten?
“We reiken de studenten kennis aan in de
vorm van guest lectures, museumbezoek,
conferenties en dergelijke. We verwachten
dat ze via inhoud en visie betekenis geven
aan wie zij als leraar willen worden. Vanaf het
begin van de opleiding lopen ze ook stage
en we vragen van hen dat ze de praktijk
onbevooroordeeld tegemoet treden en
dus onderzoekend en nieuwsgierig zijn.
Gedurende de hele opleiding worden ze
geconfronteerd met wie zij als persoon zijn
en wat dat betekent voor hun professionele
ontwikkeling. Ze gaan eigenlijk een traject
van unschooling aan.”

Wat is het effect van dit uitdagende
onderwijs op studenten?
“Ze worden gegrepen, of juist gefrustreerd,
ze worden er blij van of juist opstandig - het
is van alles. In het begin is er vooral frustratie.
Ze zoeken dan naar zekerheden en bevestiging. Maar het is ook een motor voor ontwikkeling. Weerstand hoort bij het Teachers
College en studenten krijgen snel door dat
dit ook onderdeel van hun eigen professionele ontwikkeling is.”
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Pakken studenten zelf de regie
over hun opleiding en kunnen
zij koers houden?
“Op het moment dat ze de regieklik maken,
zie je dat ze ook een koers weten uit te
zetten. Dan treedt er een vliegwiel in werking. Dit leidt tot een nieuwe professionele
cultuur voor zichzelf en met elkaar. Er zijn
ook studenten waarbij dat niet lukt. Wij zien
dat zij op een andere manier regie pakken,
namelijk door er bewust uit te stappen en
bijvoorbeeld een opleiding te kiezen die
hen meer structuur biedt.”

Bereidt dit type onderwijs studenten beter voor op het leraarschap
in de toekomst dan een regulier
onderwijsprogramma?
“Niet zozeer beter, maar anders. Studenten
uit het reguliere programma kunnen zeer
goede leraren worden. Juist de mix van
opleidingen leidt binnen schoolteams tot
een waardevolle diversiteit in professionele
competenties, waarmee mooi onderwijs
ontwikkeld kan worden.”

“Weerstand
is onderdeel van
professionele
ontwikkeling.”

Wat betekent dit uitdagende
onderwijs voor jullie als opleiders?
“Onze studenten moeten behoorlijk uit
hun comfortzone stappen, maar dat geldt
ook voor onszelf als lerarenopleiders. We
leven voor dat risico nemen binnen vernieuwing een constante factor is. We gaan
trajecten aan waarvan wij de uitkomst ook
niet kennen. ‘Student voor instrument’ is
ons motto. Daarvoor moeten we zeer goed
zicht hebben op de ontwikkeling van de
individuele student. We zien dat studenten
dit motto overnemen in de praktijk. Zij stellen
de leerling ook centraal.”

Wat vinden de studenten
er zelf van?
In deze video vertellen studenten van het
Teachers College over hun studie.

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanpak en
ervaringen van het Teachers College?
Neem dan contact op met collega’s
Alwin Truin of Marcel Staring.
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CALO

Bildung in de
sportopleidingen
Een observatie van Calo-docent Jaap Kleinpaste.
Mijn mentorgroep speelt voetbal op het
kunstgras achter het Greijdanus. In vaste
groepjes van zes studenten, om aan elkaars
speelvaardigheden en deelnamegedrag te
wennen.
“Dat is tegen de regels”, hoor ik voetballer
Jonas roepen. Turnster Leonie en wielrenner
Mike, die op de Calo ook moeten voetballen, kijken hem niet-begrijpend aan. “Tegen
welke regels?” “Tegen de regels van de
voetbalbond”, zegt Jonas. “Maar we spelen
op de Calo, met eigen regels”, zeggen de
anderen. Het groepje spelers gaat met
elkaar in gesprek om met elkaar de regels
te bepalen en het spel voor iedereen speelbaar te maken.

Een kijkje nemen op de Calo?
Maak een afspraak met collega
Jaap Kleinpaste.
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Wat doet het met studenten wanneer ze zich
moeten aanpassen aan de regels van het
Calo-spel? Wat doet het spel met spelers,
die onwennig passes ontvangen? Wat
betekent het dat ze spelen met drie doeltjes
op de achterlijn? Wat betekent het om je
kwetsbaarheid als voetballer te tonen of in
dienst te moeten spelen van de minder vaardige voetballers van de groep?
Op de Calo maakt persoonsvorming
(Bildung) geïntegreerd deel uit van modulen in de lijn van Biesta, waarbij kwalificatie,
socialisatie en subjectivering doeldomeinen
zijn die elkaar overlappen bij het leren. Leren
is jezelf ontwikkelen in relatie met anderen
door een gezamenlijke ervaring van de
activiteit. Hoe we dat op de Calo, in de propedeuse en de hoofdfase, vormgeven kan
je alleen maar zelf ervaren door bij de lessen
aanwezig te zijn, de ervaring maakt zoveel
meer duidelijk dan het lezen van deze tekst.
Daarom: van harte welkom op de Calo!

OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE

Individuele
Verbredende Minor
De Individuele Verbredende Minor (IVM) is ontstaan vanuit de wens van zowel
opleiding als studenten Werktuigbouwkunde om meer individuele opleidingsaccenten
aan te kunnen brengen. In twee jaar tijd hebben enkele tientallen studenten gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid om hun eigen opleiding te kleuren.
Over grenzen
Studenten verleggen hun grenzen door
onderwijs te volgen bij andere opleidingen,
zowel binnen als buiten het domein Techniek. Maar ook in letterlijke zin worden grenzen overgegaan, door IVM-studenten die
in het buitenland aan interessante projecten
werken. Binnenkort vertrekt een student
voor een waarde(n)vol project naar Zimbabwe; hij gaat bijdragen aan het ontwerp en
de aanleg van een eigen energievoorziening voor een lokale school.

