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Opdracht 1: Algemene gegevens   

Deel 1 
Naam student: 
 

Jordy Verheijen 

Opleiding en groep: 
 

Lerarenopleiding Geschiedenis, 3B 

Studieloopbaanbegeleider: 
 

Anne van Duuren 

Gegevens studie/stageplaats: Stad en 

Land waar je heen gaat (evt. universiteitsnaam 
of naam stageschool) 

 

Land: Nicaragua 
Stad: Managua 
Stageschool: ‘Colegio Mondial’ 

Met wie ga je naar het buitenland: 
(naam en  e-mailadres) 
 

Winny Smeets 
(Smeets.Winny@gmail.com) 

Duur verblijf:  
 

4 maanden 

Data verblijf:  
 

15 februari 2016 tot 13 juni 2016 

Studentnummer:  
 

464967 

Telefoonnummer:  
 

06-39142745 

Inleverdatum: 
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Deel 2 
Projecten:  
Je moet minstens 22,5 EC in het buitenland kunnen verantwoorden (7,5 EC krijg je wanneer je je onderwijskofferopdrachten 
voldoende hebt gemaakt). Dit doe je door zelf EC’s toe te kennen aan de projecten/studie/stage die je gaat uitvoeren. Ook 
kun je EC’s toekennen aan voorbereidingen voorafgaand aan vertrek. (Denk aan een talencursus, literatuurstudie, 
coöperatief leren, etc.) 
Omschrijf hier wat je wilt gaan doen in het buitenland. Je kunt soms zelf projecten kiezen, maar vaak verwacht de 
stageschool dat je een project voortzet.  
 

7,5 EC: Ik ga op het Colegio Mondial helpen de docenten aldaar vakdidactisch en onderwijskundig te 
ontwikkelen. Ik ga hierin met name inzoomen op werkvormen. Ik ga (samen met mijn reisgenootje) 
de werkvormen die al ingezet worden in kaart brengen en vervolgens adviezen geven over hoe het 
beter kan. Mogelijk ga ik hierbij ook nieuwe werkvormen aandragen.  
 
7,5 EC: Naast het ontwikkelen van de docenten aldaar ga ik ook lessen geven op het Colegio 
Mondial. Ik zal daar de lessen Engels en Computerkunde gaan geven. Hoeveel lessen dit precies 
zullen zijn, weet ik niet.  
 
5 EC: Buiten de schoolactiviteiten zijn er ook nog andere activiteiten waarmee ik mij wil gaan 
bezighouden. Zo is het sportveld dat bij de school hoort aan een stevige onderhoudsbeurt toe. Ik wil 
mij hier ook voor gaan inzetten, zodat de leerlingen in Nicaragua weer kunnen sporten. En wellicht 
kan ik zelf dan ook nog eens een balletje gaan trappen met de leerlingen.  
 
2,5 EC: Voorafgaand aan de reis heb ik reeds een talencursus Spaans gevolgd. Deze heb ik ook 
behaald. In Januari wil ik mij nog verder gaan verdiepen in de Spaanse taal, zodat ik mij in Nicaragua 
goed verstaanbaar kan maken.  
 

Doelen: 
Geef hieronder per project aan, aan welke eigen leerdoelen wat betreft je docentvaardigheden je wilt werken en denk 
hierbij ook aan persoonlijke leerdoelen. 
 

Algemene leerdoelen: 
- Ik wil leren de Spaanse taal beter te beheersen. 
- Ik wil leren omgaan met armoede.  
- Ik wil leren hoe ik moet omgaan met het onderwijs in een ontwikkelingsland. 
 
Leerdoelen m.b.t. onderzoek: 
- Ik wil leren onderzoek te doen in een vreemd land met een andere cultuur.  
- Ik wil leren werkvormen te herkennen en in kaart te brengen. 
- Ik wil leren communiceren met docenten die een andere taal spreken en andere normen en 
waarden hebben.  
 
Leerdoelen m.b.t. lesgeven:   
- Ik wil leren lesgeven met beperkte middelen.  
- Ik wil leren lesgeven aan klassen met meer dan vijftig leerlingen.  
- Ik wil leren werkvormen te ontwikkelen met beperkte middelen.  
 

Werken aan doelen: 
Hoe ga je aan je doelen werken? Wat zijn de activiteiten die je hiervoor moet uitvoeren? Met wie moet je afspraken maken, 
welke taken neem jij op je en welke je medestudent?  
 
1. Rustig opstarten in Nicaragua, wennen aan de situatie aldaar. 
2. Kennismaken met de school, de docenten, de leerlingen. 
3. Activiteiten ondernemen op school en buiten school. 
4. De Nicaraguaanse cultuur leren kennen d.m.v. dingen te ondernemen met de lokale bevolking.  
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5. Lessen bijwonen van andere docenten op het Colegio Mondial. 
6. Zelf lessen geven op het Colegio Mondial.  
7. Interviews houden met de docenten op het Colegio Mondial. 
8. Interviews houden met de leerlingen op het Colegio Mondial. 
 

Vakdocent: 
Welke vakdocent (van het ILS; naam en e-mailadres) heb je om hulp gevraagd? Wat waren je vragen? Hoe pas je deze in in 
je project? Welke afspraken heb je gemaakt met de vakdocent als je in het buitenland bent?!  Hoe vaak neem je contact 
op? 
 

Anne van Duuren is mijn huidige SLB’er en om die reden ook mijn contactpersoon op de HAN als ik 
in Nicaragua zit. Eén keer in de maand contact lijkt mij voldoende. (E-mailadres: 
Anne.vanDuuren@han.nl) 
 

Verwachtingen: 
Wat verwacht je van je buitenlandverblijf? Wat denk je te gaan leren, te doen, te zien, te voelen, te ruiken? Hoe denk je dat 
je de maanden dat je weg bent door te gaan brengen? Hoe denk je contact te houden met Nederland? Wie ga je missen en 
waarom? Wat ga je van Nederland absoluut niet missen? 
 

Ik vind het best wel spannend om naar Nicaragua te gaan en daar vier maanden te gaan 
wonen/werken/leven. Ik denk daarnaast wel dat dit het juiste moment is voor mij om deze reis te 
gaan maken. Ik ben nu 24 jaar, ben bezig met mijn tweede Hbo-opleiding en wil altijd al reizen 
maken, dingen van de wereld zien. Deze Minor geeft mij de kans dit te doen.  
 
Ik denk dat ik als persoon ontzettend ga groeien. Zo ga ik goed leren Spaans spreken, zal ik 
zelfstandiger worden, maar zal ik bovenal ervaren hoe mensen in Nicaragua leven. Nicaragua is één 
van de armste landen in Amerika en dit ga ik aan den lijve ervaren. Dit zal in het begin een 
cultuurshock zijn, maar uiteindelijk ook een leerervaring. Het zal mijn ogen openen over bepaalde 
dingen in het leven. Hoe mensen leven in armoede, maar toch gelukkig kunnen zijn bijvoorbeeld. Ik 
denk dat ik een heel ander persoon ben als ik terugkom uit Nicaragua.  
 
Ik ga een blog bijhouden waarin ik mijn ervaringen deel met mijn familie en vrienden in Nederland. 
Daarnaast maakt Skype het tegenwoordig ook mogelijk om met iedereen over de hele wereld te 
praten. Minimaal één keer in de twee weken zal ik dan ook contact opnemen met mijn familie in 
Nederland.  
Ik denk dat ik niemand specifieks ga missen, maar ik denk wel dat het raar is om vier maanden lang 
geen bekende gezichten te zien. Vier maanden zonder familie of vrienden heb ik nog nooit 
meegemaakt, dus dit zal wennen zijn. Echter is de reis naar Nicaragua wel een bewuste keuze en 
heb ik vooral veel zin in.  
 

 

Deel 3 
Literatuur 
Welke literatuur ga je gebruiken? Hoe wil je deze literatuur gaan gebruiken? (Zorg voor voldoende relevante literatuur)  
 

- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers 
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Samenwerkend leren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.  
- Geerts, W., Kralingen, R. van. (2011). Handboek voor de leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho 
- Slooter, M. (2009). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS 
- Teitler, P. (2013). Lessen in orde. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
- Veen, T. van der. & Wal, J. van der. (2012). Van leertheorie naar onderwijspraktijk. 
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 
- Wal, J. van der. & Wilde, J. de. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: 

mailto:Anne.vanDuuren@han.nl
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Uitgeverij Coutinho.  
- Wilschut, A., Straaten, D. van., Riessen, M. van. (2004). Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de 
vakdocent. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
 
Dit zijn allemaal boeken die ik gebruik in het kader van mijn studie. Kennis die ik opgedaan heb 
gedurende mijn studie, moet ik ook gaan inzetten in Nicaragua. Deze boeken kunnen mij hierbij 
helpen.  
 

Bewijsmaterialen: 
Welke bewijsmaterialen wil je gaan verzamelen om je studiepunten te verantwoorden? Hoe ga je dat doen? 
 

Om te bewijzen dat ik mijn studiepunten verdiend heb: 
- Zal ik een blog bijhouden waarin ik mijn ervaringen deel 
- Zal ik interviews houden met de docenten en de leerlingen van het Colegio Mondial en deze 
interviews uitwerken in een interviewverslag. 
- Zal ik i.s.m. mijn reisgenootje een onderzoeksverslag schrijven over het onderzoek dat wij gaan 
doen naar de werkvormen.  
- Zal ik mijn Nederlandse contactpersoon in Nicaragua vragen om het een en ander over mijn 
verrichte activiteiten op papier te zetten.  
 

Feedback 
Aan wie ga je ter plaatse feedback vragen? Vergeet ook de vakdocent van het ILS  niet! Hoe vaak ga je feedback vragen? 
Hoe gaat dat eruit zien? (kijkwijzers/tussenevaluatie/eindgesprek, etc.) 
 

Ik ga feedback vragen van mijn reisgenootje Winny Smeets, van de docenten op het Colegio 
Mondial, van Bart (mijn Nederlandse contactpersoon in Nicaragua) en van mijn SLB’er Anne van 
Duuren.  
 

 

Deel 4 
Onderwijs en Cultuurvergelijking 
Op welk moment ga je werken aan je Onderwijs en Cultuurvergelijking? Wat heb je hiervoor nodig? (Zorg dat je van 
tevoren de opdracht gelezen hebt, zodat je weet waar je op moet letten om deze te kunnen schrijven) 

 
Het vergelijken van het Onderwijs en de Cultuur in Nicaragua met het Onderwijs en de Cultuur in 
Nederland wil ik in het tweede deel van mijn stage gaan doen. Ik ben dan zo’n twee maanden in 
Nicaragua, ben inmiddels gewend en heb ook reeds docenten (of andere mensen) geïnterviewd. Het 
lukt mij dan beter om deze twee zaken te vergelijken met hetgeen dat ik in Nederland gewend ben. 
 

Reflectie 
Hoe ga je aantonen dat je hebt gereflecteerd op de SBL-competenties? Kun je vooraf aangeven waar je op wilt gaan 
reflecteren en op welke momenten? Waar ga je allemaal op reflecteren? Vergeet vooral niet straks ook je persoonlijke 
ontwikkeling te beschrijven in relatie tot je verblijf in het buitenland. Je zult dat allemaal in je DPF zetten. Bijvoorbeeld: wat 
hebben 4 maanden Nepal gedaan met jou persoonlijk?  Hebben je ervaringen je veranderd?  Ben je anders tegen (de 
betekenis van) onderwijs aan gaan kijken? Is je visie op onderwijs veranderd?  
 

Ik wil eigenlijk elke week op mezelf gaan reflecteren, iets wat ik nu ook doe tijdens mijn WPL 2B. Ik 
wil reflecteren op alle activiteiten die ik onderneem: het onderzoek, het lesgeven, buitenschoolse 
activiteiten, maar ook op alle andere ervaringen. Ik denk namelijk dat ik ook veel leer als ik 
simpelweg aan het rondreizen ben in Nicaragua in het weekend. Ook dan kom ik in contact met voor 
mij onbekende dingen, met nieuwe mensen, etc. Van deze dingen leer ik ook weer veel, het is 
daarom verstandig ook hierop te reflecteren.  
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Vragen die ik ga beantwoorden in mijn reflecties zijn: 
- Wat heb ik meegemaakt?  
- Wat heb ik hiervan geleerd? 
- Heeft dit mij veranderd?  
- Ben ik anders tegen dingen aan gaan kijken?  
Etc.  
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Opdracht 2A 
Hieronder volgen alle blogs die ik geschreven heb gedurende mijn periode net voor, tijdens en net na 
mijn tijd in Nicaragua.  

Blog 1 
Eén maandje wachten nog 
Vandaag is het 15 januari 2016, precies één maand voordat ik (samen met Winny Smeets) naar 
Nicaragua vertrek. Ben ik er al klaar voor? Nou, nog niet helemaal. Maar ach, dat komt nog wel, heb 
nog één hele maand de tijd. Tijd genoeg! Of..???  
 
De maand januari staat in ieder geval in het teken van school (leertaken afronden) en werk (geld 
verdienen). Dat verloopt tot dusver voorspoedig, hoewel niet helemaal. Ik typ deze blog namelijk 
terwijl ik thuis ziek op de bank lig met een zware keelontsteking en ontstoken amandelen. Gelukkig 
heeft de dokter mij verzekerd dat ik over een maand weer helemaal fit ben..  
 
En dat moet ook wel, want ik ben niet van plan om stil te gaan zitten in Nicaragua. Ik heb veel op de 
planning staan: lesgeven (Engels en Computerkunde) op het Colegio Maaswaal (mijn stageschool), 
een onderzoek doen naar reeds bestaande werkvormen en aanbevelingen doen over nieuw in te 
zetten werkvormen op het Colegio Maaswaal en uiteraard ook het mooie land Nicaragua verkennen, 
rondreizen dus.  
 
Leuk om te weten is dat Nicaragua een aantal weken geleden door een bekend reisblad (ik mag geen 
namen noemen, regels omtrent reclame maken o.i.d.) is benoemd tot DE vakantiebestemming van 
2016. Nicaragua wordt bestempeld als een ‘onontdekt paradijs’. Dat had ik natuurlijk al meteen in de 
gaten toen er op school verteld werd over Nicaragua en de mogelijkheden die het land biedt.  
 
Ook leuk om te weten is dat ik een VIOS-beurs ontvangen heb ten behoeve van het onderzoek dat ik 
(in samenwerking met Winny overigens) ga doen op het Colegio Maaswaal. Ik mag dus een flink 

bedrag bijschrijven op mijn bankrekening, niets mis mee natuurlijk .  
 
Als laatste wil ik nog even de stichting ‘Salto Adelante’ noemen. Deze stichting maakt het o.a. 
mogelijk dat ik over een maand naar Nicaragua mag afreizen om daar stage te gaan lopen op het 
Colegio Maaswaal. Deze school is namelijk 25 jaar geleden opgericht door stichting ‘Salto Adelante’ 
en zij zetten zich dus ook al jarenlang in voor deze school. Ik kan alleen maar mijn waardering 
uitspreken voor hetgeen wat ze bereikt hebben en ongetwijfeld ook voor hetgeen wat ze nog gaan 
bereiken in Nicaragua. Hopelijk kan ik in Nicaragua ook een bijdrage leveren..  
 
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!  

Blog 2 
Welkome gast 
12 uur ’s middags, 32 graden en een felle zon. Dat zijn de omstandigheden waaronder ik deze blog 
typ. Een heel verschil met Nederland waar het nu ’s nachts (en misschien ook wel overdag) vriest. 
Met het verschil in weersomstandigheden noem ik één verschil, er zijn echter zoveel verschillen 
tussen Nicaragua en Nederland. In deze blog (en ongetwijfeld ook in de blogs die volgen) zullen 
enkele verschillen ook de revue passeren.  
 
Maar eerst terug naar het begin..  
 
Na een lange, maar goede reis kwamen Winny en ik aan op het vliegveld van Managua. Hier werden 
we opgewacht door Bart, onze (Nederlandse) contactpersoon in Nicaragua. Zo’n twintig minuten 
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later waren we al in ons appartement, gelegen in een buitenwijk van Managua. Deze wijk is in niets 
te vergelijken met een wijk in Nederland. Smalle, onverharde wegen en huizen die erg armoedig 
ogen. Toch heeft het ook wel iets schattigs en gezelligs. Ons appartement is van alle gemakken 
voorzien (op een defecte koelkast na, maar we krijgen straks een nieuwe).  
 
De volgende dag heeft Bart ons geïntroduceerd op het Colegio Maaswaal, de school waar Winny en 
ik les zullen gaan geven. Op het moment dat we bij de school aankwamen was er een aardbeving 
oefening gaande. De leerlingen liepen in mooie rijtjes de klaslokalen uit met de handen op hun 
hoofd. Vervolgens gingen ze in rijtjes staan op de binnenplaats van de school. Alle leerlingen dragen 
hier een witte blouse en een donkerblauwe broek (jongens)/rok (meisjes). Enerzijds door deze kledij, 
anderzijds door de lengte van de leerlingen (het zijn allemaal mini’s) zijn de leerlingen hier écht TE 
schattig voor woorden. Deze schattigheid werd nog maar eens bevestigd nadat de directeur van het 
Colegio Maaswaal ons had voorgesteld aan de leerlingen. Eerst noemden ze in koor onze namen en 
daarna kwamen een aantal leerlingen ons ook knuffelen (héél bijzonder als ze je net twee minuten 
kennen). Ik smolt bijna weg op dat moment. Dat we welkome gasten zijn was in ieder geval meteen 
duidelijk!  
 
