
Derde Donderdag  
in September ’18

Uitblinker Mike Burghout:

‘Het beroeps
onderwijs is  
onmisbaar’12 workshops  uitgelichtOtto Jelsma  

over het belang 

van een oprecht  gesprekDocent Nico Louter:

‘Denken als een 
grootmeester’



32 Voorwoord

Trots
In mei werd ik tot mijn grote verrassing gekozen tot docent van het jaar. 
Een meer dan eervolle titel, die ik met trots draag. Nog trotser ben ik 
op mijn studenten, die mij hebben voorgedragen als docent van het 
jaar, en die ik dagelijks zie groeien en ontwikkelen. Structuur, be-
trouwbaarheid en voorspelbaarheid geef ik ze mee. Dat verwachten 
studenten ook van mij. Een luisterend oor, een aai over hun bol: 
oprechte, directe betrokkenheid bij hun ontwikkeling. Het betaalt 
zich hopelijk uit in betrokken en gemotiveerde studenten die 
worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. 

Trots ben ik ook op jullie, mijn (directe) collega’s. Ik besef 
maar al te goed dat een goede, fijne samenwerking en de 
juiste teamspirit ons op een hoger niveau kan brengen.  
Bovendien: we hebben de verbinding - elkaar dus - hard 
nodig. Juist in een relatief nieuwe organisatie als de onze.  
Elkaar motiveren, coachen, sparren en elkaar ook van 
tijd tot tijd een compliment geven. Ik ervaar in mijn 
team een grote mate van handelingsvrijheid om  
dingen te ondernemen en zaken op te lossen.  
Dat vertrouwen is zo fijn en zo belangrijk!

Samenwerking en teamspirit was het thema van 
de Derde Donderdag in September 2018, onze of-
ficiële gezamenlijke opening van het studiejaar. 
1.200 collega’s waren aanwezig, 75 workshops 
werden gegeven en bijna 100 externe relaties 
namen deel aan de Meet-up. Ik hoop dat jullie 
hebben genoten van de workshops, gegeven 
door collega’s of die je wellicht zelf hebt ge-
geven. Het programma leverde in elk geval 
veel mooie gesprekken en discussies op. 

In dit magazine zie je onze kernwaarden vakmanschap, 
vertrouwen en verbinding terug in beeld en tekst.  
Ook onze merkwaarden passie, nieuwsgierigheid en  
inclusiviteit komen voorbij.

Veel leesplezier!

Peter Berkhout
docent Horeca mboRijnland

4 Drie tweegesprekken 

over samenwerking en 

teamspirit

6 Jaap Peters over het 

intelligent prutsen

8  12 workshops  

uitgelicht

In
h

ou
d 14

 Meet up met  

externe partners

16 Uitblinker en  

Leerbedrijf van het jaar18 Derde Donderdag 

van September in visuals

20
 Otto Jelsma: 

‘Door te leren komen we 

verder’

21 Cabaretier  

Paul Smit over het  

reptielenbrein22 De dag in beeld 

en quotes

24
 Bewust van het 

onbewuste: 6 reacties

ColofonDe Derde Donderdag in  

September is een eenmalige 

uitgave van mboRijnland,  

gemaakt door  
Magazine on the Spot

Redactie Kim Chang, René 

Lamers, Robin Ouwerkerk

Eindredactie Karin Harkema 

(mboRijnland) en Eric Went

Vormgeving John Stelck

Fotografie Sanneke Fisser, 

Joris Aben, Veerle Sloof

Visuals Bureau voor  

Beeldzaken, Lotte Heijkant



54

‘Samenwerken moet, maar 
was vaak sluitpost’ 
 
Myriam Landard docent Frans Vavo 
Mirjam Terlouw instructeur Entree Gouda 
 
Myriam: “Belangrijk in samenwerking zijn kennis van zaken 
en respect. Je moet weten wat anderen doen. Daarnaast 
respect in plaats van dominantie en machtsspelletjes.” 
 
Mirjam: “Ik vind communicatie belangrijk. Je ziet dat ieder-
een om me heen bezig is om dingen te regelen. Wanneer je 
communiceert, hoef je ook minder te regelen. Het gaat om 
eigenaarschap, iedereen in zijn kracht.” 
 
Myriam: “Ik onderschrijf dat. In het begin, na de samenvoe-
ging, was dat niet zo. Iedereen had een andere manier van 
werken: ‘Mijn manier is beter’. Veel kwam van bovenaf.” 
 
Mirjam: “We zijn nog maar een jaar bezig. We moesten het 
wiel nog uitvinden. Dan moet je continu samenwerken.” 
 
Myriam: “Bij ons meldden zich veel mensen ziek. Je merkt 
dat de mensen van Zoetermeer anders zijn dan die van 
Leiden. De directie had beter op de hoogte moeten zijn wat 
voor ons zo’n fusie betekent. Nu is de sfeer positiever.” 
 
Miriam: “We hebben nu zoveel extra taken, waardoor we tijd 
tekort komen. Samenwerking is dan sluitpost.” 
 
Myriam: “Wij werkten dertien jaar samen en hádden team-
spirit. Opeens werd dat afgebroken. Maar nu is de teamspi-
rit wel beter dan in het begin.” 
 
Mirjam: “Wij vormen een fijn team, lachen met elkaar. Daar-
om werkt iedereen hard. En we stellen ons open op voor 
anderen.” 
 
Myriam: “Dat hebben wij te weinig. Daarvoor schaamde ik 
me weleens. We schoten in het defensief.” 
 
Mirjam: “Dat hadden wij ook: het andere team met wie we 
samengingen, voelde zich bedreigd.”

Wat vind jij nou  
belangrijk in  
samenwerking?  
En hoe kom je tot 
een goede sfeer  
in jouw team?  
Drie tweegesprekken 
tussen medewerkers 
van mbo Rijnland  
die elkaar nog niet 
kennen.