Zelf alles regelen
In praktische zin vraagt het veel initiatief
en ‘regelwerk’ van studenten om hun IVM

vorm te geven, er worden bijvoorbeeld
geen lesroosters gemaakt voor individuele
trajecten. Toch levert dit in de praktijk geen
problemen op; studenten zijn intrinsiek gemotiveerd om het te laten slagen en zorgen
er gewoon voor dat het allemaal lukt.

Flexibiliteit in tijd
Omdat de IVM uitgesmeerd kan worden
over een langere periode, is het voor
studenten bijvoorbeeld mogelijk om het
inhalen van studievertraging te combineren
met persoonlijke verbreding. Zo wordt een
studeerbaar programma aangeboden, blijft
de binding met de hogeschool behouden
en beperkt de student zijn studievertraging.
Het tegenovergestelde is ook mogelijk: de
IVM biedt studenten de mogelijkheid om te
versnellen en hun studietijd te verkorten.

Meer weten?
Collega Robbie Woldendorp
vertelt je graag meer over de
ervaringen met de IVM.
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LERARENOPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

Virtual classroom:

uitdagingen
en voordelen
De Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs heeft ervaring opgedaan met
de ‘win-webstructuur’: de ene week les op
Windesheim en de andere week online les
in een virtual classroom. Op deze manier
hoeven studenten maar één keer in de
twee weken naar Windesheim te reizen. De
webweek is gebaseerd op synchroon leren:
de virtual classroom is op vaste tijden open,
zodat de groep samen de les volgt.

De uitdagingen
 oede voorbereiding qua vaardigheid
G
en apparatuur. Naast de gebruikelijke
inhoudelijke voorbereiding moet een
virtual classroom organisatorisch en technisch voorbereid worden.
Als docent zie je niet of studenten actief
betrokken zijn. Een student kan wel ingelogd zijn maar toch afwezig omdat hij
bijvoorbeeld even een luier verschoont.
Dit kan ondervangen worden door af toe
een formatieve toets of vraag (poll) in te
brengen.
De online groepsprocessen zijn lastig inzichtelijk te maken, want je mist (een deel
van) de non-verbale communicatie.
Door de keuze voor synchrone communicatie is de les tijdafhankelijk. Studenten
moeten een vaste tijd in hun agenda
blokken.

De voordelen

Meer weten?
Collega Wieke Holdampf deelt graag
haar ervaringen met onderwijs in
virtual classrooms met je. En collega
Herma Jonker doet onderzoek naar
de manier waarop docenten de
overgang naar blended onderwijs
benaderen.
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 r zijn veel onderwijsvormen mogelijk
E
tijdens een virtuele les. Van hoorcolleges
tot studentpresentaties of gestructureerde
diepgaande discussies. Ook de inbreng
van groepswerk kan direct worden gedeeld, gepresenteerd en besproken.
Door elkaar spreken is geen issue, want
studenten steken hun digitale vinger op.
De docent bepaalt of en wanneer er gelegenheid is om te ‘praten’.
In de chatruimte ziet de docent welke vragen er spelen tijdens zijn uitleg of welke
opmerkingen er zijn. Indien nodig kan hij
reageren.
Het onderwijs is plaatsonafhankelijk. Door
de win-webstructuur heeft de opleiding
studenten uit een groter geografisch
gebied aangetrokken.

FLANKEREND ONDERZOEK

Focus op de

waarde(n)volle
professional
Door de vrijheid bij de invoering van het
onderwijsconcept, geeft iedere opleiding
het element ‘waarde(n)volle professional’
anders vorm. Om opleidingen vanuit hun
vrijheid toch generiek te kunnen ondersteunen, wordt er momenteel flankerend onderwijskundig ontwerponderzoek gedaan, met
constante uitwisseling en interactie met de
opleidingen.
Attitude
In het onderwijsconcept staan beroepscompetenties centraal. Deze bestaan uit de integratie van kennis, vaardigheden en attitude.
Om zoveel mogelijk opleidingen te kunnen
ondersteunen, focust het onderzoek op attitude. Zo behouden opleidingen de vrijheid
om het element ‘waarde(n)volle professional’
op eigen wijze vorm te geven. Ook kunnen
vanuit attitude-perspectief handvatten aanreikt worden die kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van studenten tot
waarde(n)volle professionals.
Er zijn verschillende vormen van attitude,
waaronder de waarde-uitdrukkende attitude: ‘de verbale en gedragsmatige uitdrukking van kernwaarden vanuit affectieve,
cognitieve en overtuigingselementen van
een persoon op basis van:

 ewustzijn van de congruentie tussen perb
soonlijke en sociale identiteit en handelen;
betrokkenheid gebaseerd op een intern
kader van waarden;
oordelen over een moreel dilemma vanuit
waardenprioritering en hier op adequate
wijze naar handelen.’

Dilemma’s
Uit gesprekken met docenten is naar voren
gekomen dat van een waarde(n)volle professional wordt verwacht dat hij verschillende
soorten dilemma’s kan aangaan. Daarom zijn
vragen geformuleerd die studenten stimuleren tot het bewust aangaan van een dilemma.
Hierachter ligt de veronderstelling dat het
ontwikkelen van dit bewustzijn ook leidt tot
een bewuste waarde-uitdrukkende attitude.
Door focusgroepinterviews met docenten
wordt nu achterhaald of zij het bovenstaande
daadwerkelijk vinden bijdragen aan de ontwikkeling van een student tot waarde(n)volle
professional en of de geformuleerde vragen
inderdaad stimuleren tot het bewust aangaan
van een dilemma. Dit wordt gedaan door
de docenten in de ervaring te zetten en hen
bloot te stellen aan een dilemma.