Verder heeft Bart ons ook al een gedeelte van de stad laten zien. De bussen waren hierbij het 
vervoermiddel. Een busritje, eigenlijk het algehele verkeer in Managua is een ware belevenis in 
Managua. De bussen zijn vaak overvol waardoor een busritje aanvoelt als een sauna en een 
dierentuin in één. Daarbij is het verkeer hier ook echt een puinhoop. Alle bussen, auto’s, motors, etc. 
jagen als een dolle door elkaar heen en aan verkeersregels lijkt men zich hier niet te houden. Dit 
levert af en toe ongelooflijke taferelen op die mij eigenlijk best wel kunnen vermaken.  
 
Mijn eerste indrukken van Nicaragua en de school zijn goed, ik heb het tot dusver naar mijn zin. Dit 
zal ongetwijfeld nog meer toenemen als ik mijn Spaans heb verbeterd. Ik heb aardig wat moeite met 
het communiceren in het Spaans. De mensen praten hier héél snel en slikken vaak het laatste woord 
van de zin in, waardoor ik de helft van de tijd écht geen idee heb waarover men het heeft. En als ik 
het wel heb begrepen, is het terugpraten erg lastig. Ik hoop dat dit snel zal verbeteren.  
 
Adios Amigos y Amigas!  

Blog 3 
Zoektocht naar het paradijs 
Voordat ik naar Nicaragua afreisde heb ik mij uitgebreid ingelezen over hetgeen dat het land te 
bieden heeft. Daarnaast heb ik ook mijn voorgangers gevraagd over wat ik verwachten kon van mijn 
werkzaamheden hier. Of de informatie die dit mij vooraf heeft opgeleverd klopt met de door mij 
ervaren werkelijkheid is voor mij nog een groot vraagteken.  
 
Zo wordt Nicaragua op het internet veelal omschreven als een onontdekt paradijs. Dat paradijs is in 
ieder geval niet Managua, de (hoofd)stad waar ik woon. Managua is een immens grote, 
onoverzichtelijke stad. Het verkeer is een chaos en bezienswaardigheden heeft de stad amper. 
Toeristen zijn daarom ook in geen velden of wegen te bekennen. De Nicaraguanen zelf geven de 
toeristen in deze gelijk, ook uit hun mond valt op te maken dat Managua onder de Nicaraguaanse 
bevolking niet bijster populair is.  
Een mooie stad is Managua dus niet, een grote leerschool daarentegen wel. Ik word in Managua 
ondergedompeld in de Nicaraguaanse cultuur. Een cultuur die echt in alles verschilt van de 
Nederlandse cultuur. Dit maakt Managua nu al een ervaring die ik nooit meer vergeten zal.  
 
In mijn zoektocht naar het, door internet, beloofde paradijs heb ik gelukkig hulp gekregen. Ik heb 
mijn eerste Nicaraguaanse vriend gemaakt. Het mooie is dat deze Nicaraguaanse jongen (Fidel is de 
naam) mij heel graag wegwijs maakt in Nicaragua. En mij, met alle plezier, de mooie delen van 
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Nicaragua wil laten zien. Gisteren is hij hiermee begonnen, de stad Masaya en het dorpje Diria 
stonden als eerste op het programma.  
 
De stad Masaya voelt aan als een dorp. Heel vredelievend en twintig keer rustiger dan de hoofdstad 
Managua. Masaya staat bekend om haar grote markt, een markt waar allemaal handwerk verkocht 
wordt. Het is DE plek om souvenirtjes te kopen, iets wat ik dan ook gedaan heb. Verder hebben een 
tijd doorgebracht in het centrale park van Masaya. Een park met voor ieder wat wils: terrasjes, 
speeltuinen, kunst en (piano)muziek.  
 
In het dorpje Diria heb ik kennisgemaakt met de familie van Fidel. Gastvrije mensen met goede 
kookkunsten. Daarnaast heeft de familie één passie: hanengevechten. In de tuin liepen zo’n vijftien 
hanen rond, stuk voor stuk erg breed. De hanen worden gebruikt bij hanengevechten, iets dat héél 
populair is onder de Nicaraguaanse bevolking. Een haan zo sterk als Mohammed Ali, kan daarbij ook 
ontzettend veel geld opleveren. Ik heb twee hanengevechten gezien en ik vond vooral de beleving 
van zo’n gevecht door de mensen mooi. Het is te vergelijken met hoe ik een wedstrijd van AJAX 
beleef.. 
 
Buiten mijn zoektocht naar het paradijs, geef ik doordeweeks ook Engelse les op het Colegio 
Maaswaal. Dit doe ik samen met mijn reisgenootje Winny. In mijn volgende blog zal ik hier wat meer 
aandacht aan besteden. Voor nu.. 
 
Adios Amigos y Amigas! 
 

Blog 4 
Bingo 
Laat ik deze blog met een anekdote beginnen. Een anekdote die ook meteen de (rare) titel van deze 
blog verklaard: “Vorige week woensdag zijn Winny en ik uiteten geweest bij de plaatselijke Pizza Hut. 
Tot mijn verbazing één van de modernste restaurants die ik tot dusver in Nicaragua gezien heb. Net 
nadat we ons eten hadden besteld, werd er een bingokaart bij ons op het tafeltje gelegd. De 
serveerster vertelde ons dat er elke woensdagavond Bingo wordt gespeeld in de Pizza Hut met 
‘GRATIS ETEN EN DRINKEN’ voor de winnaar. De mensen die mij kennen weten dat ik nóóit geluk heb 
met zulke spellen, maar 2016 blijkt tot dusver een gelukkig jaar voor mij. In januari won ik kaartjes 
voor de ‘Vrienden van Amstel Live’ en dit keer wonnen wij de Bingo. Echt waar. Wij, de enige twee 
buitenlanders in het ontzettend drukke restaurant, wonnen de Bingo. Gratis eten en drinken voor 
Winny en Jordy!” (Mijn tamelijk enthousiaste reactie op deze overwinning staat op video. Wanneer ik 
weer terug ben in Nederland kan deze, indien gewenst, aanschouwt worden)  
 
In mijn vorige blog heb ik beloofd om in deze blog aandacht te besteden aan mijn werkzaamheden 
op het Colegio Maaswaal. Ik ben namelijk niet alleen in Nicaragua om Bingoavondjes winnend af te 
sluiten, maar ook om les te geven op deze basisschool. Dit lesgeven doe ik dan ook al drie weken en 
al blijft het wennen, het gaat steeds beter. Ik treed namelijk best wel ver buiten mijn comfortzone 
door, als student aan de ’Lerarenopleiding Geschiedenis’, Engelse les te geven op een basisschool. En 
daar blijft het niet bij: ik communiceer met de leerlingen in het Spaans. Eerlijkheid gebied te zeggen 
dat ik de Spaanse taal nog lang niet machtig ben, al krijg ik wel veel complimenten van de docenten. 
Zij vinden mijn beheersing van de Spaanse taal ‘best goed’ en in vergelijking met de allereerste week 
zelfs ‘uitstekend’. Ik ben een snelle leerling, volgens hen.  
 
Waar Winny en ik in de eerste twee weken nog gezamenlijk lesgaven aan de verschillende klassen, 
heb ik sinds deze week mijn eigen klassen. Ik geef Engelse les aan groep 4, groep 6 en groep 7. 
Daarnaast geef ik ook Engelse les aan de docenten. Niet aan alle docenten, maar aan de docenten die 
al enige kennis hebben van de Engelse taal. De echte ‘beginners’ (de docenten die dus geen woord 
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Engels spreken) neemt Winny voor haar rekening.  
Met de leerlingen ben ik écht begonnen bij de basis. Denk hierbij aan: nummers, dieren, het alfabet, 
dagen van de week en maanden van het jaar. Dit natuurlijk in een héél rustig tempo met veel 
herhaling. Een nieuwe taal leer je namelijk niet in twee weken, maar daar gaat simpelweg een lange 
tijd overheen. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld drie jaar Franse les gehad, maar kan ik er nog steeds 
helemaal niks van. Ik hoop in ieder geval in de maanden dat ik hier ben een goede basis te kunnen 
leggen, waarvan mogelijke nieuwe studenten die naar Nicaragua vertrekken kunnen profiteren.  
Met de docenten ga ik dieper inzoomen op de Engelse werkwoorden, zowel de tegenwoordige als 
verleden tijd. Hier is door de docenten specifiek naar gevraagd.  
 
Natuurlijk heb ik sinds mijn vorige blog, ook weer enkele hoofdstukken kunnen toevoegen aan mijn 
‘zoektocht naar het paradijs’.  
Zo ben ik samen met Winny naar de boulevard van Managua geweest, het enige mooie (en daarom 
ook toeristische) stukje van de hoofdstad. Ook zijn Winny en ik, samen met onze Nederlandse 
contactpersoon Bart, naar ‘El Chocoyero’ geweest. Een fantastisch mooi natuurreservaat met twee 
watervallen, indrukwekkende bomen en vele dieren. Helaas hebben wij niet veel dieren mogen 
aanschouwen. De brulapen, waar wij ons zo op verheugd hadden, hebben we wel ontzettend veel 
lawaai horen maken. Ze zaten echter te ver weg om ze ook met eigen ogen te zien.  
 
Aankomend weekend gaat mijn zoektocht weer verder. Ik ga dan met mijn Nicaraguaanse vriend 
naar ‘Laguna de Apoyo’. Check even het internet om te zien hoe mooi het daar is! Daarnaast komt 
volgende week mijn beste vriend vanuit Nederland op bezoek. Omdat ik eind volgende week 
vakantie krijg, ga ik ook met hem op rondreis door Nicaragua. Granada, San Juan del Sur en Isla de 
Ometepe zullen door ons bezocht gaan worden. Check ook deze drie plekken even op internet, zijn 
zeer de moeite waard! Dit was het voor nu..  
 
Adios Amigos y Amigas!  

Blog 5 
Semana Santa 
Semana Santa, vrij vertaald de ‘Goede Week’. De week voor Pasen. Een week die in alle Spaanstalige 
landen ter wereld uitbundig gevierd wordt. Een week waarin de scholen gesloten zijn. Een week 
waarin ik dus kon gaan en staan waar ik wilde. En dat heb ik uiteraard niet nagelaten..  
 
Samen met mijn goede vriend Marcin uit Nederland (niet uit Polen) ben ik zo’n tien dagen op 
rondreis geweest door Nicaragua. Een volgend hoofdstuk van mijn ‘zoektocht naar het paradijs’.  
In deze blog zal ik aandacht besteden aan deze rondreis. Een rondreis die ons langs de mooie 
plaatsen Granada, San Juan del Sur en Isla de Ometepe heeft gebracht.  
 
Granada  
Granada wordt op verschillende internetpagina’s bestempeld als de mooiste stad van Centraal 
Amerika (met Antigua in Guatemala op een mooie tweede plek). De stad huisvest namelijk enkele 
prachtige, oude, koloniale gebouwen. Deze gebouwen bevinden zich allemaal in het centrum van de 
stad. Al lopende door het centrum lijkt het daarom alsof je je in een Openluchtmuseum bevindt. De 
gebouwen hebben allemaal een andere kleur en ademen allemaal de roerige historie van Granada 
uit. Als ik terug ben in Nederland zal ik met alle plezier deze roerige historie nader toelichten, in deze 
blog besteed ik er even geen aandacht aan.  
Het ‘Openluchtmuseum-gevoel’ maakt dat de stad Granada ook erg populair is bij vele toeristen. 
Anders dan in Managua heb ik hier dan ook vele toeristen gezien en ontmoet. Twee van deze 
toeristen (backpackers) waren Danny en Amanda uit de Verenigde Staten. Een jongen en meisje, net 
zo oud als Marcin en ik. Wat ik bij onze eerste ontmoeting nooit gedacht had was dat deze twee 
Amerikanen aan het einde van onze rondreis goede vrienden van ons zouden zijn. Echter is dat wel 
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het geval, het toeval was namelijk dat Danny en Amanda ook naar San Juan del Sur en naar Isla de 
Ometepe zouden reizen. De eerste ontmoeting in Granada was dus absoluut niet de laatste 
ontmoeting.  
Laatste leuke feitje over Granada: op zondag 20 maart keken Marcin en ik samen, om kwart voor tien 
’s morgens, in een klein barretje, naar PSV-AJAX. Uitslag: 0-2 (KAMPIOENUUHH!). Best leuk feitje, 
toch?  
 
San Juan del Sur  
San Juan del Sur is een stadje aan de Stille Oceaan. Het is een typisch surfersstadje: klein, weinig 
verkeer, strand, surfers, veel kroegjes en veel feest. Vooral van die laatste twee hebben Marcin en ik 
veel gezien in San Juan del Sur. Al hebben we ook mooie stranden bezocht en hebben we één van de 
grootste Christusbeelden ter wereld bezichtigd. Deze ‘Mirador del Christo de la Misericordia’ bevindt 
zich op een berg (flink wat inspanning vereist om die berg te beklimmen) en is één van de grootste 
Christusbeelden ter wereld. Alleen het alom bekende Christusbeeld in Rio de Janeiro is groter.  
Nog even terugkomend op de kroegjes en het vele feesten: we hebben een heuse kroegentocht 
gedaan door San Juan del Sur. Samen met o.a. onze vrienden Danny en Amanda, maar ook 
verschillende Costa Ricanen, Canadezen, Duitsers, Engelsen, etc. hebben we (natuurlijk heel braaf) 
een biertje gedronken. Alhoewel, bij één van de vele kroegen die we bezochten, was het net alsof we 
ons in de film ‘American Pie’ bevonden. Dit keer dus geen Openluchtmuseum, maar een film. 
Verschillende feestbeesten doken met kleren en al een zwembad in, deden drankspelletjes die ik nu 
nog steeds niet begrijp, etc. Afijn, laat ik het er maar op houden dat het een mooie avond was. Net 
als dat San Juan del Sur een mooi surfersstadje is.  
 
Isla de Ometepe  
In Isla de Ometepe heb ik het paradijs gevonden. Zoals de naam al doet vermoeden is het een eiland 
en wat mij betreft een MUST GO voor iedereen die nog van plan is om naar Nicaragua te vertrekken. 
Huur dan meteen een scooter en verken het hele eiland! Het eiland is niet bepaald groot, de wegen 
zijn prima en er is bijna geen verkeer. Vanaf je scooter heb je altijd zicht op een of twee vulkanen, 
wat erg vet is om van zó dichtbij te zien. De mogelijkheid is er om deze vulkanen te beklimmen, maar 
in het kader van ‘we hebben vakantie’, hebben Marcin en ik dit niet gedaan. Achteraf hebben we 
daar wel een klein beetje spijt van. We zijn wél op drie andere bijzondere plekken geweest waarvan 
‘Punta Jesus Maria’ de meest bijzondere was. Dit is een hele smalle zandbank in het meer van 
Granada (het grootste meer van Centraal Amerika waarin het eiland Ometepe zich bevindt) waarover 
je tot heel ver in het meer kunt wandelen. Soms lijkt het zelfs alsof je op het water loopt en dat is, 
met ook nog eens een fantastisch uitzicht op de vulkaan ‘Concepción’, écht een hele vette ervaring.  
 
Rest mij nog te zeggen dat ik het erg tof vind om zoveel reacties te ontvangen op mijn blogs. Ik vind 
het leuk dat veel mensen in Nederland zich interesseren voor hetgeen dat ik hier in Nicaragua 
meemaak. De foto’s van de rondreis met Marcin zal ik binnenkort op Facebook plaatsen en niet 
toevoegen aan deze blog. Dit zal ik echter pas doen ná komende zaterdag, dan hebben Marcin en ik 
namelijk ook nog de stad Leon bezocht. Hier zullen we morgen naartoe reizen.  
 
Adios Amigos y Amigas!  

Blog 6 
Alles heeft een keerzijde 
Ik ben inmiddels bijna twee maanden in Nicaragua. De oplettende lezer/volger van mijn blog weet 
dat ik nu dus op de helft zit van mijn avontuur. Ondanks dat ik thuis (lees: Nederland) af en toe wel 
mis, ben ik blij dat dit avontuur nog twee maanden voortduurt. Het avontuur kent namelijk héél veel 
mooie ervaringen die maken dat ik nog absoluut niet naar huis wil, zeker omdat er ongetwijfeld nog 
vele mooie ervaringen gaan volgen. Echter heeft alles een keerzijde; niet alle ervaringen zijn positief. 
Hier wil ik in deze blog aandacht aan besteden.  
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Eerst overigens nog even aandacht voor het hoogtepunt van mijn avontuur tot dusver. Vorige week 
heb ik namelijk samen met Marcin (die inmiddels weer terug is in Nederland) de vulkaan ‘Cerro 
Negro’ beklommen. Nu is het beklimmen van een vulkaan al iets wat zeer de moeite waard is, maar 
met deze vulkaan is iets bijzonders aan de hand. Deze vulkaan, de ‘Zwarte Heuvel’ in het Nederlands, 
is namelijk de enige vulkaan ter wereld waar je naar beneden kunt ‘vulkaanboarden’. Dit is een 
mengelmoes van sleeën en snowboarden, alleen dan van 675 meter hoogte. Ik wil niet overdrijven, 
maar dit was écht MEGA cool! Ik ging weliswaar één keer flink op m’n bek, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Het ‘vulkaanboarden’ is een ervaring die ik nooit meer zal vergeten, iets wat overigens 
ook geldt voor mijn kompaan Marcin.  
 