Derde Donderdag in September

Samen-
werken 
doe je 
zo!

‘Een borrel op kosten  
van de baas’
Virginie Schefffrahn docent HR in Zoetermeer
Chung Wong docent chemie MLO Leiden

Chung: “Samenwerken is in de praktijk vaak het delen van 
informatie. Denk aan lesmateriaal, nieuwe ideeën, verslagen 
van vergaderingen. Mensen zitten vrij vol, gaan van les naar 
les.”

Virginie: “En als er wel tijd is voor vergaderingen, dan wor-
den daar vaak minder belangrijke zaken besproken. Dingen 
die de afdeling overstijgen, maar waar je weinig invloed op 
kunt uitoefenen. Terwijl het zou moeten gaan om de dingen 
van alledag te verbeteren.”

Chung: “Om te komen tot samenwerking moet je ruimte krij-
gen en nemen. Even uit de productiemodus en met een heli-
copterview kijken naar eigen werkprocessen. Met elkaar.” 

Virginie: “Samenwerken heeft volgens mij ook veel met  
betrokkenheid te maken. Docenten en andere medewerkers 
die zich betrokken voelen, weten elkaar te vinden. En rand-
voorwaarden moeten op orde zijn. Wij hebben een docen-
tenkamer waar het waar het in de warme maanden die we 
gehad hebben 27 graden was. Daar kom je niet tot een goed 
gesprek. Dat drukt op je functioneren als team. Blijft staan 
dat betrokkenheid volgens mij de sleutel is voor teamspirit 
en samenwerking. Als je ouder bent bedenk dan waarom je 
voor dit vak hebt gekozen.”

Chung: “Ik geloof wel in een borrel op kosten van de baas, 
op de donderdagmiddag. Door elkaar informeel te spreken 
krijg je meer begrip voor elkaar. Zo kom je als vanzelf tot 
betere samenwerking.”

09.13 uur 09.17 uur

‘Openheid, veiligheid en  
eerlijk communiceren’ 
 
René Scholte docent Engels, Alphen aan den Rijn 
Sabine de Weerd adviseur Onderwijs Service Centrum 
 
René: “Binnen ons team is de samenwerking hecht. Er is 
echt teamspirit. Zeker gezien de ontwikkelingen binnen 
mboRijnland. Door de fusie zijn we letterlijk gaan samen-
werken. Er zijn ook leuke mensen bijgekomen. Een jaar vóór 
de fusie gingen we al meer mensen erbij betrekken: samen 
bowlen, ’s avonds babbelen, elkaar opzoeken.” 
 
Sabine: “Ik werk voor meerdere teams. Dus we móeten wel 
samenwerken. Maar bij welk team hoor ik? Ik ben onderdeel 
van een team, maar ook weer niet. Het is best omschakelen, 
zeker als ik van niveau 1 naar niveau 4 ga. Binnen mijn eigen 
team is de samenwerking goed. We doen aan intervisie. We 
kunnen goed met elkaar opschieten.” 
 
René: “In ons team zitten veel dezelfde soort mensen: van de 
politie, uit de beveiliging of uit het leger. Die zijn hiërarchi-
sche organisaties gewend.” 
 
Sabine: “Met andere teams moet ik gewoon mee in de 
stroom, heb ik niet zoveel te zeggen. Het zijn heel verschil-
lende teams, van beveiliging tot zorg. Een team vorm ik wel 
met studieloopbaanbegeleiders, met wie ik veel contact 
heb. Wij moeten wel aan een gezamenlijk doel werken. Dat 
gaat goed.” 
 
René: “Voor een goede samenwerking en teamspirit is het 
denk ik nodig om open en eerlijk te communiceren.” 
 
Sabine: “Inderdaad. En om te investeren in elkaar. Dan ont-
staat een veilige sfeer waarbinnen je alles kunt zeggen.” 
 
René: “Dat is nodig. Ik had daar best moeite mee, maar 
kreeg te horen dat dat juist werd gewaardeerd.”

13.22 uur
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Organisatieactivist Jaap Peters pleit voor 
een revival van het vakmanschap. Waarin de 
professionals zelf mogen nadenken en niet 
worden beperkt door regels van bovenaf. 
“Vakmanschap vraagt intelligente onge
hoorzaamheid.”

“Een voetballer die de bal ingooit moet op dertig punten te-
gelijk letten. Dat kan nooit via procedures. Daar moet je een 
beetje intelligent voor zijn.” De ingooi staat symbool voor 
vakmanschap, stelt Jaap Peters. Peters is pleitbezorger van 
het Rijnlands model, waarbij je niet naar letter van de wet 
handelt, maar naar de geest van de wet. En waar professio-
nals in organisaties zelf mogen blijven nadenken. 

Witwassen
Peters heeft een hele serie voorbeelden waarmee hij pleit 
voor ‘minder organisatie van bovenaf’. Zoals de machinisten 
die vroeger na een sneeuwbui zelf keken of een wissel goed 
stond en die eventueel met de hand in de juiste stand zet-
ten. “Nu de treinen en het spoorbeheer onder verschillende 
organisaties vallen, kan je het zo niet meer organiseren.” 
Of ING, dat het storten van grote bedragen en het toezicht 
erop bij zoveel verschillende afdelingen had ondergebracht 
dat bij het witwassen van geld geen strafbare feiten meer te 
herleiden waren tot een persoon. Peters: “Hoe slechter je het 
organiseert, hoe minder strafbaar je bent.”
 