Meer weten?
Wil je meer weten over het onderzoek?
Neem dan contact op met collega
Pamela den Heijer.
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HONOURS COLLEGE

Opleiding: Honours College

Five minds
for
the
future
en voor onderwijs van nu
In het semester Value Creators focussen studenten van het Honours College
middels een gezamenlijk leerproces (shared learning) op grote maatschappe
lijke uitdagingen. Het model ‘Five Minds for the Future’ van Howard Gardner
staat hierin centraal. Maria Garcia Alvarez vertelt over de toepassing van dit
model in het onderwijs van het Honours College.
“Professor Howard Gardner
defends that the Five Minds
for the Future (2009) are the
tools that will allow students
and professionals to thrive in
the complexity of our society today and in the future.

Meer weten?
Hiernaast zie je een deel van het
Five Minds for the Future-model
zoals het Honours College dit toepast.
Wil je er meer over weten?
Neem dan contact op met collega
Maria Garcia Alvarez.
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The Five Minds are:
Disciplined mind: the capacity to know and
gain expertise in certain areas
Synthesizing mind: the capacity to size down complexity
Creating mind: divergent thinking
Ethical mind: understand ourselves and our values
in relation to the world
Respectful mind: understand and engage with the other
Throughout our Value Creators semester, the assignments
and learning journey are designed to allow our students to
explore their different minds. The reflection inside this framework allows students to be aware of their capabilities and
also take ownership of their learning journey. In our experience, we think that students should be introduced to this
framework since year one, because developing these five
minds is a larger process than the programme of Value Creators, limited to one semester, can offer. It would be an interesting idea if career counselling programs at Windesheim
would use this framework to help students understand the
concept and fully develop their minds during their years in
university.”

“It helps students
to take ownership
of their learning
journey.”

Disciplined
Mind

Synthesizing
Mind

Creating
Mind

Ethical
Mind

Respectful
Mind

How to

By practicing
By studying
analyzing skills,
new topics in
sizing down
depth, reading
books, following complex themes
and making
MOOCs. Give
room to students summaries and
mind maps of
to explore their
topics. Underown interests
standing the esand allow them
sence of things.
to go in depth
about that topic. After reading or
studying a topic:
Creating new
make good sumhabits is also a
maries with only
good way to
develop a disci- the essential and
more relevant
plined mind (for
information.
example by daily
reading).

Practice divergent thinking!
Try to imagine
different uses of
a simple object,
for example a
pen. Prototype
ideas on paper
through drawings or mind
maps.
Experience with
things that can
take you out of
your comfort
zone.

By relating to
This is about the
the other. This
connection of
is about the
the self with the
connection of
self. Students
should have the the self with the
other, with the
space and time
community. Ask
for personal
students to work
development,
as a team, to
to find out who
they are and why work outside the
they think as they classroom, to do
something for
think.
the community.

How do

Following
MOOCs about
specific topics
students work
on, to gain
in-depth know
ledge.

Sharing know
ledge with others, organizing
workshops for
other students
to teach them in
short what they
have learned in
their MOOCs.
Mindmapping
networks.

The end
product is free
regarding the
format. We set
some common
criteria but how
students present
it is up to them
(documentary,
poster, whiteboard animation,
theatre).

Personal and
professional
development
space. Students
can use 4 ECs
to explore their
individual learning and personal
development.

develop it?

we apply
it in Value
Creators?

Working with
others, giving
back to the
community and
engaging with
networks to
learn, share and
debate.
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Krachten

bundelen
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INLEIDING KRACHTEN BUNDELEN

‘Docenten en studenten vormen een gemeenschap die in verbinding staat met het werkveld’, lezen we in de publicatie Onderwijs
concept Windesheim - inhoud, vormgeving
en organisatie. Windesheim werkt actief aan
bundeling van krachten met het werkveld,
met instellingen en met het bedrijfsleven in de
regio. Zo is er samenwerking met mbo-scholen,
professionals uit het bedrijfsleven ontwerpen
praktijkopdrachten voor studenten en regelmatig wordt de collegezaal verruild voor leren in
‘de echte wereld’.
Uitdagend is dat wel: “De praktijk, of de
wereld, is een heel authentieke leer
omgeving, maar je hebt er ook geen
controle over”, zegt Mieke Veerman van
Toegepaste Gerontologie bijvoorbeeld.
En samenwerking gaat regelmatig ook over
de grenzen van beroepsdomeinen heen,
want problemen van nu vragen vaak om een
multidisciplinaire aanpak. Dat zijn wicked
problems, volgens Marieke Veltman. Zij doet
onderzoek naar boundary crossing in het hbo.
Op de volgende pagina’s lees je meer
over dit onderzoek en vind je inspirerende
voorbeelden van vormen en manieren van
samenwerking waar Windesheim bij betrokken is.
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OPLEIDING HBO-ICT

Intensieve
samenwerking
op alle fronten

Bij de opleiding HBO-ICT staat samenwerking centraal.
Samenwerking met toeleverende mbo-scholen, met het werkveld en
met andere opleidingen van Windesheim. Ilja Clabbers, opleidings
manager HBO-ICT, vertelt hoe zij al die samenwerkingen vormgeven.

