Een ode aan docenten!
Kennismaking met een nieuw Blikopener-project over de zorg
12-02-2021 Voorzichtig opperden we begin januari vanuit het Educatiepunt: “Is het misschien een
idee om ons project naar volgend jaar te verhuizen? Zodat jullie nu alleen hoeven na te denken
over jullie normale lessen, met de beperkingen door corona?” Maar het idee was snel van tafel!
Manon Hoogenkamp en Marja Bolier, docenten van Sprengeloo, waren er direct uit: “Nee nee! We
krijgen dit echt wel voor elkaar, en voor de leerlingen is het hartstikke leuk als het project door kan
gaan! We hebben al nagedacht over de planning.”
En zo komt het dat er eind januari, na een eerste project een jaar eerder, een tweede Blikopenerproject van start ging bij Sprengeloo. Een groepje leerlingen uit VMBO 4 gaat aan de slag met een
uitdagende opdracht van Zorggroep Apeldoorn: Ontwikkel promotiemateriaal over beroepen in de
zorg, waarmee wij op scholen en beurzen voorlichting kunnen geven aan jongeren.
Het project is voorbereid door docenten Manon en
Marja, door verpleegkundige Wendy Leenheer van
Zorggroep Apeldoorn (met collega’s) en door Iris
van de Kamp van het Educatiepunt. Er is een mooie
route uitgezet voor de leerlingen. De leerlingen
kunnen door corona niet de zorgpraktijk in, maar de
zorg kan en mag gelukkig wel de school in!
Alle deelnemende leerlingen hebben in jaar 3 al
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gekozen voor het profiel Zorg en Welzijn. Ze zijn
daardoor al wat bekend met de zorgsector. In dit project gaan ze verder de diepte in.
Na een introductie over de opdracht, startten
de leerlingen met een oriëntatie op beroepen
in de zorg. Ze gingen aan de slag met digitaal
materiaal van de Werkgeversvereniging Zorg
en Welzijn: de uitgebreide lessenserie ‘Aan jou
hebben we wat’. De filmpjes in deze serie
waren een mooie aanleiding voor de docenten
om met de leerlingen in gesprek te komen.
Daarnaast komen er verschillende
gastdocenten op bezoek in de klas. De eerste
twee gasten bezochten de school op 4
februari. Wat fijn dat zij wilden langskomen om hun verhaal te vertellen en met de leerlingen in
gesprek te gaan! In het lokaal was meer dan voldoende afstand om veilig te kunnen werken. Heel
mooi was dat Iris via een videoverbinding mee mocht kijken. Petje af voor de docenten, die de
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leerlingen begeleidden, de gastdocenten ontvingen en op hun gemak stelden, foto’s en video’s
maakten, en dan ook nog zorgden voor een live video-verbinding naar het Educatiepunt.

Gastdocent Ilse vertelde over haar werk als verpleegkundige bij Atlant. Ze werkt op een afdeling
met cliënten die de ziekte van Huntington (een erfelijke hersenaandoening) hebben. Met verhalen
vanuit de praktijk liet ze zien wat haar voldoening geeft in haar werk. Het was een heel persoonlijk
verhaal over ook de moeilijke kanten van het werken in de zorg. Wat doet het bijvoorbeeld met je
als er cliënten doodgaan? Ilse heeft stap voor stap van collega’s geleerd hoe ze daarmee om kan
gaan. “Uiteindelijk ontdek je dat het juist heel mooi is om mensen in hun laatste fase te
begeleiden, samen met de familie. Het is ook een natuurlijk proces.” Ilse begon haar loopbaan ook
bij Sprengeloo, in dezelfde klas als de leerlingen nu zitten. Dat maakte dat haar verhaal heel
herkenbaar was. Via verschillende vervolgopleidingen, cursussen en banen heeft ze zich kunnen
ontwikkelen tot waar ze nu is. Ilse: “Je bent nooit uitgeleerd!”
Gastdocent Duwke werkt als verpleegkundige
bij Zorggroep Apeldoorn, locatie Randerode.
Daar begeleidt ze ouderen die herstellen van
een hersenbloeding. Ze praat met de leerlingen
over de mooie kanten van haar vak (“Er is geen
dag hetzelfde!”), maar ook over de zwaarte van
het vak. Ze werkt al heel lang in de zorg, en
heeft grote veranderingen meegemaakt. Er
ontstaat een gesprek over de vraag op basis
waarvan je eigenlijk voor een beroep kiest. Hoe kijken de leerlingen naar de hoge werkdruk? En
wat krijg je eigenlijk voor een salaris? Aan het eind haalt Duwke een grote tas tevoorschijn met
allerlei materialen die ze in haar werk gebruikt. Van incontinentiemateriaal tot
beschermingsmiddelen vanwege corona. Een goede manier om de leerlingen nog iets meer te
laten zien van de praktijk!
Via alle activiteiten ontwikkelen leerlingen ideeën over hun eigen talenten, interesses en ambities.
Met behulp van een kunstdocent gaan ze een pitch maken (korte video) waarin ze alle inzichten
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over zichzelf kunnen samenvatten. Zo krijgen ze stap voor stap steeds meer inzicht in hun eigen
wensen voor het vervolgonderwijs en werk.
Ook voor het eindproduct van de leerlingen wordt een kunstdocent ingeschakeld. Leerlingen
kiezen een rolmodel (dat kan een van de gastdocenten zijn, maar ook iemand anders uit de zorg in
Apeldoorn) en maken onder begeleiding van de kunstdocent een filmpje over zijn/haar werk. De
filmpjes kunnen als promotiemateriaal gebruikt worden door Zorggroep Apeldoorn. Eind maart
wordt het project afgerond. We zijn erg benieuwd naar de resultaten!
Het is weer overtuigend bewezen, ‘Aan jou hebben we wat!’ geldt voor de leerlingen, maar zeker
ook voor alle keien van docenten en gastdocenten in onze projecten!
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