Systeemwereld en leefwereld
De Duitse filosoof Habermas maakt onderscheid tussen de 
systeemwereld en de leefwereld. De hark, een organisatie-
structuur waarin een organisatie is verdeeld in het ‘hoofd’, 
de ‘handjes’ en daartussen de mensen die het organiseren, 
legt Peters uit. De systeemwereld is alles wat mensen ont-
wikkeld hebben aan instellingen en structuren op gebieden 
als economie, onderwijs, overheid, gezondheidszorg, verzor-
gingsstaat enz. De leefwereld is het ervaringsdomein, waar-
in mensen met elkaar omgaan binnen en buiten de syste-
men. Peters: “In de systeemwereld zitten stagebedrijven. 
Maar die zijn onderdeel van de leefwereld van de student. 
Tussen die systeemwereld en leefwereld heb je ‘tussenwer-
kers’.” 

De hark voorbij
Eigenlijk zijn we de hark voorbij, vindt Peters. We gaan toe 
naar een wereld waar vakmensen genoeg verstand hebben 
om  het werk zelf te regelen. Peters: “Als je dat aan studen-
ten meegeeft, moet je dat verstand van zaken uiteraard zelf 
ook hebben.”

Probleemoplossend vermogen
Vakmanschap vraagt intelligente ongehoorzaamheid, aldus 
Peters. Natuurlijk moeten er kaders zijn: de missie. In het 
Rijnlands model is de context leidend, en dus niet de regel. 
Als er iets niet kan, biedt je probleemoplossend vermogen 
aan. En voordat het zover is moet je oefenen om het vak ‘in 
de vingers’ te krijgen. Pas daarna kan er ‘geprutst’ worden. 
Peters: “Voor een school is het belangrijk om de student de 
normen van het vak bij te brengen. En ze te leren om samen 
te werken en je snel aan te passen.”

Leiding geven
Leidinggeven aan de vakman is dan niet het uitoefenen van 
macht, maar het vergroten van de autonomie van degenen 
die geleid worden, besluit Peters. “De vraag is niet hoe we 
kunnen controleren, maar hoe we samen enige controle 
over de situatie krijgen. Leiding geven schrijven we voort-
aan los.”

De vakman...

// Kan improviseren

//  Ziet de samenhang in  
complexe situaties

//  Weet dat de regels elkaar  
kunnen tegenspreken

// Heeft een externe oriëntatie

// Blijft scherp door intervisie

// Weet wat goed is en wat fout

Intelligent 
prutsen

10.15 uur
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Omarm het tegengeluid
Organisaties drukken traditioneel tegenstromen de kop in 
of werken die weg. Terwijl mensen die bedenkingen uiten, 
hele goede ideeën kunnen hebben. Het zijn de ‘Harry’s’, 
zoals Jitske Kramer ze vorig jaar noemde in haar bijdrage 
op de Derde Donderdag in September 2017: de vogels die 
op hun kop hangen en daarmee de wereld anders zien. Met 
het onderdrukken van weerstand is het probleem vaak niet 
opgelost. De kunst is die andere visie te omarmen, ernaar te 
luisteren en iedereen mee te laten doen. 

Check in
Deep democracy werd in Zuid-Afrika bedacht door natuur-
kundige en filosoof Mindell, na de afschaffing van apart-
heid. Myrna Lewis gaf handen en voeten aan de theorie. 
Belangrijk is de ‘check in’: hoe zit iedereen erin. Is iedereen 
ingecheckt, dan ontsluit je de wijsheid binnen de groep. 
“Dat is niet altijd makkelijk”, stelt Annemieke Leering. “Als je 
zegt wat je werkelijk vindt, kan dat mensen ook raken.” 

Gesprek op voeten
Een vorm van deep democracy is het ‘gesprek op voeten’. 
Iedereen staat in een kring. Iemand stapt naar voren en 
neemt een stelling in. Wie het ermee eens is, gaat achter die 
persoon staan. Wie het ermee oneens is, gaat elders staan. 
De gespreksleider laat om beurten de standpunten horen. 
Daardoor kun je van mening veranderen, en dus ook bij ie-
mand anders gaan staan. Deze vorm zorgt voor beweging, 
letterlijk en figuurlijk.

Denken als een grootmeester
64 vakken. Twee koningen en een koningin op het bord. In 
een zet mat is mogelijk.  Maar hoeveel verschillende zetten 
zijn dan mogelijk? De schaakleek ziet één mogelijkheid. De 
geoefende schaker vier. Hamvraag: hoe kom je tot dat in-
zicht?
Nico Louter stelt dat je in de gezamenlijke analyse tot nieu-
we inzichten komt. “Veel spelers denken eindeloos na over 
varianten en spelen dan impulsief een nauwelijks overdach-
te zet. Dat is niet efficiënt en niet effectief.” 
Werk vanuit een beslisboom, suggereert Louter. “Inventa-
riseer de zetten die je kunt doen. Overdenk ze allemaal en 
geef ze een waardering. Kies dan voor de hoogste waar-
dering.” Een werkwijze die je ook in het gewone leven kunt 
toepassen. 

EduArte heeft overal  
antwoord op
De laatste resultaten van je studenten invoeren? Is er een 
roosterwijziging waar je studenten van op de hoogte moe-
ten zijn? Of wil je de agenda raadplegen, of een mail sturen 
aan een student of je team? 

Dit doe je allemaal via EduArte, hét portaal voor alle docen-
ten en studenten. In EduArte komt alle informatie voor 
docenten en studenten samen, van de inhoud van het les-
materiaal tot planning en het monitoren van de resultaten. 
Zo vind je in EduArte alles over onder meer digitale klassen-
boeken, de begeleiding door mentoren, afgesloten en nog 
te volgen modules, de roosters en nieuws. In het systeem 
kun je zien hoe de resultaten van je studenten zijn, welke 
opdrachten ze met succes hebben afgesloten, wat ze nog 
niet hebben gedaan. En wil je bijvoorbeeld weten bij welke 
bedrijf je student stage loopt, wil je zijn of haar stagebe-
geleider een vraag stellen, of contact opnemen met de 
mentor van een van de studenten? Ook dat kun je doen  
via EduArte.