Met het mbo
Nauwe samenwerking
“Wij werken nauw samen met de ICT-opleidingen van Friese Poort, Landstede en
Deltion. We geven speciale voorlichtingen
op deze ROC’s voor leerlingen die willen doorstromen naar onze opleiding. En
docenten van Landstede Harderwijk komen
naar Windesheim om een dag mee te kijken
bij de projecten die studenten in het eerste
jaar doen.”

Niet vanzelfsprekend
“De betrokken docenten kennen elkaar
en elkaars opleidingen goed. Wij weten
daarom welk onderwijs de mbo-instromers
hebben genoten en sluiten ons onderwijs
hier makkelijker op aan. De samenwerking
vraagt wel om actief initiatief, het is geen
vanzelfsprekendheid om kennis te maken.”
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Studenten vinden elkaar
“Samenwerking tussen mbo- en hbo-studenten gaat eigenlijk altijd soepel omdat
veel van onze studenten ook een mbo-achtergrond en vergelijkbare interesses
hebben. Zo werken Cibap-studenten en
HBO-ICT-studenten al jaren samen onder de
noemer 038-Games. En de Codedojo, een
programmeer-event voor leerlingen van basis- en middelbare scholen, is begeleid door
studenten van Deltion en Windesheim. Ook
tijdens de First Lego League begeleiden
mbo- en hbo-studenten samen groepen
basisschoolleerlingen.”

Met het werkveld
Relatiebeheerders
“HBO-ICT heeft twee relatiebeheerders
aangesteld om de samenwerking met het
werkveld naar een hoger plan te tillen.
Dit zijn docenten die voor een aanzienlijk
deel van hun aanstelling andere docenten
helpen om de verbinding te leggen met het
werkveld. En voor het werkveld fungeren zij
als toegankelijk aanspreekpunt om contact te
leggen met de opleiding.”

Zichtbare partners
“Onze senior partners hebben een zichtbare plek in onze opleiding, op een grote
centrale wand zijn hun logo’s afgebeeld.

Dit zijn bedrijven die structureel bijdragen
aan ons onderwijs. Zij leveren projecten, zijn
extern gecommitteerden bij het afstuderen,
organiseren excursies, verzorgen gastlessen
of geven feedback op tussenproducten van
studenten.”

Verbinding met de praktijk
“Door de samenwerking met het werkveld is
de praktijk vanaf het begin van de opleiding
betrokken bij het onderwijs. Dit wordt gewaardeerd door onze studenten, maar ook
door de docenten. Juist door deze praktijkgerichtheid is de opleiding aantrekkelijk
voor mbo-studenten.”

Met andere opleidingen
Prachtige cross-overs

Uitdaging: groei

“Omdat je als ICT’er altijd samenwerkt met
een ander domein, stellen we vrijwel al
onze semesters open voor studenten van
andere Windesheimopleidingen. Een mooi
voorbeeld is het semester Concept & Creation. Dit is gestart in samenwerking met de
opleiding Communicatie en nodigt studenten uit om in multidisciplinaire teams nieuwe
ICT-concepten te ontwikkelen. Dit levert
prachtige cross-overs op van ICT en zorg en
ICT en onderwijs. Sommige teams starten
na dat semester zelfs een eigen bedrijf. Het
semester Entrepreneurship sluit naadloos
aan op die behoefte.”

“Onze opleiding is de door studenten best
gewaardeerde brede ICT-opleiding van
Nederland en dat maakt ons bijzonder trots.
Maar het is wel een uitdaging om de groei
in studentenaantallen op te vangen. Onze
kracht is onze persoonlijke betrokkenheid bij
studenten en oud-studenten in het werkveld
en door de enorme groei vraagt dit een
enorme inspanning van onze medewerkers.
We denken wel een modus te hebben
gevonden om deze grootte te organiseren,
maar het is een belangrijk aandachtspunt
voor de komende periode.”

“Samenwerken
vraagt om actief
initiatief.”

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanpak en
ervaringen van de opleiding HBO-ICT? Neem
dan contact op met collega Ilja Clabbers.
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OPLEIDING BOUWKUNDE

Project

Spoorzone
Studenten van de opleiding Bouwkunde werken gedurende hun hele opleiding
aan ontwerpopdrachten uit de praktijk. Ondersteunend aan deze opdrachten
krijgen ze les over verschillende disciplines binnen de bouw. In het tweede leerjaar gaan ze aan de slag met een actueel bouwkundig transformatieproject.
Herontwikkeling Spoorzone

Samen met gemeente en NS

De wijk Hanzeland en de Spoorzone in Zwolle
worden ervaren als een eiland in de stad, een
gesloten gebied dat slecht is verbonden met de
omgeving. In het huidige transformatieproject
werken tweedejaarsstudenten ontwerpvoorstellen uit om tijdelijke huisvesting te realiseren
in gebouw Schellepoort en de framewerkplaats
van de NS.

Het docententeam van de opleiding
Bouwkunde heeft nauw contact met de gemeente Zwolle, die veel ambities heeft voor
de Spoorzone en dus beschikt over veel
potentiële praktijkopdrachten. De gemeente leverde in samenwerking met de NS de
Spoorzone opdracht aan en de wethouder
ruimtelijke ordening geeft ook feedback op
de presentaties van de studenten.

Win-win
De studenten zijn erg positief over het
project. Het is voor hen bijzonder motiverend om te werken aan concrete en actuele
projecten. En opdrachtgevers, stakeholders
en het werkveld geven aan dat het verfrissend en inspirerend is om te zien met welke
oplossingen de studenten komen.

Meer weten?
Video over het transformatie
project Schellepoortgebouw.
Bron: gemeente Zwolle
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Neem contact op met collega Huigert de Hoop
als je meer wilt weten over de aanpak en
ervaringen van de opleiding Bouwkunde.