Maar het is zeker niet zo dat alles hier in Nicaragua rozengeur en maneschijn is. Het land is een van 
de armste landen in Amerika en dat maakt indruk op mij. Ik ben er ook van overtuigd geraakt dat je 
dergelijke armoede eerst met eigen ogen gezien moet hebben, wil je realiseren hoe erg het hier met 
grote aantallen mensen gesteld is. Ik zie veel mensen die op straat wonen en waar niemand naar 
omkijkt, ik zie duizelingwekkende kleine huisjes waar met soms wel tien tot vijftien mensen tegelijk 
in geleefd wordt en zo zie ik nog wel meer. Dit zorgt er (bijna, misschien wel helemaal) voor dat ik me 
schuldig ga voelen over de mogelijkheden die ik dan wel weer heb om rond te reizen door Nicaragua, 
de mooie dingen van het land te zien, etc. Ik ben in twee maanden op verschillende plekken geweest, 
waar andere mensen alleen maar van kunnen dromen. En juist dit maakt de mooie ervaringen ook 
wel dubbel.  
 
Zeker omdat dergelijke armoede eigenlijk ook best wel dichtbij komt. De school waarop ik lesgeef is 
namelijk gelegen in een erg arme wijk. Het is niet voor niets dat de kinderen op school eten krijgen, 
omdat men er hier niet vanuit kan gaan dat de kinderen thuis iets te eten krijgen.  
Des te knapper is het dat deze kinderen altijd super vrolijk rondlopen op school, veel liefde (in de 
vorm van duizend knuffels op een dag) aan Winny en mij geven en altijd een lach op hun gezichtje 
hebben. Deze kinderen hebben geleerd om het plezier te zoeken in de kleine dingen, iets waarvan de 
kinderen in Nederland nog héél veel kunnen leren. En ik ook, eigenlijk iedereen in Nederland. Wij 
Nederlanders (ik hoor daar absoluut ook bij) zeuren over alles, terwijl wij eigenlijk alles hebben. Ik 
begin me hier in Nicaragua heel erg te realiseren dat het eigenlijk écht van de zotte is dat wij klagen 
over een televisie of PlayStation die even raar doet, over eten dat niet lekker is of, in het ergste 
geval, over een trein die vijf minuten te laat komt. Hier in Nicaragua hebben de meeste mensen niet 
eens een televisie of PlayStation en soms ook helemaal geen eten.  
 
Gelukkig hebben de kinderen in ieder geval wel een school waar ze naartoe kunnen gaan. Waar ze 
leren lezen en schrijven, waar ze kunnen spelen met leeftijdsgenootjes en waar ze voorbereid 
worden op de toekomst. Salto Adelante, de stichting die deze school gestart is, verdient daarom een 
ontzettend groot compliment. Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van de Salto Adelante-familie en 
ook iets kan betekenen voor de kinderen.  
En wat als ik terug ben in Nederland? Dan zal ik dat op een of andere manier blijven doen. En ik hoop 
dat er mensen zijn die, na het lezen van deze blog, daarbij willen helpen..  
 
Adios Amigos y Amigas  

Blog 7 
Zwetend voor de klas  
Het is bloedheet in Managua, elke dag zo’n 35 graden. Elke inspanning die ik doe moet ik bekopen 
met kleren die weer gewassen kunnen worden en een douchebeurt. Zo ook mijn inspanningen op 
het Colegio MaasWaal.  
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Deze inspanningen zijn met name het lesgeven aan de verschillende klassen die ik onder mijn hoede 
heb: de Segundo Grado (groep 4), de Cuarto Grado (groep 6), de Quinto Grado (groep 7) en de 
docenten die al een aardig woordje Engels kunnen. Ook al is Engelse les geven op een basisschool 
niet waarvoor ik opgeleid word in Nederland, ik vind het erg leuk om te doen. Dit komt met name 
door de enthousiaste reacties van mijn leerlingen. Als ik de docenten op het Colegio MaasWaal moet 
geloven kijken de leerlingen altijd uit naar de Engelse lessen en word ik zelfs gemist als ik een dagje 
niet op school ben. Dit is vanzelfsprekend genoeg motivatie om de leerlingen van leuke Engelse 
lessen te voorzien, althans dat probeer ik.  
 
De verschillen tussen de klassen waaraan ik lesgeef zijn groot. De Segundo Grado bestaat uit 
ongeveer 45 leerlingen die allen om en nabij de zeven jaar oud zijn. De leerlingen zijn erg 
enthousiast, soms TE enthousiast, maar hier probeer ik tijdens mijn lessen gebruik van te maken. Dat 
lukt in de meeste gevallen vrij aardig, al zijn er ook momenten geweest dat ik even wat strenger 
moest optreden. Eén keer heb ik ze zelfs na de les, in mijn beste Spaans, boos toegesproken en 
sindsdien hamer ik veel meer op de regels die in mijn klas gelden. Deze regels zijn:  
1. Als ik vraag om stilte, dan is de klas ook stil  
2. Als je iets wilt zeggen, steek dan je vinger op  
3. Je gaat respectvol met elkaar om  
Het enthousiasme en de daarmee soms gepaard gaande drukte heeft ook te maken met het tijdstip 
waarop ik de Segundo Grado lesgeef. Dit is namelijk elke maandagochtend en woensdagochtend om 
07:15u ’s morgens. In Nederland zijn de meeste mensen dan nog een zombie, in Nicaragua is 
iedereen dan al topfit. Ik ben inmiddels ook helemaal gewend aan dit vroege opstaan, gelukkig maar.  
Bij de Segundo Grado blijven mijn Engelse lessen beperkt tot de basis. Meer dan dat is ook amper 
mogelijk, herhaling is het belangrijkst. In Nederland krijgen de leerlingen van groep 4 niet eens 
Engelse les, juist daarom ga ik ook niet héél veel eisen van dezelfde leeftijdsgroep hier in Nicaragua.  
 
De Cuarto Grado en Quinto Grado tellen respectievelijk 56 (!) leerlingen en 31 leerlingen. De 
leerlingen zijn al wat ouder en dat is tijdens mijn Engelse les ook wel te merken. Ze begrijpen dat het 
belangrijk is om de Engelse taal machtig te zijn en ik heb daarom dan ook te maken met 
gemotiveerde, ijverige leerlingen. Boos worden of constant wijzen op de regels die in mijn klas 
gelden is niet nodig, kennisoverdracht is vrijwel het enige waarmee ik mij bezig hoef te houden. Dit 
doe ik vooral op een klassikale manier waarbij ik veelal de interactie op zoek met mijn klas. Ik stel 
veel vragen, ik laat leerlingen naar het bord komen, etc. Zelf vind ik dit erg leuk om te doen en ik 
merk aan de positieve reacties van de leerlingen dat zij het ook leuk vinden om veel bij de les 
betrokken te worden. De kennis die ik over probeer te brengen gaat al wat verder dan de typische 
basisdingen. Zo maak ik heel langzaam een begin met werkwoordjes en heb ik ook getracht de 
Engelse kloktijden uit te leggen. Ik merk wel dat de leerlingen dit moeilijk vinden waardoor ik alles op 
een rustige manier behandel.  
Ik ben erg tevreden over de gang van zaken tijdens mijn lessen aan de Cuarto Grado en Quinto 
Grado. Hopelijk blijft dit de resterende weken zo positief.  
 
Dit is het wel voor nu. Voor de verandering eens een keer een blog over mijn werkzaamheden op het 
Colegio MaasWaal. Ik vond het namelijk wel eens tijd om jullie ook hierin wat meer inzicht te geven. 
Ik ga weer even mijn kleren wassen en de douche in ;-)..  
 

Blog 8 
Bijzonder 
Heb ik al eens gezegd hoe bijzonder het eigenlijk is dat ik nu alweer bijna drie maanden in Nicaragua 
ben? En hoe bijzonder alle ervaringen zijn die ik hier opdoe? Waarschijnlijk hebben voorgaande 
(positieve) blogs dit al duidelijk gemaakt, maar middels deze blog wil ik dit nog maar eens 
benadrukken.  
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Wie mij zo’n vier jaar geleden had verteld dat ik nu in Nicaragua zou zitten, had ik meteen voor gek 
verklaard. Ik was toen bezig aan mijn afstudeerstage van mijn vorige opleiding (‘Human Resource 
Management’) en in het volgende jaar een nieuwe opleiding beginnen, was toen nog lang niet zeker. 
Uiteindelijk heb ik toch mijn hart gevolgd en ben ik, na het afronden van mijn eerste studie, een 
andere studie gestart: de ‘Lerarenopleiding Geschiedenis’. De mensen die mij kennen weten dat ik 
binnen deze opleiding op mijn plek zit en dat heeft er voor gezorgd dat ik de kans op een avontuur in 
het buitenland, in Nicaragua, met beide handen heb aangegrepen. Van al deze keuzes heb ik tot op 
de dag van vandaag geen enkele spijt. 
 
Hier in Nicaragua leer ik namelijk ontzettend veel. Over het land Nicaragua, over nieuwe culturen, de 
Spaanse taal, maar ook leer ik veel over mezelf. Het avontuur is een enorme verrijking van mijn 
leven. De kinderen op het Colegio MaasWaal leren me elke dag dat ik blij moet zijn met de dingen die 
ik heb. Hiermee bedoel ik niet alleen materiële dingen, zoals een televisie, laptop of Playstation, 
maar ook het feit dat ik nog altijd twee ouders heb die samenzijn. Waar ik altijd naartoe kan, zonder 
dat ik daar om hoef te vragen.  
Hoe anders is dat in Nicaragua. De kinderen hier wonen in heel veel gevallen alleen nog samen met 
hun moeder. In Nicaragua is het heel normaal dat de vaders, al vóór de geboorte van het kind, 
vertrekken waardoor veel kinderen zonder vader opgroeien. Ik kan me amper voorstellen hoe dat 
zou zijn..  
 
Bewonderenswaardig hier in Nicaragua is overigens ook dat veel mensen zeer behulpzaam zijn. 
Mensen die zelf bijna niks hebben helpen mensen die helemaal niks hebben. Eén mooi voorbeeld 
hiervan is een bijzonder initiatief van vrienden die Winny en ik hier in Nicaragua hebben gemaakt. Zij 
hebben in Matagalpa, een stad in de bergen van Nicaragua, een bibliotheek opgericht voor de 
(extreem arme) kinderen die in de bergen wonen. De kinderen krijgen hier huiswerkondersteuning 
(dit is nodig, omdat hun ouder(s) vaak niet kunnen lezen of schrijven) en daarnaast dient de 
bibliotheek ook als buitenschoolse activiteit. Elk weekend wordt geprobeerd de kinderen op allerlei 
leuke en ook leerzame manieren te vermaken, zo ook die ene keer dat ik hierbij aanwezig mocht zijn. 
Alsof het zo had moeten zijn, was er dit weekend een heuse ‘Spelletjesolympiade’. De kinderen 
werden in groepen verdeeld en met de vrijwilligers (waaronder Winny en ik) als groepsleiders 
werden spelletjes gespeeld. Wie mij een beetje kent weet dat ik met elk spelletje tamelijk aan de 
fanatieke kant ben, zo ook deze keer. Ik heb de kinderen aangemoedigd zoals ik Ajax aanmoedig met 
als resultaat dat we enkele spelletjes winnend hebben afgesloten. Heeft die ‘gekke Nederlandse 
clown’ (zo zagen de kinderen mij waarschijnlijk) toch goed gedaan..  
Al met al was dit een hele geslaagde dag, een mooie ervaring en ben ik blij dat ik aan dit prachtige 
initiatief een steentje heb kunnen bijdragen.  
 
Overigens wordt aanstaande zondag, naar alle waarschijnlijkheid, mijn cluppie Ajax kampioen van 
Nederland. Normaal gesproken zou ik dat vieren met mijn vader en mijn vrienden in een kroeg en/of 
op het Leidseplein te Amsterdam, met de volgende dag een kop als een baksteen. Dit jaar wordt het 
echter een ‘eenmansfeestje,’ om half 9 ’s morgens, in Nicaragua. Ook best bijzonder..  
 
Adios Amigos y Amigas 
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Blog 9 

Op eigen benen 
Daar waar Winny nu met haar vriend aan het rondreizen is door Nicaragua en binnenkort weer naar 
Nederland vertrekt, heb ik nog precies vier weken de tijd om deze geweldige ervaring ook op een 
geweldige manier af te sluiten. Deze vier weken ‘extra’ stonden weliswaar vanaf het begin gepland, 
het mag toch een klein wonder genoemd worden dat ik dit ook daadwerkelijk in de praktijk kan gaan 
brengen. Waarom? Dat zal ik even uitleggen.  
 
Elke ‘toerist’ krijgt bij aankomst op het vliegveld in Managua een visum. Dit visum is drie maanden 
(90 dagen) geldig, te kort in mijn geval. Ik wist echter ook dat de mogelijkheid er is om dit visum te 
verlengen, noodzakelijk in mijn geval. Volgens internet kan dit op twee manieren: 
1. Ik vertrek voor 72 uur naar een ander land.  
2. Ik regel bij het Migración in Managua een verlenging van mijn visum, dit uiteraard tegen betaling 
(Vijfhonderd Cordoba).  
Vaak kies ik voor de moeilijke weg als het ook makkelijk kan, dit keer echter niet. Tenminste dat 
dacht ik..  
 
Op 4 mei jl. ben ik met Bart (mijn Nederlandse opa/begeleider hier) naar de Migración gegaan. Met 
vijfhonderd Cordoba in de portemonnee stapte ik met volle overtuiging het ietwat krakkemikkige 
gebouw in om daar even ‘snel’ die verlenging te regelen. Zeker in Nicaragua waar de regering vet 
corrupt is verwachtte ik geen problemen, ik betaal namelijk voor die verlenging. En geld, dat kunnen 
ze hier prima gebruiken. Hier had ik me echter gruwelijk in vergist.  
Het begon al met een meisje van de helpdesk die ons dan, het woord zegt het al, moet kunnen 
helpen. Het meisje sprak echter geen woord Engels en begreep geen kont van mijn paspoort. Zo 
dacht ze dat ‘24/06/1991’ (mijn geboortedatum) mijn paspoortnummer was en dat ‘Nederlandse’ 
mijn naam was. Uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen, mede omdat Bart vloeiend Spaans 
spreekt en deze, overigens best knappe, maar best wel domme dame te hulp was geschoten. 
Vervolgens maakten Bart en ik kennis met het enorme bureaucratische gedoe dat komt kijken bij een 
visumverlenging. We werden van hot naar her gestuurd: formuliertje halen hier, gesprekje hebben 
hier, etc. Bijna het op het einde van deze bureaucratische achtbaan, moest ik een tegenslag 
verwerken: ik zou geen verlenging kregen, ik moest eerst maar eens een brief schrijven waarin ik zou 
uitleggen waarom ik eigenlijk in Nicaragua wilde blijven. Dit mondeling toelichten bleek geen optie, 
dus Bart en ik vertrokken zonder enig resultaat huiswaarts.  
 
Een week later (13 mei jl.) gingen Bart en ik opnieuw naar het Migración. Dit keer met twee brieven 
op zak en alweer een portemonnee met vijfhonderd Cordoba. Bart had namens mij een brief 
geschreven en ook was mijn stageschool zo vriendelijk geweest om een brief te schrijven waarin ze 
vertelden over mijn werkzaamheden op de school en ook dat ze het fijn/leuk zouden vinden als ik 
deze werkzaamheden kon blijven voortzetten.  
Nadat we een kaartje gekocht hadden voor de bureaucratische achtbaan, werden we weer van hot 
naar her geslingerd. Dit keer was de rit nog net iets langer: formuliertje halen hier, gesprekje daar, 
vijfhonderd Cordoba aftikken hier en stempeltje halen daar. Met uiteindelijk positief resultaat: ik heb 
mijn visumverlenging te pakken. Mijn visum is nu geldig tot 14 juni en dat is precies goed, gezien ik 
op 13 juni terug naar Nederland vertrek.  
 