WORKSHOPS

11.20 uur / Inclusiviteit

11.23 uur / Verbinding

11.15 uur / Vakmanschap

11.15 uur / Vakmanschap

Grote Gruwelijke Docenten Dictee
Even weer bibberen in de schoolbanken… De Heeren 3 – 
getooid met pestmaskers - heten de deelnemers aan het 
Grote Gruwelijke Docenten Dictee (GGDD) welkom. En in 
een ruimte die afgesloten is van de buitenwereld strijden de 
deelnemers om de eeuwige roem. 
Docent Nederlands Harry Steenvoorden: “Ik heb dit GGGD 
met sardonisch genoegen geschreven.” De deelnemers heb-
ben het geweten. Zij storten zich zuchtend op passages als 

‘Dat velen hunner nochtans slechts kunnen wiewauwen en 
immer meer de iPhone als przewalskipaardenmiddel inzet-
ten als het om correct Nederlands gaat, ja dat is natuurlijk 
een gotspe’.
Niemand haalt een 10. De beste deelnemer heeft ‘slechts’ 17 
fouten, maar rond de 40 fouten kwam ook veelvuldig voor. 
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Virtuoze docent Emin Kececi: 
‘Benoem het positieve’
In 2015 was Emin Kececi virtuoze docent van het jaar. In 
de grote zaal van het Leidse Volkshuis gaf hij tien tips om 
persoonlijk en professioneel beter tot je recht te komen. Die 
varieerden van het lezen van minimaal twee boeken per 
maand (‘want dat leidt niet af’) -  een over persoonlijke ont-
wikkeling, een over de ontwikkeling van je vak - tot zorgvul-
dig plannen en uit je comfortzone stappen. 

De adviezen van Kececi zijn prettig concreet: “Stuur een 
appje aan iemand die niet zo lekker in zijn vel zit.” Belang-
rijk leerpunt voor docenten? “Hoe slecht een leerling het 
ook doet, benoem altijd het positieve. Hoe meer mensen je 
helpt, hoe meer je terugkrijgt.”

12.02 uur / Vakmanschap

Burgerschapsonderwijs:
Het móet, maar dan wel leuk
Begin je les met het nieuws van de dag. Haal de toekom-
stige beroepen van je studenten in de klas. Sluit aan op de 
interesse van de studenten. Dit zijn enkele tips van twintig 
docenten loopbaan en burgerschap. In een workshop rou-
leren ze om de vijftien minuten van tafel om zich te buigen 
over een vraagstuk rond hun onderwijs. 

Het rijk verwacht dat mbo-studenten burgerschapsonder-
wijs krijgen. De invulling hiervan is niet voorgeschreven, dat 
mogen roc’s zelf bepalen. Waar de ene docent daar geen 
moeite mee heeft, moet de andere over een drempel.  

Gedurende anderhalf uur dachten docenten na over hoe zij 
invulling willen geven aan burgerschapsonderwijs, hoe je de 
lessen leuk kan maken, een goede balans vindt tussen theo-
rie en praktijk en hoe je studenten kunt laten reflecteren op 
wat ze hebben geleerd. 
Studenten hebben geen prestatieverplichting maar wel een 
inspanningsverplichting. “Hiervoor moeten ze een inspan-
ningsformulier invullen”, legt Karina Wijga uit. Ook dat for-
mulier moet vorm krijgen. 
Meedenken over loopbaan en burgerschapsonderwijs blijft 
niet beperkt tot de Derde Donderdag in September. Acht 
keer per jaar zijn er de Kenniskringen. Op alle locaties kun 
je daarvoor terecht.

 

11.55 uur / Passie 13.45 uur / Vakmanschap

Grensoverschrijdend gedrag? 
Probeer eens de hardzacht methode

Elke docent heeft het wel eens meegemaakt: een onenig-
heid met een student escaleert, met heftig, provocerend of 
agressief gedrag tot gevolg. Hoe reageer je daar op? En als 
het niet gaat zoals je wil, hoe kun je het voortaan anders 
aanpakken? 

Annabella de Jong weet hoe je gedrag van een ander kunt 
observeren, zonder het te interpreteren. Het herkennen van 
bepaald gedrag is een eerste belangrijke stap om aanslui-
ting te vinden bij de ander. En met de hard-zacht methode 

is het mogelijk meer pedagogisch effect te bereiken. Anna-
bella: “Met de hard-zacht methode leer je hoe je resultaat 
bereikt door duidelijke - harde - grenzen te stellen, op een 
zachte manier, waarbij je begrip kweekt. Je wordt je bewust 
van hoe je zelf reageert op spanning. Je leert om te gaan 
met je eigen spanning, zodat je adequater kunt reageren 
op de ander. Ook oefen je hoe je spanning uit de lucht kunt 
halen, hoe je kunt omgaan met frustratie en boosheid van 
de ander en hoe je kunt de-escaleren als de emoties hoog 
oplopen.”  

11.15 uur / VakmanschapMet energie en plezier voor  
de klas staan
Haal je energie uit lesgeven? Voel je je thuis in je team? Is 
er iets in je werk wat je anders zou willen doen of wat je zou 
willen veranderen? 

Werken in het onderwijs is vaak iets wat je met passie doet, 
maar het is ook heel intensief; er wordt veel van je ge-
vraagd. Soms vraag je ook te veel van jezelf, omdat je graag 
alle ballen in de lucht houdt: je wil altijd vriendelijk zijn, alles 
kunnen oplossen, je wilt een leuke docent zijn én een fijne 
collega. En soms heb je te maken met zaken die veel nega-
tieve energie kosten. En dat heeft allemaal invloed op hoe je 
voor de klas staat. 