LECTORAAT LEIDERSCHAP IN ONDERWIJS EN OPVOEDING

Boundary
crossing
Boundary crossing gaat over de inspanningen die mensen leveren om grenzen te
overbruggen tussen verschillende organisaties, disciplines, perspectieven en culturen.
Professionals kunnen samenwerken aan de
oplossing van complexe maatschappelijke
vraagstukken wanneer ze over die grenzen
heen werken en leren. Marieke Veltman
doet hier onderzoek naar.
Handvatten voor samenwerking
Voor haar promotieonderzoek bestudeert
Marieke boundary crossing in het hbo, met
als doel praktische handvatten te ontwikkelen voor onderwijs dat studenten voorbereidt op samenwerken over grenzen heen.
Daarvoor hoeft ze niet ver weg op zoek: op
Windesheim wordt volop geleerd op grenzen in de context van het werken aan wicked
problems (complexe problemen die moeilijk
op te lossen zijn of lijken).

In de opleiding
Boundary crossing speelt bijvoorbeeld een
rol in de simulatie van het sociale wijkteam
bij SPH, waar tweedejaars studenten vanuit
verschillende rollen samenwerken aan het
oplossen van complexe casuïstiek. Zij leren
door interprofessionele samenwerking
grenzen overbruggen tussen expertteams
en personen met verschillende belangen en
perspectieven.

In de praktijk
Marieke ziet dat afstemmings- en coördinatieproblemen op grenzen leiden tot beter
inzicht in de verschillen tussen praktijken
en perspectieven. Door met een ‘boundary-crossing-bril’ naar leerprocessen te
kijken, wordt duidelijk waar leerpotentieel
ligt en hoe feedback en reflectie op het
handelen op grenzen studenten kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van boundary
crossing skills.

Meer weten?
Wil je meer weten over boundary crossing
en de toegevoegde waarde voor jouw
opleiding? Neem dan contact op met
collega Marieke Veltman.
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OPLEIDING TOEGEPASTE GERONTOLOGIE

Living
Lab
De opleiding Toegepaste Gerontologie verbindt onderwijs met de
praktijk in het Living Lab. Studenten doen samen met ouderen
onderzoek naar ‘goed leven’. Docent Mieke Veerman licht de basisprincipes toe.
Visie op onderwijs

Concrete producten

“Living Lab is als grote praktijkopdracht
in leerjaar twee gestart. Maar inmiddels is
duidelijk dat het een concretisering van onze
visie op onderwijs is. Dit is hoe wij vinden
dat excellent onderwijs eruit moet zien.”

“Studenten vormen teams met ouderen.
Daarna komen de professionals in beeld. De
student-ouderenteams ontwikkelen samen
met stakeholders en bedrijven in de wijk
concrete producten of diensten die bijdragen aan een goed leven voor ouderen.”

Samen met eindgebruikers
“Verbinding met het werkveld is bij ons niet
alleen verbinding met professionals in de
praktijk, maar juist met de eindgebruikers. Bij
ons komt de opdracht bij senioren vandaan:
wat vinden ouderen ‘goed leven’ in hun
omgeving? Dat is de basis van de samenwerking.”

Leerrendement
“In de eerste tien weken voeren studenten intensief gesprekken met ouderen. Dit
vinden ze bijna allemaal geweldig: ‘Ja, hier
word ik voor opgeleid, nu ben ik het echt
aan het doen’. De keerzijde is dat het hun
eerste echt grote praktijkopdracht is. We
zetten ze gelijk in een pittige samenwerkingsrelatie.”

Complex onderwijs

“Wij vinden dat
excellent onderwijs
er zo uit moet zien.”
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“Voor docenten is het Living Lab complex
onderwijs om te begeleiden. De praktijk, of
de wereld, is een heel authentieke leeromgeving, maar je hebt er ook minder controle
over. We moeten op alle fronten continu
begeleiden en alert zijn.”

“Hier word ik voor
opgeleid, nu ben ik het
echt aan het doen.”

Trouw aan het principe

Comeniusbeurs

“We zijn er trots op dat we ook na drie jaar
trouw blijven aan het ophalen van de agenda bij senioren. We hebben bij een nieuwe
samenwerking soms wel wat uit te leggen
en dan is er lef nodig om een opdracht niet
dicht te timmeren. Dat principe houden we
vast, want het werkt!”

“Studenten ervaren het Living Lab als uitdagend, maar ook als complex. Ze geven
aan dat er een gat zit tussen het eerste en
tweede jaar. Dat herkennen we als docenten
ook. We zijn daarom erg blij dat de minister
ons een Comeniusbeurs toegekend heeft
om hier het komend jaar mee aan de slag te
gaan.”

Meer weten?
Wil je meer weten over de
ontwikkeling en ervaringen van het
Living Lab? Neem dan contact op met
collega Mieke Veerman.
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EEN OPLEIDINGSOVERSTIJGEND INITIATIEF

Van idee
		naar concept

in conceptLab
 Wat is conceptLab?
Veel goede productideeën komen niet
of moeizaam tot ontwikkeling. Vaak is
er vroeg in het ontwikkeltraject te veel
onduidelijkheid over de haalbaarheid van
het idee. Die onduidelijkheid zorgt ervoor
dat er geen kennis, capaciteit of kapitaal
ingezet wordt om het idee te ontwikkelen.
ConceptLab springt in dat gat en brengt
op een laagdrempelige manier een idee
naar een hoger niveau. Hierdoor wordt
het risico kleiner om te investeren in het
project. ConceptLab zorgt ervoor dat
goede ideeën niet meer op de plank
blijven liggen.