Met mijn visumverlenging op zak, ga ik nu dus mijn laatste vier weken in. Gedurende deze vier weken 
zal ik nog twee weken écht lesgeven, zal ik twee vulkanen beklimmen, zal ik een aantal dagen op de 
CornIslands vertoeven en in mijn laatste week zal ik voornamelijk afscheid gaan nemen van alle 
mooie mensen die ik hier heb leren kennen. Nu ben ik zelf niet bepaald goed in afscheid nemen en ik 
verwacht dan ook dat dit een vrij lastige week zal gaan worden. Zeker het afscheid op de school zal 
mij zwaar gaan vallen. Dit realiseerde ik mij héél erg toen ik getuige was van het afscheidsfeestje dat 
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de school voor Winny had geregeld. De leraressen, maar voornamelijk de kinderen hebben écht een 
plek veroverd in mijn hart. Elke dag op school voelt meer en meer als een warm bad en ik krijg zoveel 
liefde/waardering van de kinderen op de school. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat ik langer dan 
voorheen op de school aanwezig blijf en ook wanneer ik helemaal geen lessen hoef te geven, ik toch 
even naar school ga om met de kinderen te kunnen spelen of gewoon simpelweg te kijken naar de 
kinderen die aan het spelen zijn. Ik geniet daar écht van en dit zal ik in de komende weken nog heel 
vaak gaan doen. Over vier weken kan dat namelijk niet meer..  
 
Adios Amigos y Amigas!  
 

Blog 10 

Het land van de lagunes en de vulkanen 
De titel van deze blog geeft de bijnaam van Nicaragua weer: ‘het land van de lagunes en de 
vulkanen’. Dat komt, je raadt het al, doordat Nicaragua veel lagunes en vulkanen huisvest. Ik schreef 
ooit al in eerdere blogs over een lagune (Laguna de Apoyo) en over een vulkaan (Cerro Negro). Echter 
vond ik, in een tijdsbestek van vier maanden, het wat aan de magere kant om maar één vulkaan in 
Nicaragua te bezoeken. In de laatste twee weken heb ik dit aantal dan ook verdrievoudigd.  
 
Vulkaan van Masaya 
De Vulkaan van Masaya is één van de weinig actieve vulkanen van Nicaragua. Tevens ook de enige 
vulkaan in Nicaragua waarbij het kolkende lava in de krater te zien is. Mede om deze redenen had ik 
het bezoeken van deze vulkaan al heel lang op mijn verlanglijstje staan. Echter was het heel lang 
maar de vraag of ik de kans zou krijgen om het ook van mijn verlanglijstje te kunnen wegstrepen. De 
vulkaan is namelijk tot aan twee weken geleden gesloten geweest voor bezoekers, omdat de vulkaan 
‘te actief’ zou zijn. Een bezoek zou dus gevaarlijke gevolgen met zich mee kunnen brengen.  
Toen uiteindelijk bekend werd dat de vulkaan weer toegankelijk was voor het publiek, hebben Bart 
en ik meteen een datum geprikt om de vulkaan te bezoeken, dat werd 21 mei jl.  
 
Bij aankomst kregen Bart en ik meteen een domper te verwerken. Het was niet mogelijk om de 
vulkaan te voet te beklimmen, dit was nog te gevaarlijk. Daarbij mochten wij ook maar maximaal vijf 
minuten bovenop de vulkaan verblijven, omdat de zwavellucht die de krater verspreidt ook gevaarlijk 
kan zijn. Ondanks deze tegenvallers was het bezoek aan de vulkaan van Masaya iets om nooit meer 
te vergeten. Ik heb van best dichtbij kolkend lava mogen aanschouwen, iets dat op slechts een paar 
plekken in de wereld mogelijk is. Ik vraag me daarom ook wel eens af of ik nog ooit zoiets te zien ga 
krijgen. Het was indrukwekkend, het was warm en het was héél oranje. Prachtig om te zien, een 
ervaring om nooit meer te vergeten.  
 
Mombacho Vulkaan 
Twee dagen nadat ik de Vulkaan van Masaya had bezocht, werd mij door de ex-man van één van de 
leraressen op mijn school (hij woont dichtbij de school en ik kende hem al wat langer) gevraagd of ik 
al eens naar de Mombacho vulkaan was geweest. “Nee”, zei ik. Hij vroeg mij vervolgens of ik zin had 
om die aanstaande zondag (gisteren dus) met hem naar de vulkaan te gaan. “Natuurlijk”, zei ik.  
Zo gezegd, zo gedaan. De Mombacho vulkaan is een niet-actieve vulkaan, minder gevaarlijk dus. De 
vulkaan is echter immens hoog en de vulkaan te voet beklimmen kan daarom, bij een gesprek aan 
conditie, wel gevaarlijk zijn. Omdat ik graag nog eens een vulkaan te voet wilde beklimmen (en 
omdat het véél goedkoper was) heb ik mezelf gisteren helemaal de vernieling in gewerkt. Zo’n zeven 
kilometer steil omhoog moest ik beklimmen om uiteindelijk een fantastisch mooi uitzicht te mogen 
aanschouwen. Het spreekwoord ‘waar een wil is, is een weg’ ging hierbij écht op en na zo’n twee uur 
complete martelgang was ik boven. En gelukkig.. het uitzicht was waanzinnig mooi. De Mombacho 
vulkaan is vrij oud, waardoor de vulkaan ook veel groene natuur huisvest. Heel fijn om te zien, heel 
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fijn om de rust die dit met zich meebrengt te ervaren. Zeker als je de meeste tijd in Nicaragua 
vertoeft in de grote, drukke stad Managua. Na zo’n twee uur bovenop de vulkaan te zijn geweest, 
moest ik helaas ook weer zeven kilometer steil naar beneden. Dat is minder zwaar dan steil naar 
boven, maar ook zwaar. Geloof me. 
En nu, een dag later, zit ik met spierpijn in mijn benen op de bank deze blog te typen.  
 
Overigens heb ik inmiddels al mijn lessen aan de leerlingen afgerond. Morgen staat enkel nog een les 
voor de leraressen op de planning.  
De leerlingen vinden het niet leuk dat ook mijn afscheid inmiddels nadert. “Jordy, niet weggaan” krijg 
ik elke dag wel zo’n tien keer te horen. Met name de ‘Segundo Grado’ (groep 4), de kinderen 
waarmee ik het meeste optrek op de school, hebben het er moeilijk mee. Dat wordt nog wat als ik 
volgende week vrijdag écht afscheid ga nemen..  
 
Misschien neem ik een aantal kinderen mee naar huis.. 
 
Adios Amigos y Amigas! 
 

Blog 11 

Het onvergetelijke afscheid 
Op het moment dat ik begin met het schrijven van deze blog, ben ik net terug van een moeilijke, 
maar onvergetelijke dag op het Colegio Maaswaal. Vandaag stond namelijk in het teken van mijn 
afscheid, een moeilijk afscheid wel te verstaan.  
 
Na een aantal mooie dagen te hebben gehad op Corn Islands, een paradijs op aarde (de zoektocht 
naar het paradijs is dus geslaagd!), heb ik de laatste tweeënhalve dag weer op de school vertoefd. Bij 
terugkomst, op woensdagmiddag, werd ik compleet verrast door de kinderen van de Cuarto Grado 
en Quinto Grado: alle kinderen gingen voor mij staan, scandeerden mijn naam en klapten hun 
handen blauw. Op de vraag: “Waar heb ik dit aan te danken?”, antwoordden de kinderen: “We 
hebben je heel erg gemist!” Slechts twee schooldagen was ik weggeweest, een moeilijk afscheid op 
de vrijdag kondigde zich toen dus al aan.. 
 
Ik begon mij toen ook te realiseren dat ik echt bevoorrecht ben om dit alles mee te kunnen maken. 
Kinderen van alle klassen zien oefenen om mij een onvergetelijk afscheid te bezorgen is niet voor 
iedereen weggelegd. En oefening baart kunst, ik heb echt een fantastisch afscheid gehad. De hele 
school heeft echt hun uiterste best gedaan om van deze dag een onvergetelijke dag te maken: er is 
voor mij gedanst, gezongen, ik ben ontelbare keren geknuffeld en daarbij heb ik ook ontzettend veel 
cadeautjes en brieven van de kinderen en ook docenten gekregen. De boodschap van eigenlijk alle 
brieven is hetzelfde en bezorgt mij elke keer weer tranen in mijn ogen: “Jordy, ik wil niet dat je 
weggaat”, “Jordy, ik hou heel van je” en “Jordy, ik zal je heel erg gaan missen”. De waardering die ik 
hier heb gekregen van alle kinderen is onbeschrijflijk, haast niet te geloven. Ik zal de kinderen mede 
daarom nooit meer vergeten.  
 
Nadat alle kinderen hadden opgetreden, heb ik de gehele school toegesproken. Om mezelf hierbij 
een handje te helpen had ik een brief geschreven die ik aan iedereen heb voorgelezen. Tot aan dat 
moment heb ik me groot kunnen houden, maar toen ik tijdens het voorlezen van mijn brief een 
aantal kinderen zag huilen, brak ik zelf ook (en ja, daar zijn foto’s van). Door de vele aanmoedigingen 
van de kinderen, heb ik uiteindelijk het voorlezen van de brief kunnen voltooien. Hieronder de brief 
die ik voor de school geschreven heb (uiteraard heb ik dezelfde brief ook in het Spaans):  
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“Lieve docenten, kinderen en andere betrokkenen bij het Colegio MaasWaal, 
 
Ik wil jullie bij deze bedanken voor de fantastische, bijzondere tijd die ik met jullie gehad heb. Ik heb in de laatste vier 
maanden ontzettend veel geleerd over Nicaragua, maar ook heel veel over mezelf.  De Jordy die komende maandag 
teruggaat naar Nederland is een andere Jordy dan de Jordy die in februari naar Nicaragua kwam.  
 
Lieve docenten, pas goed op de kinderen. Voel je alsjeblieft elke dag vereerd dat jullie elke dag opnieuw weer mogen werken 
met zo’n fantastische kinderen. Ik ben heel blij dat ik met jullie heb mogen samenwerken en ik heb heel veel respect voor 
hetgeen dat jullie doen. Jullie zijn niet alleen docent, jullie zijn veel meer dan dat.  
 
Lieve kinderen, van jullie heb ik nog het allermeeste geleerd. Hoe jullie elke dag opnieuw weer een lach op mijn gezicht 
toverde zal ik nooit meer vergeten. Ik zal, ook als ik in Nederland ben, jullie altijd met mij meedragen en natuurlijk hoop ik 
jullie ooit weer te zien. Blijf goed je best doen hier op school, want hier werk je aan jouw toekomst. En ik gun jullie allemaal 
een prachtige toekomst.  
 
Nogmaals bedankt voor alles. Het was een waar genoegen om onderdeel te maken van deze prachtige school. Ik zal jullie 
missen.  
 
Jordy” 

 
Inmiddels ben ik dus weer thuis. Alleen. Geen kinderen die willen knuffelen, geen kinderen die alle 
aandacht opeisen. Eigenlijk moet ik dat na zo’n intense dag wel even lekker vinden, het tegendeel is 
echter waar. Het liefst zou ik nu weer met al die fantastische kinderen samen willen zijn, want de 
kinderen hier in Nicaragua zijn de mooiste ervaring die ik ooit in mijn leven gehad heb. Deze kinderen 
hebben van mijn tijd hier in Nicaragua iets onvergetelijks gemaakt. Ik ben de kinderen echt heel veel 
dank verschuldigd. En hoe kan ik de kinderen het beste bedanken? Door ooit diezelfde kinderen weer 
op te gaan zoeken in Nicaragua. Dat ben ik dan ook zeker van plan.. 
 
Nicaragua, bedankt voor alles! Ik zal je missen! 
Nederland, tot snel! 
 
Adios Amigos y Amigas 
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Opdracht 2B 
Hieronder volgt de blog die ik geschreven heb voor http://blog.han.nl/leraarworden/ 

 
Alles heeft een keerzijde 
Hola! Mijn naam is Jordy Verheijen, 24 jaar oud, derdejaarsstudent aan de ‘Lerarenopleiding 
Geschiedenis’ en momenteel woonachtig in Managua, Nicaragua. Dat lees je goed, in Nicaragua. In 
het kader van de minor ‘Onderwijs in internationaal perspectief’  geef ik namelijk vier maanden les 
op een basisschool in Managua. Daarvan zijn inmiddels twee maanden voorbij.  
Buiten het feit dat ik de leerlingen iets probeer te leren, leer ik zelf ook veel van de bijzondere 
ervaringen die ik hier opdoe. Eén goed voorbeeld hiervan is onderstaande blog (die ik zo’n week 
geleden schreef) waarin niet alleen voor mij, maar ook voor anderen een wijze les in schuilt.  
 
---------------------------------------------- 
 
Ik ben inmiddels bijna twee maanden in Nicaragua. De oplettende lezer/volger van mijn blog weet 
dat ik nu dus op de helft zit van mijn avontuur. Ondanks dat ik thuis (lees: Nederland) af en toe wel 
mis, ben ik blij dat dit avontuur nog twee maanden voortduurt. Het avontuur kent namelijk héél veel 
mooie ervaringen die maken dat ik nog absoluut niet naar huis wil, zeker omdat er ongetwijfeld nog 
vele mooie ervaringen gaan volgen. Echter heeft alles een keerzijde; niet alle ervaringen zijn positief. 
Hier wil ik in deze blog aandacht aan besteden.  
 
Eerst overigens nog even aandacht voor het hoogtepunt van mijn avontuur tot dusver. Vorige week 
heb ik namelijk samen met Marcin (die inmiddels weer terug is in Nederland) de vulkaan 
‘CerroNegro’ beklommen. Nu is het beklimmen van een vulkaan al iets wat zeer de moeite waard is, 
maar met deze vulkaan is iets bijzonders aan de hand. Deze vulkaan, de ‘Zwarte Heuvel’ in het 
Nederlands, is namelijk de enige vulkaan ter wereld waar je naar beneden kunt ‘vulkaanboarden’. Dit 
is een mengelmoes van sleeën en snowboarden, alleen dan van 675 meter hoogte. Ik wil niet 
overdrijven, maar dit was écht MEGA cool! Ik ging weliswaar één keer flink op m’n bek, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Het ‘vulkaanboarden’ is een ervaring die ik nooit meer zal vergeten, iets 
wat overigens ook geldt voor mijn kompaan Marcin.  
 
Maar het is zeker niet zo dat alles hier in Nicaragua rozengeur en maneschijn is. Het land is een van 
de armste landen van Amerika en dat maakt indruk op mij. Ik ben er ook van overtuigd geraakt dat je 
dergelijke armoede eerst met eigen ogen gezien moet hebben, wil je realiseren hoe erg het hier met 
grote aantallen mensen gesteld is. Ik zie veel mensen die op straat wonen en waar niemand naar 
omkijkt, ik zie duizelingwekkende kleine huisjes waar met soms wel tien mensen tegelijk in geleefd 
wordt en zo zie ik nog wel meer. Dit zorgt er (bijna, misschien wel helemaal) voor dat ik me schuldig 
ga voelen over de mogelijkheden die ik dan wel weer heb om rond te reizen door Nicaragua, de 
mooie dingen van het land te zien, etc. Ik ben in twee maanden op verschillende plekken geweest, 
waar andere mensen alleen maar van kunnen dromen. En juist dit maakt de mooie ervaringen ook 
wel dubbel.  
 
Zeker omdat dergelijke armoede eigenlijk ook best wel dichtbij komt. De school waarop ik lesgeef is 
namelijk gelegen in een erg arme wijk. Het is niet voor niets dat de kinderen op school eten krijgen, 
omdat men er hier niet vanuit kan gaan dat de kinderen thuis iets te eten krijgen.  
Des te knapper is het dat deze kinderen altijd super vrolijk rondlopen op school, veel liefde (in de 
vorm van duizend knuffels op een dag) aan Winny en mij geven, altijd een lach op hun gezicht 
hebben. Deze kinderen hebben geleerd om het plezier te zoeken in de kleine dingen, iets waarvan de 
kinderen in Nederland nog héél veel kunnen leren. En ik ook, eigenlijk iedereen in Nederland. Wij 
Nederlanders (ik hoor daar absoluut ook bij) zeuren over alles, terwijl wij eigenlijk alles hebben. Ik 
begin me hier in Nicaragua heel erg te realiseren dat het eigenlijk écht van de zotte is dat wij klagen 

http://blog.han.nl/leraarworden/
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over een televisie of PlayStation die even raar doet, over eten dat niet lekker is of, in het ergste 
geval, over een trein die vijf minuten te laat komt. Hier in Nicaragua hebben de meeste mensen niet 
eens een televisie of PlayStation en soms ook helemaal geen eten.  
 
Gelukkig hebben de kinderen in ieder geval wel een school waar ze naartoe kunnen gaan. Waar ze 
leren lezen en schrijven, waar ze kunnen spelen met leeftijdsgenootjes en waar ze voorbereid 
worden op de toekomst. Salto Adelante, de stichting die deze school gestart is, verdient daarom een 
ontzettend groot compliment. Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van de Salto Adelante-familie en 
ook iets kan betekenen voor de kinderen. En wat als ik terug ben in Nederland? Dan zal ik dat op een 
of andere manier blijven doen. En ik hoop dat er mensen zijn die, na het lezen van deze blog, daarbij 
willen helpen..  
 