Tijdens de workshop van Debbie Mink word je je daar be-
wust van, en krijg je tips en inzichten om jezelf meer in ba-
lans te brengen. Debby: “Welke dingen geven jou energie? 
Is dat een goede kop koffie, een fijne sfeer in het lokaal, of 
overzicht in je administratie? Of zit het meer in andere din-
gen? Wat is voor jou belangrijk, en wat is eigenlijk minder 
van belang?” Meer inzicht in deze zaken zorgt voor meer 
energie en plezier in je werk.

WORKSHOPS
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Niet van een andere wereld, 
maar van deze tijd
Na deze 222 woorden begrijp je die adolescent tegenover 
je een stuk beter. Neem een kijkje in hun wereld. Een wereld 
die bepaald is door de financiële crisis, wat jeugdwerke-
loosheid opleverde, waardoor jongeren realistischer naar 
de wereld gingen kijken, maar ook cynisch werden richting 
instituties. Een wereld waarin de klimaatcrisis voelbaar 
wordt, waardoor jongeren bewuster leven, maar zich ook 
machtelozer voelen. En een wereld waarin de vluchtelingen-
crisis speelt: enerzijds leidt deze tot meer solidariteit, maar 
ook tot meer polarisatie en angst. 
 
Op de achtergrond spelen grotere thema’s. In een tijd waar-
in zelfontwikkeling haast een must is, vraagt dat om nog 
meer zelfgericht denken van een puber: ‘Ik bepaal de we-
reld’. Tegelijk leidt dat tot verantwoordelijkheidsstress. Meer 
dan ooit geloven we in maakbaarheid: enerzijds geloven 
jongeren daardoor dat ze hun toekomst kunnen en zullen 
bepalen. Maar als je het niet goed doet, ‘faal’ je. Ook wordt 
jeugdigheid verheerlijkt. Daardoor worden pubers serieuzer 
genomen – al is wat ze zeggen niet altijd serieus omdat ze 
nog niet altijd goed weten waarover ze praten. En jongeren 
zijn mondiger. Lastig in een klas, maar handig voor feed-
back. Tenslotte drukt digitalisering een stempel op hun ont-
wikkeling. Het vervaagt omgangsnormen tussen privéleven 
en daarbuiten. Iets waar ze ook zelf tegenaan lopen in de 
wereld.

14.15 uur / Vakmanschap14.15 uur / Vertrouwen

De manier waarop je communiceert, heeft veel invloed 
op de manier waarop mensen reageren. Als je mensen 
op een positieve manier benadert, krijg je ook positieve 
reacties. 
Stroomtaal is een positieve manier van denken, pra
ten, schrijven, voelen en doen. Het geeft ruimte om het 

beste uit jezelf te halen. Belangrijke uitgangspunten 
van Stroomtaal zijn onder meer ‘vrij van oordeel zijn’, 
‘je innerlijke kracht gebruiken’ en ‘dat wat je aandacht 
geeft, groeit.’ Stroomtaal is eenvoudig te leren, leuk om 
te doen, en het beïnvloedt je humeur en denkwijze. Op 
een positieve manier.

Experimenteer eens met Stroomtaal

13.45 uur / Nieuwsgierigheid
Je stem kwijt na een dag? 
Doe de bubbeltest!
Ben je je stem kwijt na een dag? Let dan eens op waar jij de 
kracht achter je stem vandaan haalt. Of doe eens de ‘lax 
vox’-oefening: vijf minuten door een buisje in een flesje wa-
ter bubbelen. 
 
Het zijn tips van Mari’an van Atten, stemcoach en zangdo-
cent. Zelf had ze vijf jaar lang een hees geluid door verkeerd 
gebruik van haar stem. “Je wilt overwicht op de groep, maar 
doet dat op een verkeerde manier. Het gevolg? Je stem-
banden raken opgezet, er blijft lucht achter hangen of je 
gebruikt teveel lucht bij het praten waardoor je kortademig 
wordt.” 

Meer rust en controle 
Pak een waterflesje van een halve liter. Steek daarin een 
slangetje van 30 à 33 centimeter tot drie centimeter in het 
water (mannen: vier centimeter). En begin te ademen, níet 
blazen! Zo oefen je je stembanden en raken ze bevochtigd. 
Mari’an: “Zangers die intensief hun stem moeten gebruiken, 
krijgen het advies om dit een maand lang twee keer per dag 
vijf minuten te doen.”
 

Belangrijk is je wangen een beetje te bollen, omdat je an-
ders je halsspieren aanspant, en om niet door te ademen 
totdat je niet meer kunt. Vervolgens is het slim om te varië-
ren: in hoe diep je het slangetje in het water steekt, in geluid 
enzovoorts. Mari’an: “Zo leer je je middenrif om op de juiste 
manier kracht te geven aan je stem. Met als resultaat dat je 
met meer rust en meer controle op toon en sterkte een dag 
lang les kunnen geven.”

13.47 uur / Verbinding

De waanzinnige 16e eeuw
Daan van Leeuwen verwelkomt iedereen, uitgedost in 
Middeleeuws kostuum. Vervolgens neemt hij via voor
werpen zijn toehoorders mee op een ontdekkingsreis. 
Een reis die begint bij de nieuwe cultuurstroom van de 
renaissance, een reis ook die teruggrijpt op de klassie
ke Oudheid. Met nieuwe aandacht voor wetenschap en 
filosofie. Avonturiers ontdekken de route naar India en 
een nieuw continent, wat de start van de wereldecono
mie betekent. 

We passeren koningen die macht willen centraliseren, 
staan stil bij de verdeling van Europa in twee christelij
ke stromingen tijdens de reformatie om te eindigen bij 
oorlogen die hierdoor ontstaan met een aantal nieuwe 
staten op de landkaarten als gevolg. 