 Blik op de toekomst
ConceptLab zit nu in het tweede
pilotjaar met de opleidingen
Industrieel Product Ontwerpen,
Commerciële Economie en
Communicatie. Het is de bedoeling
om die samenwerking in 2018 uit
te breiden naar vijf opleidingen.
En in 2019 wil conceptLab dat nog
eens verdubbelen naar minimaal
tien opleidingen.

Bron: www.concept-lab.nl

“ConceptLab zorgt ervoor dat goede ideeën
niet meer op de plank blijven liggen.”
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Docent aan het woord
“Uniek aan conceptLab is dat veel
partijen hun kennis inbrengen:
studenten van verschillende opleidingen werken samen met docenten en
experts uit het bedrijfsleven. Er is op
Windesheim zoveel kennis bij elkaar!
In conceptLab werken meerdere
disciplines samen om actuele marktvragen te beantwoorden. De meeste,
zo niet alle, innovaties vragen om een
multidisciplinaire aanpak.”
“Studenten leiden de organisatie zelf:
acquisitie, contractafspraken, projectmanagement, werven van nieuwe studenten, oplevering en communicatie.
En bij succesvolle projecten kunnen
innovaties weer leiden tot arbeidsplaatsen - voor studenten die we zelf
opleiden.”

Student aan het woord
“Het is tof om samen met studenten
van verschillende opleidingen binnen
Windesheim een eigen bedrijf op het
gebied van innovaties te runnen. Door
het samenwerken met veel verschillende
partijen leer je veel mensen kennen, waar
je later in het bedrijfsleven profijt van kunt
hebben.”
“Als kernteam worden we heel vrij gelaten,
zolang we maar blijven communiceren
met het bestuur. De komende tijd focussen we op interne structurering en externe
profilering. Zo werken we aan professionalisering - en aan groei!”
Daan van Boxtel, derdejaarsstudent
Industrieel Product Ontwerpen

Marc Beusenberg, hoofddocent
Industrieel Product Ontwerpen

Meer weten?
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden
van conceptLab voor jouw opleiding? Neem
contact op met collega Marc Beusenberg.
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ASSOCIATE DEGREES IN ALMERE

Toonbeeld van

krachtenbundeling
Windesheim Flevoland bood als een van
de eerste hogescholen in Nederland de
Associate degree-opleiding (Ad) aan.
Studenten hebben hier inmiddels keuze uit
acht Ad-opleidingen en er zijn plannen om
het aanbod uit te breiden naar tien tot twaalf
Ad’s. Dit jaar studeren de eerste studenten af.

Ad-studenten in Almere
 ngeveer een kwart van de Ad-studenten
O
is havist, drie kwart is mbo-doorstromer
Studenten worden opgeleid voor het
werkveld, niet zozeer voor doorstroom
naar een bacheloropleiding
Veel studenten hebben een achtergrond
van vorige beroepsopleidingen

Ancella Evers-de Boer
over de Ad Officemanagement
“Het werkveld geeft aan dat zij kennis
minder belangrijk vindt dan specifieke
beroepsvaardigheden. De vaardig
hedenleerlijn is daarom op verzoek van
het werkveld ontwikkeld. Vaardigheden
als ‘weten hoe de hazen lopen’: studenten leren wat de rollen zijn binnen een
organisatie en hoe je je professioneel
gedraagt. Een ander voorbeeld zijn de
‘hospitality’ vaardigheden, die nodig zijn
voor dienstverlening en klantgerichtheid.”

Meer weten?
Bovengenoemde collega’s vertellen
je graag meer over de ontwikkeling van
Associate degrees in Almere.
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Jaap ten Have over de
Ad Pedagogisch Educatief
Medewerker
“We werken heel nauw samen met een
aantal grote werkgevers in de regio.
Daarnaast wordt voor deze opleiding
landelijk samengewerkt met andere
aanbieders, zoals Hanzehogeschool,
Hogeschool Zeeland, Hogeschool
Rotterdam en Fontys. Ook het lectoraat
Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Dr. Hanno van Keulen is nauw
betrokken bij de ontwikkeling van deze
Ad-opleiding.”

Samenwerking
centraal
 met het mbo
met het werkveld
met andere hogescholen
met lectoraten

DOORSTROOM MBO HBO

SkillsCoach

Andries Kuipers over de
Ad Bouwkunde
“Studenten van onze Ad hebben altijd
een werkplek tijdens hun opleiding, via
BouwTalent of bij een werkgever die
ze zelf hebben benaderd zoals Slokker
of Van Wijnen. Praktijkmensen uit deze
bedrijven geven bij ons ook gastlessen
en adviseren de opleiding door plaats
te nemen in de werkveldadviescommissie. Daarnaast stemmen we met ROC
Flevoland af hoe we mbo-studenten
goed voor kunnen bereiden op de Ad.
Bijvoorbeeld door lessen wiskunde en
bouwfysica op onze hogeschool aan te
bieden tijdens het laatste jaar van de
mbo-opleiding.”

Windesheimstudenten met een mbo-achtergrond ervaren de studie regelmatig als zwaar
of voelen zich niet thuis op de hogeschool. Ze
moeten wennen aan de theorievakken en aan
meer zelfstandig studeren. Om uitval in het
eerste jaar te verminderen, worden instromers
uit het mbo begeleid door SkillsCoaches:
Windesheimstudenten die zelf succesvol de
overstap van mbo naar hbo maakten.