Adios Amigos y Amigas 
 
P.S. Mocht je nou meer willen weten over mijn tijd in Nicaragua. Lees dan mijn al mijn blogs op: 
www.JordyinNicaragua.waarbenjij.nu  
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Opdracht 3 
Hieronder volgen beschrijvingen van de cultuur en het onderwijssysteem (inclusief onderwijskundige 

thema’s) in Nicaragua.  

Cultuurbeschrijving 
Nederland en Nicaragua, twee totaal verschillende culturen. De cultuur van Nicaragua zal ik 
hieronder proberen te duiden, geheel volgens de richtlijnen van de onderwijskoffer.  
 
Nicaragua is een arm land, de armoede zie je dan ook overal. Zestig procent van de bevolking is 
werkloos, de leefomstandigheden zijn slecht. Families, vaak groot van omvang, wonen vaak samen in 
één huis. Het is in Nicaragua meer regel dan uitzondering dat zowel grootmoeder, moeder als 
(klein)kinderen bij elkaar in huis wonen. Vaak ook nog aangevuld met tantes, neven en nichten. Dit 
heeft als resultaat dat er veelal tien of meer personen onder één dak wonen. En groot is dat dak niet, 
huizen bestaan in de meeste gevallen uit één verdieping en de kamers zijn niet bepaald groot te 
noemen. De families zijn, wellicht door het feit dat ze met z’n allen samenwonen, zeer hecht. De 
familie zorgt écht voor elkaar, iedereen heeft hierin zijn/haar bijdrage.  
Dat ook de vader van de kinderen in hetzelfde huis woont, is bewust niet beschreven. In veel 
gevallen (niet in alle gevallen) is dit namelijk niet zo, alleenstaande moeders zijn er in overvloed in 
Nicaragua. Veel vaders vertrekken als het kind nog héél jong is naar een andere stad en hebben in 
het vervolg nog slechts sporadisch contact met de familie. Veel kinderen groeien dus op zonder 
vader. Veel geld hebben de meeste families niet, elke maand moeten de families weer hun best doen 
om rond te komen. De school is daarom erg belangrijk voor de kinderen. Enerzijds omdat de 
kinderen hier voorbereid worden op de toekomst en hier kunnen spelen met hun vriendjes en/of 
vriendinnetjes.  Anderzijds krijgen de kinderen op de school vaak eten en zijn de leraren/leraressen 
een soort van tweede vader/moeder voor de kinderen. Kinderen hebben het thuis niet gemakkelijk, 
hebben baat bij liefde van de leraren/leraressen en hierin proberen de leraren/leraressen dan ook 
tegemoet te komen. Ook al is er nog veel aan te merken op het onderwijs in Nicaragua, het is wel 
noodzakelijk. Zoals beschreven om meerdere redenen.  
 
De politieke geschiedenis van Nicaragua is niet bepaald saai te noemen. Deze geschiedenis is nog 
steeds terug te zien in de maatschappij. Overal zie je vlaggen van de politieke partij die nu de macht 
heeft in Nicaragua, het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (het FSLN). Deze partij komt voort uit 
het gedachtegoed van Augusto César Sandino, de nationale held van Nicaragua. De vraag is echter of 
deze Sandino het huidige regime van de FSLN zou aanmoedigen. De Nicaraguaanse regering is 
namelijk ontzettend corrupt. Veel geld dat gebruikt zou kunnen (moeten?) worden voor de 
ontwikkeling van de gezondheidszorg, onderwijs, etc. verdwijnt in de zakken van de beleidsbepalers 
van Nicaragua. Het lijkt er overigens ook niet op dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen, het 
FSLN heeft op dit moment alle touwtjes volledig in handen met Daniel Ortega als president.  
 
De regering van Daniel Ortega is zeer centralistisch, alle beslissingen worden vanuit de top genomen. 
Mensen die zich niet in deze top bevinden durven vaak zelf geen beslissingen te nemen, vaak uit 
angst voor de regering. Zo zijn mensen bijvoorbeeld bang om hun baan kwijt te raken. Dat mensen 
uit een lagere laag zelf geen beslissingen durven te nemen is negatief, geplande projecten (ook van 
de stageschool) duren daarom velen jaren langer dan dat het eigenlijk had gehoeven.  
Het Sandinisme voert in het onderwijs de boventoon. Op elke school hangt de vlag van het FSLN en 
binnen het onderwijs vindt ook een soort propaganda plaats voor de politieke partij van Ortega. 
Positief is wel dat de overheid zorgdraagt voor eten op elke school, zodat ook de écht arme kinderen 
dagelijks te eten krijgen. Daarnaast schenkt de overheid ook kleding en rugzakken aan de kinderen, 
een goed gebaar.  
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Nicaragua is een ontzettend religieus land. Het katholieke geloof, het protestantse geloof en ook 
andere stromingen binnen het Christendom zijn alom vertegenwoordigd in de samenleving van 
Nicaragua. Heel veel mensen gaan elke zaterdag en/of zondag naar de kerk, religie speelt een grote 
rol. Dit zie je overal terug: op de school, in de bus, in de taxi, etc. Daarnaast zie je in elke straat wel 
een kerk (in de meeste gevallen protestants). Kinderen krijgen in hun opvoeding en ook op school te 
maken met religie, het is verbazingwekkend om te zien hoeveel kinderen er in een kerk aanwezig 
zijn.  
 
Traditie zie je ook vooral terug op religieus gebied. Zo viert de Nicaraguaanse bevolking op 7 
december ‘Purísima’ (Mariaverering)  en ook wordt de ‘Semana Santa’ (Pasen) veel uitgebreider 
gevierd dan in Nederland. Al weken van de voren vinden allerlei processietochten plaats en tijdens 
de Paasweek zijn dat er nog heel veel meer. Traditie zie je daarnaast ook terug in het vereren van 
helden. Augusto César Sandino, de grootste held van allemaal, wordt zowel op zijn geboortedag als 
sterfdag vereert. Daarnaast zijn er veel plaatselijke tradities, de stad Léon heeft de meeste.  
 
Het Nicaraguaanse leven speelt zich veelal buiten af, vaak omdat de huizen zelf ook niet veel te 
bieden hebben. De kinderen zijn daarom vaak buiten aan het spelen, in de straat of op de ‘cancha’ 
(een basketbal- en voetbalveldje). Lichaamsbeweging krijgen de kinderen daarom wel. De meest 
populaire sporten onder kinderen zijn overigens baseball en voetbal.  

 
Een normale dag van een kind in Nicaragua ziet er als volgt uit: ’s Morgens om zeven uur begint de 
school. De kinderen hebben dan, normaal gesproken, les tot ongeveer 12 uur. In de middag zijn de 
kinderen vrij, maar buitenspelen geschiedt dan vaak nog niet. Dit heeft o.a. te maken met de 
ontzettend hoge temperaturen in Nicaragua. In de middag slapen kinderen dan vaak een uurtje of 
twee en wordt er warm gegeten. Als de avond nadert gaan de kinderen naar buiten, zoeken ze hun 
vriendjes en/of vriendinnetjes op en wordt er veel buitengespeelt, in de straat of op de ‘cancha’. 
Anders dan in Nederland gaan de kinderen in Nicaragua niet al om zeven of acht uur in de avond 
naar bed. Hier is dat vaak rond een uur of negen/tien. De volgende dag verloopt ongeveer weer op 
dezelfde manier.  
 
Voorafgaande geeft aan dat er vele verschillen zijn tussen de Nicaraguaanse cultuur en de 
Nederlandse cultuur. Wat hierbij nog wel vermeld dient te worden is dat de Nicaraguanen, ook de 
allerarmste, altijd een lach op hun gezicht hebben. Geklaagd wordt er niet, er wordt geroeid met de 
riemen die ze hebben. Geluk haalt men uit de kleine dingen, iets waarvan de Nederlanders nog héél 
veel kunnen leren.  
Op mensen uit andere landen, mensen met een andere cultuur wordt verschillend gereageerd. In de 
meeste gevallen zijn de Nicaraguanen erg nieuwsgierig en willen ze alles weten over het andere land 
en de andere cultuur. Ze stellen veel vragen en accepteren andermans mening. Veroordelen doen de 
meesten niet, ook als je zegt niet in God te geloven. Dit alles zorgt ervoor dat je je als iemand uit een 
ander land zeer welkom voelt in Nicaragua.  
Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen, niet iedereen reageert altijd positief op mensen uit andere 
landen. Zo wordt er af en toe ‘Gringo’ naar je geroepen, omdat men vermoedt dat je uit de 
Verenigde Staten komt. De Nicaraguanen zijn, gezien de voorgeschiedenis van het land, niet bepaald 
fan van de Verenigde Staten, dus ook niet van haar bevolking. Verder zijn er ook mensen binnen de 
Nicaraguaanse bevolking die onder de noemer ‘racist’ geplaatst kunnen worden. Deze mensen 
hebben vaak iets tegen blanken, echter komt het ook voor dat mensen iets tegen zwarten (mensen 
uit het Oosten van Nicaragua) hebben. Deze mensen zijn er gelukkig niet heel veel, je hebt er 
nauwelijks tot geen last van.  
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Onderwijssysteembeschrijving 
Het onderwijs in Nicaragua verschilt uiteraard van het onderwijs in Nederland, in de kern lijkt het 
echter, met name in het basisonderwijs, best wel op elkaar. Zo heb je op de basisschool, net zoals in 
Nederland, groep 1 tot en met groep 8. Ook de vakken die op de basisschool gegeven worden, 
komen voor het grootste gedeelte overeen met de vakken in Nederland: taal, lezen, natuur, rekenen, 
gym, etc. zie je ook terug in het basisonderwijs van Nicaragua.  
De grote verschillen zitten hem in de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs in 
Nicaragua is namelijk van een lager niveau dan dat van Nederland. Dit heeft bijvoorbeeld te maken 
met de accommodatie van scholen. Vaak zijn er te weinig klaslokalen waardoor klassen vaak veertig 
tot zestig leerlingen tellen. Dit zijn leerlingen van verschillende niveaus en vaak ook verschillende 
leeftijden (veel leerlingen blijven zitten op de basisschool, omdat ze een enorme achterstand met 
lezen en/of schrijven hebben). Onderwijs op maat aanbieden is daarom heel erg lastig, maar men 
tracht er het beste van te maken. Ook de voorzieningen in de al drukke klaslokalen laten te wensen 
over. Zo is het in de meeste klaslokalen ontzettend warm, omdat er geen ventilator(en) of airco 
aanwezig is. Daarnaast zijn de klaslokalen vrij donker (weinig lichtinval) en is van moderne 
technologie geen sprake. ICT-onderwijs is er dan ook niet op de meeste scholen in Nicaragua. Er 
wordt gewerkt met een krijtbord of whiteboard.  
 
De overheid zorgt op de meeste scholen voor de aanwezigheid van leerboeken en werkboeken. Elke 
leerling heeft van elk vak een bijpassend leer – en werkboek. De docent gebruikt deze leer – en 
werkboeken als leidraad van zijn/haar lessen. Op de basisschool heeft groep 1 tot en met groep 8 
een eigen docent, het hele jaar door. Dit is in principe hetzelfde als in Nederland. Daarnaast is er op 
een aantal scholen ook een docent Engels aanwezig die Engelse lessen verzorgt aan alle klassen. Over 
de kwaliteit van deze Engelse lessen valt de discussiëren, gezien in veel gevallen deze docent zelf 
geen vloeiend Engels spreekt. Dit is niet raar te noemen, omdat het grootste gedeelte van de 
Nicaraguaanse bevolking de Engelse taal niet eens vaardig is.  
Het is niet zo dat elke docent, elk jaar opnieuw lesgeeft aan een bepaald leerjaar. De docent van 
groep 4 kan in een volgend jaar net zo goed de docent zijn van groep 8. Hierin wordt veel gerouleerd. 
Het komt daarom ook voor dat een docent drie jaar lang lesgeeft aan dezelfde klas, respectievelijk in 
groep 4, groep 5 en groep 6 (of in andere jaren). Logica binnen het rouleren van de docenten is 
moeilijk te herkennen.  
Nadat de leerlingen groep 8 hebben afgerond, gaan de leerlingen naar de middelbare school. Dit is 
vaak de middelbare school die het dichtst gelegen is bij het huis van de leerling. De middelbare 
school duurt vijf jaar. Verschillende niveaus kent de middelbare school in Nicaragua niet, minder 
intelligente leerlingen zitten gewoon bij de intelligente leerlingen in de klas. Onderscheid in VMBO, 
HAVO en VWO, zoals wij dat kennen in Nederland, kennen ze niet in Nicaragua. Op de middelbare 
school zijn vakdocenten aanwezig, elk vak een andere docent. Deze docenten verplaatsen zich van 
klaslokaal naar klaslokaal, de klassen hebben namelijk in Nicaragua een vast lokaal. Dit is anders dan 
in Nederland waar vaak de klassen zich verplaatsen van klaslokaal naar klaslokaal. Na vijf jaar zit de 
middelbare school erop en vervolgens hebben de leerlingen de kans te gaan studeren op de 
Universiteit. De meeste studies op de Universiteit duren vijf jaar, enkele studies zes jaar of nog meer.  
 
Het meest opvallende aan het onderwijs in Nicaragua is dat het, anders dan in Nederland, niet een 
verplichting is. Het is dan ook elke dag opnieuw weer de vraag welke leerlingen aanwezig zullen zijn 
bij de lessen die dag. Overigens wordt de aanwezigheid van de leerlingen ook sporadisch 
bijgehouden, hetgeen ervoor zorgt dat enkele leerlingen een achterstand oplopen ten opzichte van 
andere leerlingen. Een leerlingvolgsysteem is er niet.  
Er gaan zo’n achthonderdduizend leerlingen vervroegd van school, omdat ze thuis moeten helpen. Ze 
moeten geld gaan verdienen, omdat het gezin anders niet rond kan komen. Deze leerlingen maken 
de lagere school niet af en gaan niet naar de middelbare school.    
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Dit feitje zegt ook veel over de kansen die verscheidene leerlingen hebben, namelijk weinig tot geen. 
Het onderwijs in Nicaragua is dan weliswaar gratis, toch brengt studeren kosten met zich mee. Veel 
leerlingen leven in extreme armoede en de kans op een mooie carrière is daarom ook zeer klein. 
Zeker omdat men wel moet betalen om het diploma te verkrijgen dat gehaald is op de Universiteit. 
Afhankelijk van welke studie de leerling gedaan heeft, kan dit een behoorlijk bedrag zijn wat niet elke 
familie kan opbrengen.  
Echter geldt ook dat veel families het beste willen voor hun kinderen. Wanneer een leerling aantoont 
écht te willen en een uitstekende leerling blijkt te zijn probeert de familie hem/haar de kans te geven 
op een goede carrière. Of dat uiteindelijk lukt, is maar de vraag. Er gaat in Nicaragua ongetwijfeld 
veel potentieel verloren door de heersende armoede. Ook wanneer een leerling een opleiding op de 
Universiteit heeft gevolgd, is dit geen garantie voor een baan. Zoals al eerder beschreven is zestig 
procent van de bevolking in Nicaragua werkloos. Daarnaast werken veel mensen in een sector 
waarvoor ze eigenlijk niet gestudeerd hebben, simpelweg omdat er weinig baankans is.  
 
De lessen zelf kennen veel responsiviteit. De docenten leggen vaak iets uit in samenwerking met de 
leerling. Je zou het een onderwijsleergesprek kunnen noemen: de docent stelt gedurende de uitleg 
een vraag, de leerlingen geven antwoord. De leerlingen doen dit overigens in de meeste gevallen niet 
door netjes hun vinger op te steken, maar door simpelweg door de klas te gaan schreeuwen. Dit 
levert vaak een enorme chaos op, waardoor de docent weer moeite moet doen om de klas weer van 
wat orde te voorzien. De regel ‘als je het antwoord weet, steek dan je vinger op’ lijken veel leerlingen 
in Nicaragua niet te kennen, met name niet op de basisschool. Op middelbare scholen is dit al wat 
beter geregeld. Naast de instructie die overeenkomsten vertoont met het, in Nederland veel 
gebruikte, onderwijsleergesprek, wordt er af en toe ook gewoon iets op het bord geschreven wat de 
leerlingen vervolgens moeten overnemen in hun schriftje. Ook kan het zijn dat leerlingen zelfstandig 
of in groepjes aan de slag gaan met opdrachten uit het werkboek. Heel origineel is het dus allemaal 
niet, van actieve werkvormen hebben de meeste docenten (er zijn uitzonderingen) nog niet gehoord.  
Belonen, maar met name straffen zijn wel duidelijk terug te zien in de lessen. Beloningen zijn vaak 
kleine dingen als een ‘aai over de bol’ of een persoonlijk complimentje. Meer aandacht voor belonen 
is echter wel mogelijk, door middel van te belonen kunnen leerlingen bijvoorbeeld ook gemotiveerd 
worden. Straffen gebeurt vaker en is overigens soms ook wel nodig. Wanneer leerlingen niet 
luisteren of simpelweg niet het verwachte werk geleverd hebben dan kan dit betekenen dat: de 
leerlingen geen pauze hebben, de leerlingen strafwerk meekrijgen of dat de leerlingen huishoudelijke 
klusjes in de school moeten doen. Wat betreft straffen lijkt Nicaragua hiermee wel een beetje op 
Nederland.   
 