En zo leren we waarom de waanzinnige 16e eeuw een 
breekpunt vormde en het begin van een nieuwe perio
de is. Om met de woorden van Machiavelli te spreken: 
‘De ene verandering legt altijd de grondslag voor de 
verandering die erop volgt’. 

WORKSHOPS



Derde Donderdag in September1514

‘Studenten voeden medewer
kers met nieuwe inzichten’
 
Annette ter Haar producteigenaar ontwikkeling Technolab 
 
“In het Technolab hebben wij vijftig stagiaires per jaar uit 
mbo, hbo en wo. Wij leiden ze op in zowel techniek als on-
derwijs. We hebben te maken met alle kinderen – van 4 tot 
18 jaar – en alle vormen van techniek. 
In die techniek zit de uitdaging voor mboRijnland. Vroe-
ger leerde je een vaardigheid en dan zat je goed voor de 
komende dertig jaar. Nu heb je daar hooguit zes jaar wat 
aan. Dan komt er weer iets nieuws. Dat leren en ontwikkelen 
moet je dus voortdurend doen. En wat is er nou leuker dan 
dat samen te doen. 
Ik denk dat het leerwerkbedrijf de school van de toekomst 
is. Leren op de plek waar het werk is. Maar waar studenten 
medewerkers voeden met nieuwe inzichten. mboRijnland 
heeft dat trouwens goed begrepen en doet dat ook zelf, 
bijvoorbeeld bij Topaz Revitel.”

‘Wijkleercentrum om  
partijen te verbinden’
 
Michiel Hoekema verenigingsmanager Forum Sport,  
Voorburg
Martijn de Zoete buurtsportcoach, stichting Sport & Welzijn
 
Michiel: “Wij vroegen ons af of we ons sportpark niet beter 
konden benutten. We hebben zes velden. Er zit een kinder-
dagverblijf, een bso, er liggen scholen omheen. We leven te 
veel langs elkaar. Met een wijkleercentrum willen we de par-
tijen verbinden. Onze inspiratie komt van het wijkcentrum 
Bus 63 in Zoetermeer. De docenten van mboRijnland ver-
zorgen lessen aan de stagiaires die op hun beurt workshops 
verzorgen voor buurtbewoners en bij hen op huisbezoek 
gaan.”
Martijn: “We hopen op verbinding tussen in elk geval de 
partijen rond het sportpark. Ik denk dat de eerder opgeda-
ne expertise van mboRijnland daarbij kan helpen. Boven-
dien biedt het nieuwe stagemogelijkheden aan studenten 
welzijn uit Voorburg.”

‘Zorgen dat casuïstiek  
aansluit op theorie’
Brigit Zwartendijk hoofd opleidingen LUMC
 

“In de zorg hebben we dringend meer mensen nodig. Met 
mboRijnland zijn we voortdurend in gesprek hoe we meer 
mensen kunnen opleiden op zo’n manier dat we ze direct 
kunnen inzetten na hun opleiding. En natuurlijk willen we die 
mensen ook behouden voor de zorg. 
We hebben twee leerwerkplaatsen. Zo brengen we het on-
derwijs naar de praktijk. Dat betekent dus ook dat docenten 
van mboRijnland bij ons in het LUMC rondlopen. Aan de 
andere kant volgen onze praktijkopleiders een dag onder-
wijs bij mboRijnland. Zo zorgen we ervoor dat de casuïstiek 
aansluit op de theorie. 
Er ligt wel een uitdaging voor de verpleegkundige die de 
student begeleidt op de werkvloer. Die moet coachen en 
soms met de handen op de rug toekijken hoe de student de 
handelingen verricht.” 

15.23 uur / Meet Up

Innoveren, 
gelijke kansen 
en een leven 
lang 
ontwikkelen
Innoveren, gelijke kansen en een  
leven lang ontwikkelen. Dat zijn de 
drie thema’s die centraal stonden bij 
de Meet Up van externe partners van 
mboRijnland in de foyer van de  
Leidse Schouwburg. 75 deelnemers 
kwamen vanuit het bedrijfsleven,  
van de overheid en andere scholen. 
Wat verwachten zij van de samen-
werking met mboRijnland?

 
‘Jongeren centraal stellen 
voor gelijke kansen’
 
Paul Dirkse wethouder onderwijs in Leiden 

“Niet iedere jongere krijgt dezelfde kansen in het onderwijs. 
Er zijn jongeren die wat moeilijker leren door psychische 
problemen. Er zijn jongeren die mantelzorgtaken verrich-
ten. De samenwerking tussen zorg en onderwijs moet zo 
georganiseerd zijn dat elke jongere de kans krijgt die hij 
verdient. Zo sluit het speciaal onderwijs vaak niet aan op 
het mbo. Scholen, mboRijnland en gemeente moeten daarin 
samen optrekken.

 
Dat is niet altijd gemakkelijk. Leiden is een centrumge-
meente. We hebben zicht op wat in de stad gebeurt op het 
gebied van zorg en onderwijs, maar niet op het gebied van 
zorg in omliggende gemeenten. Een kind dat in Leiden op 
school zit, maar woont in een buurgemeente met man-
telzorgtaken, hebben wij niet in beeld. We zullen over de 
schutting heen moeten kijken en jongeren moeten centraal 
stellen.”
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Leerbedrijf van het jaar / Groene Hart Ziekenhuis

Binnen de regels ruimte  
voor ontwikkeling

Tijdens de jaarlijkse uitblinkersverkiezing van mboRijn-
land is het Groene Hart Ziekenhuis met de opleidings-
richtingen Gezondheidszorg en Entree gekozen tot 
leerbedrijf van het jaar. Jeroen Smit, teamleider eenheid 
Gastvrijheid, toont zich altijd zeer betrokken bij zijn 
studenten. “Als je een student begeleidt, bouw je echt 
een band op. Toen een logistiek medewerker bij ons z’n 
diploma haalde, was ik zo ontzettend trots. Alsof het m’n 
zoon was.”

