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‘We hebben gekozen voor 
Suriname als land vanwege de 
binding die er tussen Neder-
land en Suriname is’, vertelt 
Peter Poortman. ‘Sinds 2016 
doen we dit, via Edukans. Een 
groep leerkrachten, studen-
ten, zorgcoördinatoren en 
schoolleiders gaat twee weken 
naar Suriname vanuit het 
programma World Teacher van 
Edukans. De laatste groep is 
in oktober teruggekomen uit 
Suriname.’ 

Poortman vervolgt: ‘Tijdens 
zo’n reis ga je heel praktisch 
met je collega aan de slag 
in de klas. Je observeert in 
de groep, houdt workshops 
over activerende didactiek of 
differentiatie. Schoolleiders 
coachen hun collega-schoollei-
der en organiseren workshops 
met elkaar. Voor vertrek naar 
Suriname doe je mee aan een 
aantal bijeenkomsten, for-
muleer je wat jij in Suriname 
wilt leren. Bijvoorbeeld: ‘Ik 
wil leren lesgeven voor een 
grote groep die ik niet ken, 
met weinig middelen’. Of: Hoe 
nemen ze in Suriname meer- 
of minderkunners mee met 
de groep?’ Van elkaar en met 
elkaar leren, daar gaat het 
om en in die stand gaan de 
deelnemers op reis. Het gaat 
ook om je eigen leerdoelen: 
goed burgerschap, persoon-
lijke ontwikkeling. De deelne-
mers schrijven elke dag een 

stuk in het reflectieverslag en 
het idee is dat je op je eigen 
school ook uit de voeten kunt 
met het geleerde.’ 

Boost
De totale groep die meedoet 
aan een World Teacher-reis 
van Edukans bestaat uit zo’n 
18 tot 20 mensen. Vanuit 
Kopwerk/Schooltij gaan er 
jaarlijks 3 tot 5 mensen mee. 
Poortman: ‘Zo’n reis geeft 
enorme boost aan je wereld-
burgerschap; de wereld is 
natuurlijk een stuk groter dan 
de kop van Noord-Holland. Dat 
weet iedereen wel, maar nu 
ervaar je het ook echt. Deel-
nemers vertellen me vaak dat 
de uitdagingen hier en daar 
eigenlijk hetzelfde zijn, maar 
dat de manier van oplossen 
verschillend is en dat de uit-
wisseling van die ervaringen 
verhelderend is. 

Elkaars problemen herkennen 
en praten met iemand aan de 
andere kant van de wereld die 
hetzelfde meemaakt, kan ook 
een heleboel lucht geven. Ik 
hoor ook vaak dat deelnemers 
zijn gegroeid in creativiteit en 
andere positieve vaardighe-
den. De reis draagt niet alleen 
bij aan goede verbindingen 
met Suriname, maar ook 
met de andere deelnemers 
uit de groep: pabostudenten, 
leerkrachten en directeuren uit 
heel Nederland.’

Geen vakantie
In 2020 zal er weer een 
nieuwe Edukans World 
Teacher-reis worden georga-
niseerd. Poortman: ‘Wie mee 
wil, gaat door een selectie-
procedure. De oud-deelne-
mers kijken ook mee met wie 
geschikt is om te gaan. We 
willen graag een goede balans 
tussen jong en oud, schoollei-
ders en IB’ers, en mensen uit 
de hele regio. 

Het vraagt best wel wat van 
je, je offert je vakantie op, je 
bent een week van school en 
moet in de weekends aan de 
slag met de voorbereidingen 
op het huiswerk dat je tijdens 
je reis moet doen. In Surina-
me ben je elke avond bezig 
met je eigen reflectie, maar 
ook met wat je morgen gaat 
doen samen met je collega. 
Zo’n vier maanden voor ver-
trek begin je al aan de voor-
bereiding. Het is beslist geen 
vakantie, maar wel ontzettend 
goed voor je.’ 

Meer weten over het World 
Teacher programma?
Kijk op https://www.edukans.
nl/programma/world-teacher/. 

Wil je mee? Neem contact op 
met Peter Poortman:
p.poortman@kopwerk.nl.
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Vanuit Stichting Kopwerk/
Schooltij gaat jaarlijks een groep 
docenten en schoolleiders naar 
Suriname. Tijdens de reis staat 
collegiale ontmoeting en weder-
zijds leren centraal. Peter 
Poortman, beleidsmedewerker 
Onderwijs & Kwaliteit van 
Stichting Kopwerk/Schooltij, 
vertelt.