! ?
De SkillsCoach
Windesheimstudent met
mbo-achtergrond
Getraind op het gebied
van coaching
Zorgt voor binding tussen
de mbo-student en
Windesheim
Krijgt EC’s of euro’s voor
de begeleiding

De mbo-instromer
 rijgt begeleiding
K
tijdens laatste jaar mbo
en eerste jaar hbo
Krijgt een goed beeld van
(studeren op) de hogeschool
Ontwikkelt relevante
studievaardigheden
Bouwt zelfvertrouwen
op

Martijn Suijkerbuijk over de
Ad Software Development
“Deze Ad is tot stand gekomen in samenwerking met de opleiding Applicatieontwikkelaar van ROC Flevoland
en het bedrijfsleven. Het ROC gaf aan
wat studenten bij instroom al kunnen
en het bedrijfsleven vertelde wat de
studenten bij uitstroom moeten kunnen.
De input en output was dus duidelijk, wij
zitten daar als Ad-opleiding tussen. In
samenspraak hebben we bijvoorbeeld
besloten om in de opleiding Microsoft-
taal aan te bieden en geen Java. Dat
paste het best bij de capaciteiten van
de student en de verwachtingen uit het
werkveld.”

Meer weten?
Op dit moment begeleiden 36 SkillsCoaches
120 mbo-instromers van onder andere Landstede en Deltion.
Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met
collega’s Jantine van Willigen-Korevaar of Anneke Postma.
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DE OPBRENGSTEN

		Van
onderwijsconcept

naar opleidings		praktijk
De kartrekkers van 24 opleidingen uit de eerste en tweede tranche* vulden een
vragenlijst in over het onderwijsconcept. Wat zijn volgens hen de belangrijkste
opbrengsten van het onderwijsconcept voor hun opleidingen? Hoe kijken zij
terug op het veranderproces? En wat kan er in hun ogen nog verbeteren?

Twee derde van de opleidingen
heeft het hele curriculum herzien
Een derde van de opleidingen heeft veranderingen
doorgevoerd in delen van het curriculum

58%

38%

Belangrijkste
veranderingen in het
curriculum

We integreren
leerstof in projecten
of communities

We bieden
grotere onderwijs
eenheden aan

42%

46%

We herijken
leerdoelen/
leerresultaten

We flexibiliseren
en vergroten keuze
mogelijkheden
voor studenten

*Er zijn nog geen evaluatiegegevens beschikbaar van de opleidingen uit de derde tranche.
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29%

33%

We laten theorie
en praktijk beter op
elkaar aansluiten

We verlagen
de toetsdruk

38%

We willen studenten nog
meer ruimte geven om
eigen keuzes te maken over
de inhoud of vorm van
hun onderwijs

50%

We willen
minder
werkdruk
ervaren

Opbrengsten
voor studenten

Blik op de
toekomst:
wat kan (nog)
beter?

58%

Ze hebben meer ruimte
om zelf keuzes te maken
over de inhoud of vorm
van hun onderwijs

29%

54%

Ze zijn beter toegerust
op de veranderende
arbeidsmarkt

We willen studenten
meer laten samenwerken
met studenten in andere
vakdisciplines

33%

We willen
anders toet
sen: minder,
flexibeler,
betekenis
voller

17%

Ze hebben meer
mogelijkheden tot ver
snellen of vertragen

17%

Ze komen vaker in
aanraking met studenten
van andere vakdisciplines

17%

Ze hebben meer
contact met verschillende
contexten in de beroeps
praktijk

Kern van het
veranderproces

71%
42%

We bouwden aan het curriculum
op basis van visie

We hebben als team verantwoordelijkheid
voor de verandering genomen

De percentages geven weer hoeveel ondervraagden dit antwoord gaven. Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
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ADVISEUR AAN HET WOORD

			Veranderen
op de centrale
		
agenda?
Na de terugblik van organisatieadviseur
dr. Hans Vermaak op de invoering van het
onderwijsconcept, zijn we ook benieuwd
hoe hij over de toekomst van Windesheim
denkt.
Windesheim gaat volop voor een
nieuwe strategische koers.
Wat zegt dat over Windesheim?
“Organisaties kiezen periodiek een nieuwe
koers, dat is vrij gewoon. In algemene zin is
het meestal bemoedigend als een organisatie in kort tijdsbestek een nieuwe koers

“Houd ruimte
voor decentrale
veranderlust”
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produceert, zeker als die doorbouwt op een
onderstroom die al als ontwikkeling in de
organisatie zit. Dan is het namelijk mogelijk
om snel de volgende stap te maken: eerst
is er ‘boven’ iets bedacht en vervolgens
worden in de organisatie collega’s in positie
gebracht die dicht genoeg op vraagstukken
zitten om te snappen wat er speelt, die begrijpen welke aanpak kan werken en zelf ook
aan de slag gaan om dat te realiseren. Collega’s die betrokkenheid en talent hebben en
die zo’n rol gegund wordt. Die personen zijn
‘de veranderaars’ en het meest doorslaggevend in het ‘actorenveld’.”
“Wat het onderwijsconcept betreft: dat
raakt zo’n onderstroom en is daardoor niet
zomaar uit de tijd. Bovendien is het onderwijsconcept nog niet echt in alle diepgang
gerealiseerd. Ik neem aan dat de strategische koers daarop voortborduurt, waardoor
je als organisatie steeds verder komt. Geen
ommedraai dus, maar een lange adem:
onderwijsvernieuwing verdient het om een
‘traag vraagstuk’ te zijn.”