“We zijn Marjan Mulder en Hans van den Berg van 
mboRijnland nog steeds dankbaar dat zij het initia-
tief namen”, zegt praktijkopleider Jolanda Jolanda 
Schilt-Francke van GHZ. “We hebben protocollen en 
regels, maar daarnaast proberen we ruimte te vinden 
voor ontwikkeling van de studenten.”

Jeroen Smit: “We zijn experts op het gebied van gast-
vrijheid: we verzorgen het eten, drinken, de logistiek. We 
zorgen dat alles lekker loopt in de keuken, het restau-
rant, de beveiliging. Dat doen we met heel veel inzet, 
plezier en een glimlach. Als je op deze manier je best 
doet, dan komt er altijd iets moois uit.”

Uitblinker, 
docent &leerbedrijf 

van het jaar
Plotseling staan ze in de spotlights. Peter Berkhout is  

docent van het jaar, het Groene Hart ziekenhuis is  

verkozen tot leerbedrijf van het jaar en Mike Burghout  

is de uitblinker 2018 van mboRijnland.  

Wat kunnen wij van hen leren? 

16.07 uur

Uitblinker / Mike Burghout

‘Het beroepsonderwijs  
is onmisbaar’

Mike Burghout is de Uitblinker 2018. De derdejaars student 
Smart Technology in Gouda verdiende deze titel vanwege 
zijn toewijding voor zijn vakgebied en de aansprekende 
manier waarop hij zichzelf, zijn werk en het mbo naar buiten 
toe presenteert. 

“Ik vond het een enorme eer om genomineerd te zijn, en de 
titel uiteindelijk ook te winnen. Voor mij opende het zoveel 
deuren. Ik heb nu al een stageplek voor mijn vierde jaar, bij 
een bedrijf dat precies aansluit bij wat ik wil. Als student 
Smart Technologie krijg ik heel veel energie van het beden-
ken en ontwerpen van slimme toepassingen, bijvoorbeeld in 
de gezondheidszorg. Hoe mooi zou het zijn als je daarmee 
de kwaliteit van leven voor een ander kunt verbeteren? Het 
is fantastisch om ambassadeur van het mbo te zijn. Het 
beroepsonderwijs is onmisbaar: zonder vakmensen werkt 
technologie niet, rijden de auto’s niet, wordt er niet ge-
bouwd en werken apparaten en machines niet. Ik denk dat 
steeds meer mensen zich dat realiseren.”



Derde Donderdag in September1918 Lotte Heijkant van het Bureau voor Beeldzaken ving 
de dag in visuals. Op portaal vind je meer visuals.
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‘Door te leren 
komen we verder’
Een jaar na de fusie schetst Otto Jelsma,  
voorzitter van het College van Bestuur,  
de stand van zaken en de uitdagingen.  
In vier quotes.

Grote stappen
“In onze ontwikkeling zijn we verder 

dan na een fusie mag worden ver
wacht. We hebben in korte tijd en 

onder hoge interne en externe druk 
grote stappen gemaakt in het ver

beteren van de onderwijskwaliteit, 
concluderen MBO in Bedrijf en de 

Onderwijsinspectie. Dat is een heel 
mooi compliment en dat geef ik 

graag aan jullie door.”

Inclusieve cultuur
 

“Ik zie dat we steeds meer besef
fen dat we van elkaar afhankelijk 

zijn en dat we elkaar, met al onze 
verschillende persoonlijkheden en 

capaciteiten, snoeihard nodig heb
ben. Dat vind ik een goede ontwik

keling. Op die manier bouwen we 
namelijk aan een inclusieve cul

tuur. Een cultuur waarin wij vanuit 
onze kernwaarden vakmanschap, 

vertrouwen en verbinding op een 
prettige manier met elkaar om

gaan; een cultuur waarin iedereen 
zich gewaardeerd voelt om wie hij 

of zij is.”

Leren is vooruitgang
“Door te leren komen we verder – 

daardoor boeken we vooruitgang 
en dat wordt steeds meer zicht

baar. Als ik kijk naar de kwaliteit 
van ons onderwijs, dan weten we 

steeds beter ons gemeenschappe
lijk spelsysteem Flex 3.0 in praktijk 

te brengen.”

Oprecht in gesprek
“Omdat luisteren zo belangrijk is, 

is het stellen van vragen dat ook. 
Luisteren en vragen stellen kan 

alleen als we echt en oprecht met 
elkaar in gesprek zijn.”

16.45 uur16.30 uur

Samenwerken - 
óndanks ons  
reptielenbrein
Dankzij filosoof en cabaretier Paul Smit  
kunnen we wat kwalijke gewoonten  
afschuiven naar ons reptielen en  
zoogdierenbrein.

Superlangzaam
“Het zoogdierbrein is superlang

zaam. Als je bijvoorbeeld eerst 
een kastje moet opendoen, pak je 

minder snel fruit dan wanneer op 
het aanrecht een fruitschaal staat. 

Geven we toe aan het reptielen
brein en pakken we chocolade, 

dan hebben we last van cognitieve 
dissonantie: ons brein past het 

verhaal aan – ‘Ik heb die choco
lade verdiend’ of ‘Morgen stop ik 

echt met snoepen’. De neocortex 
onderdrukt het reptielen en het 

zoogdierenbrein. Maar bij pubers is 
deze nog niet ontwikkeld.”

Plezier en passie
“Tweede belangrijke factor voor 

samenwerking is plezier en passie. 
Dat maakt dat je voor een geza

menlijk doel gaat. En dan zijn we 
meteen bij de derde factor: een 

doel hebben. Wil je veranderen? 
Dan moeten alle drie delen goed 

met elkaar samenwerken. Passie 
en urgentie zetten daar druk op.”