Ook al zijn de lessen dan niet super vernieuwend en stroken ze niet met hetgeen dat in Nederland 
geleerd wordt op de lerarenopleidingen, de docenten zijn zeer belangrijk in Nicaragua. Dit heeft 
ermee te maken dat de docenten een zeer belangrijke pedagogische rol te vervullen heeft. Veel 
leerlingen leven in armoede en/of hebben problemen thuis. De docenten zijn in Nicaragua daarom 
veel meer dan in Nederland een soort ‘tweede moeder/vader’. De leerlingen hebben liefde nodig en 
de docenten geven dit dan ook. Het is belangrijk dat de leerlingen een goede tijd op de school 
hebben, dat de school een plek is waar ze gelukkig zijn en waar ze gehoord worden. De basisscholen 
proberen hier zoveel mogelijk aan te voldoen. De docenten in Nicaragua zijn veel meer dan alleen 
een docent.  
 
Een schooldag begint om zeven uur ’s morgens. Elke schooldag kent dan een dagopening waarin de 
directeur van de school en/of docenten de leerlingen toespreken. Er worden dan belangrijke 
mededelingen gedaan en daarnaast wordt ook het volkslied gezamenlijk gezongen. Deze dagopening 
neemt vaak een half uur in beslag. Vervolgens gaan de leerlingen naar het klaslokaal waarin ze 
ongeveer tot twaalf uur les hebben. Tussendoor krijgen de leerlingen eten (geregeld door de 
overheid) en hebben ze een half uur pauze. In de pauze wordt er op het schoolplein gevoetbald, 
tikkertje gespeeld, etc. De docenten bevinden zich gedurende de pauze tussen de leerlingen, 
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waardoor ook veel leerlingen met de docent in de weer zijn. Hierin zie je vaak terug dat docenten 
veel meer zijn dan alleen de docent, er wordt af en toe geknuffeld of geluisterd naar verhalen die 
leerlingen graag willen vertellen. Daarnaast houdt de docent ook een oogje in het zeil om ervoor te 
zorgen dat alles goed verloopt in de pauze. Om twaalf uur gaan de leerlingen naar huis om de 
volgende dag weer opgewekt op school te verschijnen.  
 
Al hetgeen dat hierboven beschreven is betreffende het onderwijs, geldt voor de publieke scholen in 
Nicaragua. Er zijn echter niet alleen publieke scholen in Nicaragua, ook zijn er een aantal 
privaatscholen. Op deze privaatscholen is het allemaal wat anders. Ten eerste zijn privaatscholen niet 
voor iedereen toegankelijk, er zit vaak namelijk wel een (duur) prijskaartje aan verbonden. Zoals al 
eerder beschreven is armoede een groot probleem in Nicaragua en blijft het gaan naar een 
privaatschool voor veel leerlingen slechts een droom. Ten tweede heeft een privaatschool veel meer 
budget waardoor er ook veel meer mogelijkheden zijn om het onderwijs kwalitatief te verbeteren. Zo 
hebben de docenten die werken op een privaatschool vaak een veel betere opleiding gehad en 
krijgen deze docenten binnen de privaatschool ook de kans om zich nog verder door te ontwikkelen. 
Daarnaast zijn er op privaatscholen vaak ICT-mogelijkheden, zodat docenten ook gebruik kunnen 
maken van filmmateriaal.  
Een schooldag op een privaatschool duurt vaak langer dan een schooldag op een privaatschool. Op 
een privaatschool duurt een schooldag ongeveer van zeven uur ’s morgens tot vier uur ’s middags. 
Aanmerkelijk langer dan een schooldag op een publieke school dus.   
 
Er is ook in Nicaragua een lerarenopleiding, ´Escuela Normal`. Hier krijgen mensen onderwijs van 
mensen die zelf in het onderwijs werkzaam zijn. Over het niveau valt mede daarom te discussiëren. 
Er is zowel een lerarenopleiding voor de basisschool als voor de middelbare school. Meer inf   
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Opdracht 4 
Zoals de onderwijskoffer voorschrijft, heb ik een les over Nederland gegeven gedurende mijn verblijf 
in Nicaragua en mijn werkzaamheden op het Colegio MaasWaal. Hieronder volgen de 
voorbereidingen op deze les en een reflectie op deze les.  
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Lesvoorbereidingsformulier 
Docent: Verheijen   Klas: Docenten (de ‘elite’)   Datum:18-04-2016  Lokaal: Kleuterklas-lokaal 

Voorkennis 
Gezien het feit dat de docenten al vaker 
kennisgemaakt hebben met Nederlandse 
studenten zullen ze vast al iets weten over 
Nederland. Echter blijven de docenten vaak vragen 
stellen over Nederland, wat mij doet vermoeden 
dat veel over de kennis die ze eerder hebben 
opgedaan over Nederland, alweer vergeten is. Ik ga 
er daarom vanuit dat de informatie die ik vandaag 
ga vertellen nieuwe informatie is voor de 
docenten. 

Leerlingdoelen (kennis, houding, vaardigheden) 
Aan het einde van de les: 
1. Kunnen de leerlingen de kleuren van de Nederlandse vlag benoemen. 
2. Kunnen de leerlingen in eigen woorden uitleggen waarom de naam ‘Holland’ eigenlijk niet correct is 
wanneer je over Nederland praat. 
3. Kunnen de leerlingen twee Nederlandse tradities benoemen. 
4. Kunnen de leerlingen de namen noemen van de Nederlandse koning en zijn vrouw.  
 

 

Tijd 
Fase 
DI 

Docentactiviteit Leerlingactiviteit Materiaal 

1 min 1 

 
Ik heet de docenten Conny en Christian (mijn 
leerlingen voor deze les) welkom bij mijn les over 
Nederland. Voordat ik echter iets zeg laat ik eerst 
het ‘Wilhelmus, ons volkslied horen.  
 

De leerlingen luisteren naar het Wilhelmus.  - Laptop met ‘Wilhelmus’ 

3 min 4 

 
Ik geef instructie over de opdracht die we gaan 
doen. Ik ga een verhaal vertellen over Nederland 
in het Engels. Hierbij gebruik ik verscheidene 
afbeeldingen om het verhaal meer te laten 
leven.  
Ik vraag de leerlingen goed op te letten en 
aantekeningen te maken gedurende mijn 
verhaal, want nadat ik mijn verhaal heb verteld 

De leerlingen luisteren naar de instructie. Als ze 
een vraag hebben, kunnen ze deze na de 
instructie stellen. De docent zal deze dan 
proberen te beantwoorden.  
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krijgen ze een vragenblad met hierop vragen 
over het verhaal. Het verhaal zal ongeveer 15 
minuten duren en tijdens het verhaal mogen 
geen vragen gesteld worden.  
 

15 
min 

5 
Ik vertel het verhaal over Nederland met behulp 
van de afbeeldingen.  

De leerlingen luisteren naar het verhaal en 
maken tijdens het luisteren ook aantekeningen. 
Ze stellen geen vragen tijdens het verhaal.  

- Verhaal 
- Afbeeldingen 

1 min 4 

Ik geef instructie over het vragenblad dat 
behoort bij het verhaal dat ik zojuist verteld heb. 
Het zijn zeven vragen en de leerlingen hebben 
tien minuten om de vragen te maken.  

De leerlingen luisteren naar de instructie. Als ze 
een vraag hebben, kunnen ze deze na de 
instructie stellen. De docent zal deze dan 
proberen te beantwoorden. 

- Vragenblad 

10 
min 

5 
Ik loop rond als de leerlingen bezig zijn met het 
maken van het vragenblad.  

De leerlingen maken het vragenblad. - Vragenblad 

5 min  
 

 
3 

 
Ik bespreek de vragen van het vragenblad na 
samen met de leerlingen. Ik vraag de leerlingen 
om de beurt een vraag voor te lezen en 
vervolgens het antwoord te geven. Als ze een 
antwoord fout hebben, wil ik graag dat ze het 
antwoord verbeteren.  
 

De leerlingen hebben het vragenblad voor hun 
neus en lezen om de beurt een vraag voor en 
geven vervolgens het antwoord. Bij een verkeerd 
antwoord, krijgt de ander de beurt. De leerlingen 
verbeteren het antwoord wanneer ze het fout 
hebben. 

- Vragenblad 
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1 min 6 

Ik bedank de leerlingen voor hun aandacht en 
sluit de les af. Het vragenblad mogen de 
leerlingen mee naar huis nemen. Na de les maak 
ik nog een praatje met de leerlingen.  

De leerlingen nemen het vragenblad mee naar 
huis en maken nog een praatje met de docent ná 
de les.  

 

Fasen DI (directie instructie, Ebbens): 1. aandacht richten, 2. informatie geven, 3. check begrip/vaardigheid, 4. instructie, 5. zelfstandig werken, 6. afsluiting  

 

Bordschema Bijlagen 

 Verhaal over Nederland 

 Afbeeldingen  

 Vragenblad  

 Laptop met ‘Wilhelmus’ 
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Lesmateriaal 1 
Digital Storytelling – Les over Nederland 
My name is Jordy, you know that already. And I like to be here in Nicaragua, but actually I’m a typical 
Dutch guy. I like Holland, maybe I love Holland. The name Holland is actually incorrect, Holland is 
only the west part of the Netherlands. You can see it on the map that I bring with me (afbeelding: 
kaartje Nederland). When you look at this map, you’ll see that we have 12 provinces. Only two of 
them have the word ‘Holland’ in it: Noord-Holland and Zuid-Holland. Enough about that, I live in 
Gelderland, in the city Nijmegen. My parents live in Limburg, in the village Broekhuizen.  
 
In Holland we have a king, his name is Willem Alexander (afbeelding: Willem Alexander & Maxima). 
He lives together with his wife Maxima in ‘Villa Eikenhorst’. It’s not important to remember that 
name at the end of this story. His wife Maxima is very beautiful and she comes from Argentina. They 
have met each other on a market in Sevilla. It was love at first sight. 
Willem Alexander, our king, decides nothing about what’s going to happen in our country. The man 
who decides these things is our Minister-President Mark Rutte (afbeelding: Mark Rutte). He’s the 
boss. Together with the parliament he decides the future plans for Holland. Mark Rutte and his 
parliament are chosen by the people of Holland. Holland is a democracy, so the people choose who 
rules the country.  
 
In Nicaragua it is always hot. In Holland only sometimes, in July and August. These two months are 
our ‘summer months’. A short summer, I know that. Unfortunately, is it more often cold in my 
country. The most cold moths are December, January and February, the ‘winter months’. Sometimes 
it is snowing (afbeelding: sneeuw). Everything in the country becomes white. I don’t like the snow, 
but many people in Holland do. They like to ice-skate or sledding. I am a disaster with ice-skating. I 
fall all the time, and that’s why I will never do it again.  
In the ‘winter months’ we celebrate two traditions, two typical Dutch traditions. The first tradition is 
‘Sinterklaas’, we celebrate that on 5 December (afbeelding: Sinterklaas). It’s  a little bit the same as 
Santa Clause in the United States. There is a man with a long white beard and he is together with his 
friends ‘Zwarte Pieten’. Sinterklaas and his Zwarte Pieten are giving presents to the children in 
Holland. It’s a nice tradition, almost every family in Holland celebrates it.  
The second tradition is ‘Carnaval’ (afbeelding: Carnaval). These are four days of partying, drinking, 
but the most special thing about is, is that everybody dresses themselves a little bit crazy. You can 
see that on this picture. We celebrate Carnaval in February or in March. The colours of the Carnaval 
are green, red and yellow, that’s why most of the people on the pictures wear clothes with this 
colours in it. I like Carnaval, because everybody in Holland act like crazy people. It’s a huge party and 
sometimes it feels like everybody is friends with each other. Last year I was dressed as Robin Hood 
and the year before that as Asterix. 
 
Last month there was an investigation in Holland about how many bikes we have in the whole 
country. Because bikes are very famous in our country (afbeelding: fietsen). It’s also possible to bike 
in Holland, because the traffic is not so chaotic. The results of the investigation were that we have 
22,7 million bikes in Holland. That’s unbelievable, because in Holland are living 17 million people. So 
we have more bikes than people in our country. 
In many parts of the country it is very quiet, so you can enjoy the nature and our beloved animals, 
the cows (afbeelding: cows). I am afraid of cows, because once two cows attacked me, when I was 
walking through a meadow.  
That was my story about Holland. Oh, and yes. Remember: the Dutch colours are: Red, white and 
blue (afbeelding: vlag).  
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Lesmateriaal 2  
 

Test: Holland-questions.  
 
1. Why is the name Holland actually incorrect for our country?  
 

 

 
2. What are the names of our king and his wife?  
 

 
3. Who is the boss of Holland? 
 

 

 
4. Holland is a:  
A: Republic 
B: Democracy 
C: Oligarchy 
 
5. Which months are the ‘summer months’ in Holland and which months are the ‘winter months’ in 
Holland? 
 

 

 
6. I told you about two typical Dutch traditions. Which ones? 
 

 

 
7. Which animals do we have the most in Holland? 
 

 
8. What are the colours of Holland?  
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Foto’s van de les 
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Kort verslagje les 
Hieronder vindt u twee verslagen van de les over Nederland.  

Verslag Jordy (docent) 

De les over Nederland is mij goed bevallen. Het was even puzzelen op welke manier ik de les over 
Nederland moest vormgeven, het moest immers wel passen in de lessenreeks waarmee ik bezig was. 
De keuze voor de docenten als mijn doelgroep voor de les over Nederland, maakte dit makkelijker. 
Twee docenten die goed Engels kunnen onderwerpen aan een luistertoets over Nederland moet 
goed te doen zijn, dacht ik vooraf. Hierin bleek ik achteraf gelijk te hebben.  
Hetgeen dat ik over Nederland wilde vertellen heb ik verwerkt in een verhaal, een verhaal dat ook 
nog eens ondersteund werd door afbeeldingen. Mijn verhaal werd dus visueel ondersteund, iets dat 
door de docenten gewaardeerd werd. De docenten zijn immers altijd al geïnteresseerd geweest in 
foto’s van Nederland, met name foto’s van thuis. Foto’s van mijn huis, van mijn familie heb ik 
meerdere malen moeten laten zien. Dat ik nu ook andere foto’s betreffende Nederland liet zien, 
werd goed ontvangen.  
Ik vind het leuk om verhalen te vertellen, dat is eigenlijk ook de reden dat ik voor de Lerarenopleiding 
Geschiedenis heb gekozen. Een verhaal vertellen in het Engels is wel andere koek dan een verhaal 
vertellen in het Nederlands. Toch ben ik tevreden over hoe dit gegaan is. Door van het verhaal een 
luistertoets te maken, heb ik ook de luistervaardigheid van de docenten waaraan ik lesgeef kunnen 
testen. Iets wat ik nog nooit eerder gedaan had. Het deed me deugd dat beide docenten ontzettend 
veel aantekeningen maakten tijdens het luisteren naar mijn verhaal. Deze vele aantekeningen 
hebben  er uiteindelijk voor gezorgd dat de docenten alle vragen goed hebben kunnen invullen. Ik 
ben een tevreden docent.  

Verslag Conny (leerling)  

Het verslagje van Conny is, logischerwijs, in het Spaans geschreven. Het heeft daarnaast niet alleen 

betrekking op deze les over Nederland, maar over alle lessen die ik gegeven heb aan de docenten: 
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Opdracht 5: Brochure 
 

Nicaragua, het land van Meren en Vulkanen 
Een onontdekt paradijs, zo is Nicaragua het beste te beschrijven. Het land heeft namelijk ontzettend 
veel te bieden: koloniale steden, vulkanen, meren, prachtige natuurgebieden, witte stranden en 
misschien wel het belangrijkste: een warme, gastvrije bevolking.  

Nicaragua is gelegen in Latijns-Amerika en grenst in het 
noorden aan Honduras en in het zuiden aan Costa Rica. 
De hoofdstad is Managua, de zo’n beetje enige stad die 
niet de moeite waard is voor toeristen. De voertaal in 
Nicaragua is Spaans en volgens het internet is 
Nicaragua één van de meest veiligste landen in Latijns-
Amerika. De munteenheid in Nicaragua is de Cordoba.  
 
Nicaragua wordt ook wel ‘het land van Meren en 
Vulkanen’ 
genoemd. Dit 
komt doordat 
Nicaragua 
gelegen is op 
verschillende 
breuklijnen, 
waardoor in de 
loop der jaren 
zich velen 
vulkanen (en 

ook meren) zijn gevormd. Zowel de vulkanen als de meren zijn 
de moeite waard om te bezoeken. Vooral de ‘Cerro Negro’ en de ‘Masaya-volcan’ zijn aan te bevelen. 
De ‘Cerro Negro’ is een relatief jonge vulkaan en heeft een bijzondere activiteit in zijn assortiment. 
Het is namelijk mogelijk om met een plankje van deze vulkaan af te surfen, ook wel vulkaan boarden 
genoemd. Dit vulkaan boarden is een activiteit die je nooit meer zult vergeten. De ‘Masaya-volcan’ is 
een oude vulkaan, maar op het moment zeer actief. Dit maakt het mogelijk om van dichtbij lava te 
zien, wat erg bijzonder is. Dit is bijna nergens ter wereld mogelijk, maar bij de vulkaan dichtbij het 
stadje Masaya wel.  
Daarnaast is ook het vulkaaneiland ‘Isla de Ometepe’ de moeite waard om te bezoeken. Dit eiland 

herbergt twee vulkanen die beide beklommen kunnen 
worden. Ook kun je op dit eiland compleet tot rust komen, 
omdat er niet veel motorvoertuigen op het eiland terug te 
vinden zijn. En mocht je wel behoefte hebben aan een 
motorvoertuig, dan kun je in één dag het hele eiland over 
crossen.   
 