“Gebruik ook de lerende en
zelfsturende kant van de organisatie
en doe daar moeilijk over.”
Kan een organisatie ook
doorslaan in steeds maar
veranderen en vernieuwen?
“Ja, een organisatie kan verander-moe
gemaakt worden. Zo zijn centrale veranderagenda’s vaak veel te vol en te ambitieus:
daarmee kweek je willens en wetens teleurstelling. Dun zo’n agenda uit om genoeg
uithoudingsvermogen te hebben om hem
daadwerkelijk uit te voeren. Er horen vooral
zaken op te staan die organisatiebreed
tellen, die echt een verschil maken in wat
je maatschappelijk betekent, maar die niet
vanzelf gaan en om een impuls vragen. Onthoud vervolgens dat ook als ze organisatiebreed tellen, ze nog steeds op veel plekken
kleinschalig opgepakt kunnen worden.”
“Ook belangrijk: maak wensbeelden niet
maatgevend, maar sta ook stil bij wat te
doen is, gegeven het DNA en de historie
van de organisatie. Test onderweg (of liever,
vooraf al) of wensbeelden hout snijden: er
zijn wel eens veranderingen gebaseerd op
disfunctionele privé-opvattingen over hoe
een organisatie eruit moet zien. Dan moet
iedereen ineens aan schaalvergroting doen
of alles moet geprotocolleerd. Wensbeelden zijn er om te testen, niet om zomaar

op te vertrouwen. Bedenk dat de meeste
veranderingen het best lokaal (dus bij de
opleidingen of diensten) worden gestart en
gerealiseerd. Niet alles hoeft dus op de centrale agenda, houd ruimte voor decentrale
veranderlust.”

Welke tips wil jij Windesheim
geven voor het invoeren van de
strategische koers?
“Dan zou ik zeggen, pas allereerst op met
dat woord ‘invoeren’. Niet alles kan uitgerold worden van bovenaf, kijk maar hoe dat
ging bij het onderwijsconcept. Gebruik dus
ook de lerende en zelfsturende kant van de
organisatie en doe daar moeilijk over. Want
alleen als je er moeilijk genoeg over doet,
krijgt het finesse en werkt het. Anders stelt
het teleur.”
“Ten tweede: breng overal zo snel mogelijk veranderaars in positie die, dicht op de
veranderklussen, zelf het voortouw nemen
in het aanscherpen van ambitie, diagnose,
ontwerp en realisatie, samen met de andere
betrokkenen. Steun die collega’s om dat
goed te leren doen.”
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Op

koers
En dat is het - een magazine vol resultaten, ideeën en
onderwijs. We hopen dat de voorbeelden sprankelen en
inspireren zoals het onderwijs op onze hogeschool dat
ook doet.

Verbindingen centraal

Samen sterk

Met innoveren zijn we op Windesheim nooit
klaar. We ronden het project Invoering Onderwijsconcept af en zetten nieuwe stippen
aan de horizon. In de nieuwe strategische
koers staan verbindingen centraal. Verbindingen die mede door het onderwijsconcept beter uit de verf kunnen komen. Waar
nieuwe spelregels en gedachten aan toegevoegd kunnen worden.

Bij de invoering van het onderwijsconcept
hebben we ervaren hoe belangrijk samenwerken is. We zagen hoe onderzoek en onderwijs elkaar versterken, hoe opleidingen
kunnen profiteren van een sterk lectoraat.
We zagen ook hoe theorie en praktijk elkaar
versterken. Of we nu spreken over communities, labs, samen opleiden of projectonderwijs, het gaat altijd om betekenisvol
onderwijs.

“Met innoveren zijn we op
Windesheim nooit klaar.”
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Lessons learned
Het kernteam dat verantwoordelijk
was voor de invoering van het onderwijsconcept blikt terug op het veranderproces. Wat kenmerkte dit proces? Wat
heeft het kernteam geleerd?

Met de strategische koers willen we ons
betekenisvolle onderwijs versterken. Bijvoorbeeld door meer complexe vraagstukken
vanuit de maatschappij in ons onderwijs
te brengen. Zo maken we de grenzen van
onze opleidingen poreuzer. Op zoek naar
verbindingen tussen elkaars vakgebieden
en expertise. Gebruik makend van elkaars
netwerken en contacten.

Oog voor elkaar
Mooi is het dat in de strategische koers de
menselijke maat, de opdracht die wij allen zo
sterk voelen, centraal blijft staan. De verbinding tussen student en docent en studenten
onderling, met oog voor elkaar. Windesheim
kiest voor de eigenheid van elke student die
bij ons komt om te doen waar we met zijn
allen zo van genieten: leren.
Ik hoop dat we dit altijd blijven doen: leren
van en met elkaar. In welke vorm dan ook.
Ellen Kloet
Projectleider Invoering Onderwijsconcept

• We investeerden tijd, geduld en
zorgvuldigheid in het veranderproces
en probeerden tot een gezamenlijke
taal te komen. Zo gebruikten we het
veranderkundige raamwerk van De
Caluwé en Vermaak. Dit ‘kleurdenken’
hielp ons bij het ontwerp van interventies en we leerden te spelen met
interventies door op elkaar afgestemde kleurenschema’s.
•D
 egene die wil veranderen, hoort
eigenaar te zijn van het proces. Bezien
vanuit het onderwijsconcept waren dat
de mensen van de opleidingsteams.
Zij kregen en namen de vrijheid om
te veranderen en wij vertrouwden op
hun expertise en veranderzin.
•D
 aarbij hadden wij meer oog kunnen
hebben voor de rol van het management als coach, adviseur en ondersteuner van het proces.
•D
 e veranderaanpak was iteratief en
zoekend. Dit gaf ruimte, zelfs zoveel
dat veranderaars verder konden gaan
dan wij voorzien hadden.
En bovenal:
• We genoten van het proces. We hebben met heel veel bijzondere en leuke
mensen kennisgemaakt en veel mooie
dingen gezien op de hogeschool. We
hebben heerlijk gepraat over onderwijs en ook gelachen met elkaar, over
ons werk en over alle randverschijn
selen die bij het proces hoorden.
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