“Ons reptielenbrein oordeelt  
razendsnel. De hele dag scannen 

we: is het hier veilig? En heb je bij 
‘De Boer, Verwaaijen en Westbroek’ 

ook een advocatenkantoor met 
mannen in grijs pak voor ogen? 

Neem je eerder iemand met een 
langwerpig of een boller gezicht 

aan? Je denkt met dit brein al snel 
in patronen. Oordeelloos is echter 

belangrijk voor samenwerking. En 
wil je patronen veranderen, dan 

moet je continu herhalen.”
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1200 deelnemers, 
75 workshops, 
4 locaties en 
1 zonovergoten dag. 
De Derde Donderdag  
in September in 
beeld en quotes. 

Jaap Peters, organisatieactivist

‘Daar ben ik niet van’
Organisaties kunnen niet zo goed organiseren. Ga 
eens na hoe vaak je binnen de organisatie zegt: ‘daar 
ben ik niet van.’ Terwijl je er thuis voor zorgt dat alles 
functioneert.”

Alma Feenstra, directeur Marketing & Communicatie

‘Als een warme jas’
 “Afgelopen jaar is een derde van het personeel verhuisd. 
Een megaoperatie. Je moet je nieuwe plek weten te vinden. 
Je moet die plek gezellig maken. Waarom? Omdat je dan 
prettiger werkt. Tijdens de Derde Donderdag in September 
maken we het ons ook prettiger. Je mag jezelf zijn. De dag is 
als een warme jas, waarin je je kunt laten inspireren. In een 
sfeer van samenwerken.” 
 

Emin Kececi, virtuoos docent

Ga in gesprek met jezelf
“Ga in gesprek met jezelf. Vraag je af hoe jij het beter kan 
doen. Als je denkt of weet dat jouw leidinggevende je irritant 
vindt, bedenk dan hoe je het zo kunt organiseren dat je  
samen door een deur kunt.” 

Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland

17.000 coureurs
“Bij het formule 1 team van Ferrari draait het allemaal om 
die ene coureur. Wij hebben 17.000 coureurs. Elk contact
moment met de monteurs – en dat zijn wij: docenten en 
ondersteunende diensten  is een mogelijkheid om een bij
drage te leveren aan succes. We hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.”
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Annette van Krimpen  
directeur Welzijn

‘Op zoek naar  
intelligente prutsers’

“Wij zijn bezig met het opzetten van 
innovatieve opleidingen. En dat kan 
nooit helemaal vanuit de structuur. Wij 
moeten op zoek naar intelligente prut-
sers, mensen die het vak beheersen 
en flexibel zijn. Intelligent prutsen past 
ook bij ons vakgebied: je werkt met 
mensen. Die kan je nooit helemaal in 
een protocol vangen.” 

Hanny de Bruin ontwerper en docent 
Maatschappelijke zorg/VIG in Leiden

‘Werken aan veilige  
omgeving’

“Dat het reptielenbrein zo dominant is, 
is voor mij een belangrijk nieuw inzicht 
bij het les geven aan studenten. Je 
kunt van alles tegen ze zeggen, maar 
als ze zich niet veilig voelen, horen ze 
het niet. De klas moet een veilige ruim-
te zijn waar een jongere zich niet be-
dreigd, gediscrimineerd of uitgelachen 
moet voelen. Daar valt nog wel een 
stap te maken.”

Rinaldo Keur onderwijskundig  
teamleider Welzijn Leidschendam

‘Tijd nemen voor  
verandering’

“Je weet dat veranderingen tijd nodig 
hebben. Toch kom je in een spagaat 
terecht, omdat er druk ligt op het 
werk en omdat er resultaten geboekt 
moeten worden. Daar moet je het met 
elkaar over hebben. Die gezamenlijke 
bewustwording, dat je tijd moet ne-
men voor verandering, is belangrijk.”

Eric ten Hove  
docent Sport & Bewegen 

‘Open in samenwerking’

“Het filmpje in de speech van Otto 
Jelsma van de pitstop van de Formule 
1-wagens blijft me bij. Soms hebben 
we de neiging de kaarten tegen de 
borst te houden. Terwijl dingen soe-
peler gaan als we open zijn in de sa-
menwerking. Daar zijn we het laatste 
jaar goed mee bezig, door samen na 
te gaan waar we naartoe gaan. Ik voel 
teamspirit.”

Lieke van der Moolen adviseur  
Onderwijs Servicecentrum (OSC) 

‘Criteria voor  
informatie delen’

“We móeten iets doen met de nieuwe 
privacywet. In de zorgsector heb je met 
zorgaanbieders te maken, waarbij je 
moet afwegen: welke informatie mag ik 
delen? Je kunt wel alle informatie bij je 
houden, maar dan kun je niet samen-
werken. Ik heb nu een aantal criteria 
gekregen waarmee ik kan toetsen wat 
ik wel en wat ik niet kan delen.”

Piet-Hein van Roosmalen  
docent Logistiek

‘Deze dag geeft spirit’

“De Derde Donderdag in September is 
altijd een soort reünie. En workshops 
zijn een soort minigemeenschappen 
waarin je samen bezig bent. Goed 
dat zo’n dag wordt vrijgemaakt om 
verbinding te maken en samen onze 
focus handen en voeten te geven. In 
het dagelijks werk is hiervoor te weinig 
tijd. Zo’n dag geeft spirit.”

Samenwerking en teamspirit vormden het thema van de Derde 
Donderdag in September 2018. Maar ook onbewust denken was 
een terugkerend thema. Dus is de slotvraag: waarvan ben jij je 
bewust geworden? En wat ga je daarmee doen?

En nu ik