 
Het land Nicaragua kent ook een rijke geschiedenis. Deze 
geschiedenis is vooral in de koloniale steden Granada en Leon 
terug te zien. Beide steden herbergen historische gebouwen, 
musea en een prachtig centraal park. In beide steden is echter 
de kathedraal het hoogtepunt. In Leon is het zelfs mogelijk om 
de kathedraal te beklimmen en vervolgens over de kathedraal 
rond te lopen. Zeker doen als je daar bent, doe wel een 
zonnebril op (vanwege het weerkaatsende licht)! 
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In Granada en Leon, maar ook in andere steden (Masaya, Matagalpa, San Juan Del Sur) die leuk zijn 
om te bezoeken, is ook een markt aanwezig. Deze markten zijn vaak heel groot en er is écht van alles 
te koop: van dieren tot juwelen en van fruit tot voetbalschoenen.  
 

Managua, georganiseerde chaos 
Zoals al eerder gezegd, de hoofdstad van Nicaragua is Managua. Deze stad is allesbehalve toeristisch 
te noemen en heeft geen duidelijk centrum. Dit komt doordat Managua in de jaren ’70 compleet 

verwoest is door een aardbeving. De hele stad is daarna 
opnieuw opgebouwd en is eigenlijk nog steeds niet 
helemaal af. Het verschil tussen arm en rijk is in Managua 
goed zichtbaar: zo zijn er hele mooie, luxe winkelcentra 
(voor de hogere middenklasse en de rijke mensen), maar 
om de hoek staan huisjes die op instorten staan. In 
Managua kijk je je ogen uit, omdat je jezelf over van alles 
zult verbazen. Voor de Nicaraguaanse bevolking is het 
leven in Managua echter doodnormaal, terwijl het voor jou 
meer aan een (georganiseerde) chaos zal doen denken.  
Managua is het centrale punt van Nicaragua en vanuit hier 
is het dus mogelijk om met bussen naar andere steden te 
reizen. Zo zijn steden als Granada, Leon, Matagalpa, etc. 
makkelijk bereikbaar vanuit Managua. De kosten voor zo’n 
busreis zijn vergeleken met de Nederlandse prijzen 
extreem laag, zo betaal je ongeveer 30 tot 50 Cordoba (1 á 
2 Euro) om je te verplaatsen naar een andere stad. De prijs 
is afhankelijk van de afstand die je zult gaan afleggen.  

 

Colegio Maaswaal, een school naar je hart 
Ruim vijfentwintig jaar geleden startte de Nederlandse stichting ‘Salto Adelante’ met het bouwen 
van een school in de 
sloppenwijken van hoofdstad 
Managua. Inmiddels dient deze 
school als school voor kleuter – 
en basisonderwijs. Op de school 
wordt niet alleen maar onderwijs 
aangeboden, maar de leerlingen 
worden ook voorzien van een 
maaltijd die voorziet in de 
dagelijkse voedingsbehoefte. 
Verder is het ook zo dat de 
leerlingen de school zien als een 
soort dagelijkse opvang waar ze 
kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid thuis. Vele leerlingen hebben thuis problemen en zijn blij 
dat ze naar school toe kunnen gaan. Als docent ben je daarom ook veel meer dan simpelweg een 
docent, maar wordt je door de leerlingen ook vaak gezien als een tweede vader, moeder, broer of 
zus. Deze rol zal in het begin wennen zijn, maar maakt het contact met de leerlingen extra bijzonder.  
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Sinds een jaar of tien werkt de stichting 
‘Salto Adelante’ samen met de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. Deze 
samenwerking heeft het voor studenten 
mogelijk gemaakt om tijdens de Minor naar 
Nicaragua af te reizen om ook een bijdrage 
te gaan leveren op Colegio Maaswaal. Deze 
bijdrage verschilt met de jaren: zo is het 
mogelijk om Engelse lessen te verzorgen op 
de school, kun je de docenten op 
vakdidactisch of onderwijskundig gebied 
helpen, etc. De bijdrage heeft in ieder geval 
altijd betrekking op het verbeteren van het 
onderwijs op Colegio Maaswaal.  

Tijdens het verblijf in Nicaragua ben je woonachtig in de wijk dichtbij de school. Stichting ‘Salto 
Adelante’ heeft hier een huis/appartement dat ze huren voor de periode dat je in Nicaragua bent. In 
vergelijking met veel andere huizen in Nicaragua is dit best wel luxe te noemen, al moet je niet 
rekenen op dezelfde luxe als in Nederland. Het huis/appartement heeft twee slaapkamers, een 
keuken, een woonkamer, een badkamer en kleine ruimte waar je je kleren (met de hand) kunt 
wassen. Je bent woonachtig tussen de lokale bevolking, dit maakt dat je de lokale bevolking en de 
bijbehorende gebruiken snel leert kennen. Je wordt ondergedompeld in de Nicaraguaanse cultuur en 
dat is alleen maar leuk.   
 

Tips/Bijzonderheden 
 Zorg dat jouw Spaans op een goed niveau is! De mensen in Nicaragua praten amper Engels, 

waardoor je bijna gedwongen bent om altijd Spaans te praten. Als je dit niet kunt, kun je je 
ook amper verstaanbaar maken.  

 Zorg dat je een goede klamboe meeneemt. In Nicaragua zijn namelijk veel muggen, 
waaronder malariamuggen. Een klamboe helpt jou beschermen tegen deze muggen. Ook 
Deet kan hierbij helpen, neem deze dan ook voldoende mee. In Nicaragua is Deet namelijk 
niet makkelijk verkrijgbaar.  

 Ondanks dat Nicaragua te boek staat als één van de veiligste landen van Latijns-Amerika is 
het toch verstandig om niet te veel spullen van waarde mee te nemen naar Nicaragua. 
Criminaliteit komt namelijk wel degelijk voor. Als je op pad gaat, zorg er dan voor dat jouw 
kostbaarheden niet zichtbaar zijn voor anderen. Vooral de bus (waar het altijd kei druk is) is 
een plek waar je makkelijk jouw kostbaarheden kunt verliezen.  

 In Nicaragua zijn overal wel kleine apotheken waar je veel gebruikelijk medicijnen (bijv. 
paracetamol) wel kunt krijgen. Wanneer je speciale medicijnen slikt, neem deze dan 
voldoende mee. Neem daarnaast ook een breed spectrum aan antibiotica mee, zodat je écht 
goed ziek worden kunt voorkomen. De medische zorg in Nicaragua is namelijk niet bepaald 
van een hoog niveau, het ziekenhuis wil je daarom graag vermijden.  

 Op het Colegio Maaswaal wordt verwacht dat je er enigszins netjes uitziet, al is dat met de 
warmte vaak niet te doen. Vaak wordt daarom toegestaan als je met korte broek voor de klas 
wilt staan, neem echter voor de zekerheid ook wat lange broeken mee.  

 Maak in Nicaragua contact met de lokale bevolking. De lokale bevolking laat jou dingen zien 
die je anders nooit te zien zult krijgen. Grijp daarom ook elke kans aan om weer een nieuwe 
ervaring op te doen. Nicaragua en haar bevolking heeft namelijk ontzettend veel te bieden! 

 Zorg dat je wanneer je afreist naar Nicaragua dat je dollars op zak hebt. Bij aankomst op het 
vliegveld in Managua moet je namelijk 5 tot 10 dollar betalen om het land in te mogen!  

 Check http://www.saltoadelante.com/ voor meer informatie over de stichting ‘Salto 
Adelante’!  

http://www.saltoadelante.com/
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Opdracht 6: Evaluaties 
Tijdens mijn verblijf in Nicaragua ben ik ook beoordeeld/geëvalueerd door enkele docenten. Dit 
hebben zij gedaan door een evaluatieformulier in te vullen, maar ook door een persoonlijk stukje 
over mij te schrijven (alleen bij de eindevaluatie).  
Natuurlijk heb ik ook zelf gereflecteerd over mijn werkzaamheden in Nicaragua, hierbij heb ik de 
evaluatie van de docenten gebruikt. Zie hieronder:  

Tussenevaluatie 

Tussenevaluatie begeleiders/docenten 

1. Evaluatieformulier Conny (Segundo Grado) 

 
 



40 
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2. Evaluatieformulier Elsa (Cuarto Grado) 
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Tussenevaluatie Jordy 

Laat ik vooropstellen dat bovenstaande evaluatieformulieren ingevuld door docenten van het Colegio 
MaasWaal voor het grootste deel met een korreltje zout genomen moeten worden. Natuurlijk 
spreekt er heel veel waardering uit (die ik waarschijnlijk ook wel verdien), maar als ik kritisch naar 
mezelf kijk valt er in mijn lesgeven nog wel het een en ander te verbeteren. De evaluatieformulieren 
hierboven schetsen een beeld van een haast perfecte leerkracht en dat ben ik niet.  
Het leven in Nicaragua en het lesgeven op het Colegio MaasWaal heeft van mij namelijk een flinke 
aanpassing vereist. Deze aanpassing ging redelijk goed, echter was de Spaanse taal voor mij wel een 
struikelblok. Niemand in Nicaragua spreekt Engels waardoor ik mij zeker in het begin moeilijk 
verstaanbaar kon maken. In de eerste week heb ik daarom veel geobserveerd en in de tweede week 
heb ik samen met Winny Engelse les gegeven. Verder heb ik mijn vaardigheid in de Spaanse taal in 
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deze twee weken ook zo snel mogelijk proberen op te krikken. Dit lukte mij best aardig waardoor het 
vanaf week 3 mogelijk was om zelfstandig Engelse les te gaan geven. Engelse les geef ik daarom nu 
aan de Segundo Grado, de Cuarto Grado en de Quinto Grado.  
Het lesgeven gaat naar omstandigheden vrij goed, echter is mijn Spaanse woordenschat nog steeds 
wel beperkt en moet ik daarom regelmatig de hulp inroepen van de docent van de klas waaraan ik 
lesgeef. Deze samenwerking gaat goed, daar ben ik blij mee. Omdat de Spaanse taal nog een 
struikelblok vormt zijn mijn lessen op het moment niet heel spannend of innovatief. Ik kies eigenlijk 
voor wat makkelijkere lessen om het vooral mezelf niet te moeilijk te maken. De lessen die ik nu geef 
zijn voor het grootste gedeelte klassikale lessen waarbij ik vragen stel aan de leerlingen, dingen op 
het bord schrijf/teken en waarbij ik de uitspraak van verschillende Engelse woordjes met de 
leerlingen gezamenlijk oefen. Ik verwacht dat naarmate ik langer in Nicaragua ben, mijn Spaans 
steeds meer zal verbeteren. Ik ga er vanuit dat ik het tweede gedeelte van mijn stage ook steeds 
minder de hulp van de docenten hier nodig zal hebben en dat ik ook meer verscheidenheid in mijn 
lessen kan gaan aanbieden.  
Verder is het voor mij ook wennen geweest om les te geven aan basisschoolleerlingen, simpelweg 
omdat ik in Nederland aan middelbare scholieren lesgeef. Er wordt toch wat anders van mij als 
docent gevraagd wanneer ik samenwerk met leerlingen van zeven tot twaalf jaar. Ik merk echter wel 
aan mezelf dat ik steeds beter leer om te gaan met deze leeftijdsgroep, sterker nog: ik vind het écht 
leuk om lessen te verzorgen aan deze leeftijdsgroep.  
Het laatste wat ik nog even wil benoemen in deze tussenevaluatie is de rol van mij als docent hier in 
Nicaragua. Deze verschilt namelijk nogal van de rol als docent in Nederland. Ik merk dat de leerlingen 
hier heel erg tegen me opkijken en me soms écht als vaderfiguur beschouwen. Dit is helemaal niet zo 
vreemd als je ziet onder welke omstandigheden veel leerlingen hier leven. In het begin van mijn tijd 
hier heb ik moeite gehad om deze rol te vervullen, ook omdat ik bij tijd en wijle verschrikkelijk vond 
om leerlingen in mijn klas te zien die thuis niets te eten hadden gekregen. Ik heb gemerkt dat ik juist 
voor deze leerlingen een groot verschil kan maken door er voor de leerlingen te zijn, niet alleen als 
docent, maar ook als vriend, broer of vaderfiguur. In het tweede gedeelte van mijn stage hier hoop ik 
die rol nog beter te kunnen vervullen. Het is voor mij immers maar een kleine moeite, maar voor de 
leerlingen hier maakt het een enorm verschil.  
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Eindevaluatie 
 

Eindevaluatie begeleiders/docenten 

1. Evaluatieformulier Conny (Segundo Grado) 
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2. Persoonlijke stukje over mij door Conny (Segundo Grado) 
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3. Evaluatieformulier Cristian (Cuarto Grado & Engels) 
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4. Persoonlijke stukje over mij door Cristian (Cuarto Grado & Engels) 
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Eindevaluatie Jordy 

Het lesgeven zit erop, mijn tijd in Nicaragua komt bijna tot een eind. Tijd om mijn functioneren op 
het Colegio MaasWaal nog eens te evalueren. In mijn tussenevaluatie schreef ik over de Spaanse taal 
dat voor mij een struikelblok vormde, de leeftijdsgroep waarmee ik te maken had en over de rol van 
de docent die hier in Nicaragua erg verschilt van de rol van de docent in Nederland. In deze 
eindevaluatie zal ik nogmaals op deze drie punten terugkomen en zal ik ingaan op wat de docenten 
over mij geschreven hebben (zie hierboven).  
Ik durf nu wel te zeggen dat ik de Spaanse taal behoorlijk machtig ben. De tegenwoordige tijd spreek 
ik bijna vloeiend en mijn woordenschat is enorm uitgebreid. Dit heeft mij enorm geholpen om de 
leerlingen meer afwisseling te bieden en mijn lessen ook meer aan te passen aan de leeftijdsgroep 
waarmee ik te maken had. Zoals ook de docenten hierboven hebben geschreven heb ik mijn lessen 
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meer en meer kunnen aanpassen aan waar de leerlingen van zeven tot twaalf jaar behoefte aan 
hebben. Voor het grootste gedeelte heeft dit te maken met mijn vaardigheid van de Spaanse taal die 
ik enorm verbeterd heb. Eén van de redenen dat ik naar Nicaragua wilde was omdat ik Spaans wilde 
leren, ik vind dat ik hierin geslaagd ben. Ook al spreek ik het niet vloeiend, het grootste gedeelte kan 
ik verstaan en ik kan me ook goed verstaanbaar maken. Wellicht zijn de zinnen grammaticaal niet 
altijd helemaal in orde, de mensen/docenten/leerlingen begrijpen vrijwel altijd wat ik bedoel.  
Zoals gezegd, de lessen heb ik van meer afwisseling weten te voorzien. Ik heb altijd geprobeerd om 
de lessen Engels leuk te maken voor de leerlingen, aantrekkelijk voor mijn leerlingen. In het tweede 
deel van mijn stage ben ik daarom met de leerlingen veel meer spelletjes gaan spelen. Ook heb ik 
gebruik gemaakt van liedjes om op die manier het Engels leren makkelijker te maken. Zo heb ik 
liedjes gebruikt bij het aanleren van de dagen van de week en ook bij de delen van het lichaam. Ik 
merkte dat de leerlingen dit enorm leuk vonden en eigenlijk werd elke dag weer aan mij gevraagd of 
ik met ze wilde gaan zingen of dat ik een spelletje met ze wilden doen. Ik vond dit erg fijn om te 
ervaren, omdat de leerlingen het dus ook leuk vonden om Engelse les te krijgen. Ik ben ervan 
overtuigd dat ze, doordat ze het écht heel leuk vonden, ze ook sneller Engels zijn gaan leren. Dit 
wordt bevestigd door hetgeen dat de docenten beschreven hebben. Ik denk dat ik als middelbare 
school-docent, nu ook meer en meer een basisschooldocent geworden ben. Ik vind het daarom heel 
fijn dat ik nu op een bassischool ervaring heb opgedaan: iets heel anders, maar minstens net zo leuk.  
Doordat ik de Spaanse taal machtig ben geworden was het voor mij ook makkelijker om gesprekken 
met leerlingen aan te knopen. Ik leerde de leerlingen beter kennen en op deze manier kon ik ook 
steeds meer de rol van de docent aannemen die hier in Nicaragua echt nodig is. Ik ben een vriend 
van de leerlingen geworden en van sommige leerlingen misschien wel een tweede vader. Deze goede 
band met mijn leerlingen was niet alleen buiten het klaslokaal heel fijn, maar ook in het klaslokaal 
had dit zo zijn voordelen. Ik merkte dat de leerlingen nog meer tegen mij opkeken en ook respect 
hadden voor mij als docent. Dit resulteerde eigenlijk in beter gedrag van bijna alle leerlingen, echte 
ordeproblemen waren er nauwelijks meer. Buiten het klaslokaal heb ik gevoetbald met leerlingen, 
deed ik spelletjes of luisterde ik naar wat de leerlingen tegen mij wilde vertellen (en dat was héél 
veel). De docenten van het Colegio MaasWaal vonden dit wel fijn, omdat zij in de pauzes nu ook eens 
écht rust konden nemen. De leerlingen waren toch vooral met Jordy bezig en eens een keertje niet 
met de andere docenten. Ik heb hiervan alleen maar genoten, omdat de leerlingen steeds meer en 
meer een plek in mijn hart veroverden. De dankbaarheid en het respect dat ik kreeg, gaven mij een 
extra motivatie om mijn lessen nog leuker te maken en nog vaker op school aanwezig te zijn. Zeker in 
de laatste maand ben ik bijna elke dag van zeven tot vijf op school aanwezig geweest. Niet alleen om 
mijn eigen Engelse lessen te verzorgen, maar ook om andere docenten te helpen (met bijvoorbeeld 
rekenen) of gewoon om met de leerlingen te spelen. De laatste maand was misschien daarom wel de 
allerleukste maand van mijn periode in Nicaragua.  
Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om de Spaanse taal goed te kunnen spreken. Vanuit daar kun je 
vervolgens richting geven aan wat je wilt bereiken tijdens je stage. Ik wilde bereiken dat de leerlingen 
Engelse les leuk zouden gaan vinden en dat ze aan mij iemand hadden die ze konden vertrouwen, 
waar ze iets tegen konden vertellen en waar ze altijd op terug konden vallen. Ik denk dat dit mij 
gelukt is en daar ben ik heel trots op.  
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Een terugblik op – Eindevaluatieverslag 
Inmiddels ben ik weer een tijdje terug in Nederland, tijd om terug te blikken op mijn tijd in Nicaragua. 
Ik zal dit doen door enerzijds op mijn algemene ervaringen (en leerdoelen) te reflecteren, anderzijds 
zal ik dieper ingaan op mijn ervaringen als docent met behulp van een aantal SBL-competenties. 
 
Algemene ervaringen 
In Nicaragua heb ik mezelf op heel veel verschillende manieren ontwikkeld. Eén daarvan is het 
opdoen van meer kennis: van een andere cultuur, maar ook van de Spaanse taal. De Nicaraguaanse 
cultuur heb ik in mijn hart gesloten. De mensen zijn gastvrij, warm en zeer behulpzaam. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat ik, ondanks een moeilijke eerste twee weken, snel gewend was aan de 
leefomstandigheden in Nicaragua.  
Dat ik snel gewend raakte aan de omstandigheden in Nicaragua en hulp kreeg vanuit verschillende 
kanten, kwam mijn vaardigheid van de Spaanse taal (leerdoel) ook ten goede. In de eerste drie 
weken had ik veel moeite met de Spaanse taal, waardoor ook het lesgeven lastig was. Langzaamaan 
pikte ik echter steeds meer woorden op, waardoor ik al binnen één maand een redelijk goed gesprek 
in het Spaans kon voeren. Aan het einde van mijn verblijf in Nicaragua was mijn vaardigheid van de 
Spaanse taal nog meer verbeterd. De tegenwoordige tijd sprak ik bijna vloeiend, in de verleden tijd 
kon ik mij verstaanbaar maken en ik kon anderen die Spaans spraken goed verstaan. Ik ben hier 
uiteraard heel blij mee, omdat ik hiermee mijn leerdoel behaald heb. Het is nu zaak voor mij om mijn 
Spaans goed bij te houden zodat ik niet alles weer ga vergeten.   
 
Nicaragua is één van de armste landen van de wereld, ik werd dan ook elke dag geconfronteerd met 
armoede. De armoede waarmee ik te maken heb gehad was van een andere orde dan de armoede 
die ik had verwacht. Families die met twintig personen in een klein huisje (net zo groot als een 
Nederlands tuinhuis) wonen of kinderen die extreem weinig te eten kregen waren in de wijk waar ik 
leefde aan de orde van de dag. In het begin had ik moeite hieraan te wennen, simpelweg omdat ik er 
niet aan wilde wennen. Uiteindelijk heb ik dit toch gedaan, omdat ik bij mezelf dacht dat ik pas van 
nut zou kunnen zijn voor de mensen in Nicaragua als ik de situatie waarin zij verkeerden zou 
accepteren. Door mensen niet te veroordelen, door altijd te luisteren naar het verhaal van de 
mensen en door ook mensen te helpen (soms financieel, soms op een andere manier) heb ik mijn 
steentje kunnen bijdragen. Opvallend, maar vooral heel mooi vond ik dat de mensen in Nicaragua 
allemaal ontzettend gelukkig zijn, ondanks dat veel mensen dus in grote armoede leven. De 
Nicaraguanen halen hun geluk uit de kleine dingen, iets waarvan ik nog heel veel kan leren.  
 
Ervaringen als docent 
Interpersoonlijke competentie 
Lesgeven is lastig als je de taal niet goed spreekt, op de juiste manier kunnen communiceren met je 
leerlingen is namelijk heel belangrijk. Enerzijds om op een effectieve manier informatie over te 
brengen, anderzijds om duidelijk te kunnen uitspreken wat jouw verwachtingen zijn van de klas. In de 
eerste weken had ik hier veel moeite mee, mijn kennis van de Spaanse taal was nog niet goed 
genoeg. Het aanleren van Engelse woordjes ging nog wel, maar vooral het uitleggen van opdrachten 
was moeilijk. Daarnaast was het ook lastig om antwoord te geven op vragen van leerlingen en om 
effectief orde te houden. Naarmate de tijd vorderde verbeterde mijn kennis van de Spaanse taal en 
zo ook mijn lessen. Mijn woordenschat werd beter en ik kon flexibeler reageren op dingen die zich in 
de klas voordeden: vragen kon ik beter beantwoorden en ordeverstoringen sneller oplossen. De 
leerlingen die ik onder mijn hoede had wisten dat ik een beperkte kennis had van de Spaanse taal, ze 
probeerden mij daarom vaak genoeg te helpen bij het juist schrijven van woorden en ook bij het 
uitspreken van woorden. Hieraan merkte ik dat, ondanks mijn slechte kennis van het Spaans, mijn 
gezagsrelatie met de leerlingen goed was. De leerlingen respecteerden mij als docent, vonden het 
zelfs leuk om bij mij in de klas te zitten. Aan enthousiasme was daarom in mijn klassen geen gebrek, 
elke Engelse les werd er goed gewerkt door de leerlingen. Dat dit enthousiasme af en toe gepaard 
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ging met een hoop geschreeuw, nam ik voor lief. Ik maakte hier soms zelfs gebruik van. Tot echte 
ordeproblemen leidde het namelijk nooit echt. De sfeer was altijd goed, leerlingen voelden zich op 
hun plek bij mij in de klas. Heel fijn vond ik dit.  
Lesgeven op een basisschool is compleet anders dan lesgeven op een middelbare school. De 
behoeftes die leerlingen hebben zijn anders. Leerlingen in Nicaragua hebben behoefte aan een 
docent die de tijd voor ze neemt, misschien zelfs als een tweede vaderfiguur dient. De leerlingen 
vinden het leuk als ze kunnen vertellen over wat ze hebben meegemaakt en een aai over de bol (of 
zelfs een knuffel) deed de leerlingen goed. Dit heeft ook te maken met de warme Nicaraguaanse 
cultuur, de mensen in Nicaragua zijn namelijk allemaal zeer affectief. Hier moet dan ook ruimte voor 
zijn op de basisschool.  
 
Pedagogische competentie 
Ik heb het al vaker beschreven, maar de rol van een docent is in Nicaragua veel anders dan de rol van 
een docent in Nederland. In Nicaragua was ik docent, maar voor veel leerlingen ook een 
vriend/broer/tweede vader. In deze rol heb ik moeten groeien, maar is mij misschien ook wel op het 
lijf geschreven. Ik vond het fantastisch om een hele hechte band met leerlingen aan te gaan en ze op 
die manier te kunnen helpen. Het was leuk om te zien hoe leerlingen verhalen wilden vertellen aan 
mij, met mij wilden voetballen, etc. Gezien de problemen die veel leerlingen thuis hebben kon ik 
door deze rol te bekleden heel veel voor de leerlingen terugdoen. Dit heb ik dan ook met alle liefde 
gedaan. Leuk was om te merken dat elke leerlingen een andere behoefte had. Jongens wilden vaak 
voetballen of over voetbal praten. Zij vonden het dan ook heel gaaf toen ze erachter kwamen dat ik 
heel veel wist over Barcelona en Real Madrid (de twee populairste voetbalclubs in Nicaragua). 
Meisjes wilden vaak verhalen vertellen of spelletjes doen. Ook als er problemen waren kwamen 
meisjes vaak naar mij toe om de problemen op te lossen, iets wat de andere docenten van de school 
wel fijn vonden. Zij konden nu echte pauzes houden, omdat ik mij wel bezighield met de leerlingen.  
Naarmate de tijd vorderde kwam ik er ook achter welke leerlingen goed konden leren en welke 
leerlingen niet. Veel leerlingen hadden moeite met schrijven of rekenen en ik probeerde vervolgens 
de leerlingen hier zo goed mogelijk mee te helpen. Ook gaf ik de leerlingen die moeite hadden met 
schrijven extra tijd om woorden over te nemen van het bord. Leerlingen die wel goed konden 
schrijven kregen dan van mij nog een andere opdracht (een woordzoeker of kruiswoordpuzzel). Op 
deze manier probeerde ik een beetje differentiatie aan te brengen.  
Het pedagogische klimaat op een basisschool is van een heel andere orde dan op een middelbare 
school en ik ben blij dat ik beide nu ervaren heb. Ik heb ook geleerd dat ik veel plezier beleef aan 
beide, wellicht kom ik ooit nog wel voor een basisschoolklas te staan.  
 
Vakdidactische/Vakinhoudelijke competentie 
Ik word opgeleid voor Geschiedenisdocent op een middelbare school, in Nicaragua heb ik hier echter 
niets mee gedaan. In Nicaragua gaf ik Engels aan groep 4, groep 6 en groep 7 op een basisschool en 
dat ook nog in het Spaans. Mede hierom was ik in het begin best zoekende naar hoe ik nou het beste 
deze Engelse lessen kon verzorgen. Kennis van de Engelse taal heb ik genoeg, maar hoe ik deze 
kennis het beste kon overdragen was een vraag die mij een tijdje heeft beziggehouden. In het begin 
gaf ik vooral klassikale lessen waarbij ik woordjes op het bord schreef en de leerlingen dit liet 
overschrijven. Vervolgens oefende ik met de leerlingen de uitspraak en dan zat de les er alweer op. Ik 
maakte het mezelf vooral niet te moeilijk, Spaans leren was al moeilijk genoeg. Uiteindelijk kwam ik 
erachter dat vooral spelletjes en liedjes effectieve manieren waren om basisschoolleerlingen Engels 
te leren. Dit heb ik in het tweede gedeelte van mijn stage dan ook veel toegepast, tot vreugde van 
mijn leerlingen. Dat de leerlingen dit echt heel leuk vinden kwam mij goed van pas, ik kon nu 
namelijk ook een spelletje of liedje gaan gebruiken als een soort van cadeau: “Als jullie goed jullie 
best doen vandaag dan gaan we op het einde van de les nog een spelletje doen.” Dit motiveerde de 
leerlingen vaak om goed hun best te doen wat mijn lessen ten goede kwam.  
 
Organisatorische competentie 
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Aan het begin van de stage heb ik een lijstje gemaakt over welke onderwerpen ik gedurende mijn 
stage wilde gaan behandelen. Dit lijstje heb ik vervolgens weer omgevormd naar een planning per 
week waarin ik netjes bij heb gehouden wat ik elke les wilde gaan doen en wat ik uiteindelijk had 
gedaan (zie bijlage 1). Dit gaf mij enorm veel overzicht. Van mijn kant zat het organisatorisch daarom 
allemaal wel goed in elkaar. Af en toe gaf de school wel enkele problemen, omdat er soms ineens 
een vergadering was gepland waardoor de lessen vervielen. En een keer kwam het zelfs voor dat de 
school helemaal niet open was, terwijl ik daarvan helemaal niet op de hoogte was gesteld. Ik kon 
daar wel om lachen, omdat het ook wel een goed beeld geeft van de Nicaraguaanse cultuur. Dit loste 
zichzelf uiteindelijk weer allemaal op. Ik heb in ieder geval gedaan wat ik wilde doen tijdens mijn 
stage en ben er daarom ook van overtuigd dat de leerlingen van het Colegio MaasWaal stappen 
hebben gemaakt in hun Engelse vaardigheid.  
 
Competent in samenwerken met collega’s 
De docenten van het Colegio MaasWaal hebben er alles aan gedaan om mij welkom te laten voelen 
op de school. Dit is ze heel goed gelukt. Ik vond het altijd heel erg leuk om op de school aanwezig te 
zijn. Mijn samenwerking met de docenten ging ook goed. In het begin had ik vaak ondersteuning 
nodig bij mijn lessen, omdat ik de Spaanse taal niet voldoende machtig was. Ik vroeg daarom de 
docenten vraag om hulp om het een en ander aan de leerlingen duidelijk te maken. Dit ging over het 
algemeen prima, ook al begrepen de docenten mij heel af en toe ook niet. In het begin was ik 
voornamelijk bezig met het geven van mijn eigen Engelse lessen, maar in een later stadium van de 
stage ben ik ook de docenten gaan helpen bij andere lessen. Zo hielp ik met rekenen en nam ik af en 
toe de gymlessen over. Ook vroegen de docenten vaak aan mij of ik dingen over Nederland wilde 
vertellen aan de klas. Bij een les Aardrijskunde bijvoorbeeld kwam het onderwerp ‘Dieren in 
Nicaragua’ aan bod. Vervolgens werd aan mij gevraagd welke dieren er allemaal in Nederland zijn, de 
leerlingen vonden dit altijd erg leuk, informatie over een voor hun vreemd land.  
Ik had niet alleen op school contact met de docenten, ook werd ik uitgenodigd voor feestjes bij 
docenten thuis. De band die ik had met de docenten verbeterde hierdoor, dit kwam ook de 
samenwerking ten goede. De docenten vertelden mij vaak dat ze het fijn vonden dat ik open stond 
voor alles wat Nicaragua te bieden had. Nicaraguanen hebben veel vaderlandstrots waardoor ik veel 
punten scoorde bij de docenten. Punten die ik sowieso al veel had..     
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Bijlagen 
 

1. Planning Klassen Nicaragua 

 
Colegio MaasWaal 2016    Jordy Verheijen 

 

Planning Februari – Mei  
 
Tweede Klas – Segundo Grado  
 

Weeknummer 
 

Planning Daadwerkelijk gedaan 

Week 1 
22/02 – 25/02 
 

Les 1 
- Nummers 1 t/m 10 
- Dieren 
 
Les 2 
Geen tweede les 
 

Les 1 
- Nummers 1 t/m 10 
- Dieren 
 
Les 2 
Geen tweede les 

Week 2 
29/02 – 03/03 
 

Les 1 
- Herhalen nummers 1 t/m 10 
- Herhalen dieren 
- Kleuren 
- Alfabet 
 
Les 2 
Geen tweede les 
 

Les 1 
- Herhalen nummers 1 t/m 10 
- Herhalen dieren 
- Kleuren 
- Alfabet 
 
Les 2 
Geen tweede les 

Week 3 
07/03 – 10/03 
 

Les 1 
- Nummers 1 t/m 20 
- Herhalen Alfabet 
- Herhalen Kleuren 
- Alfabet met tekeningetjes  en 
woordjes (t/m de letter M) 
 
Les 2 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Herhalen Alfabet 
- Alfabet met tekeningetjes  en 
woordjes (t/m de letter Z) 
 

Les 1 
- Nummers 1 t/m 20 
- Herhalen Alfabet 
- Alfabet met tekeningetjes 
(t/m de letter H) 
 
Les 2 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Herhalen Alfabet 
- Alfabet met tekeningetjes 
(t/m de letter Z) 
 

Week 4 
14/03 – 17/03 
 

Les 1 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Herhalen kleuren 
- Persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Woorden die genoemd zijn bij 
het alfabet (apple, moon, dog, 
butterfly, yellow, blue, mother, 

Les 1 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Herhalen kleuren 
- Persoonlijke 
voornaamwoorden 
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key, queen) 
 
Les 2 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden in zinnetjes 
- Woorden die genoemd zijn bij 
het Alfabet (apple, moon, dog, 
butterfly, yellow, blue, mother, 
key, queen) 
 
 

 
 
Les 2 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden in zinnetjes 
- Woorden die genoemd zijn bij 
het Alfabet (apple, moon, dog, 
butterfly, yellow, blue, mother, 
key, queen) 
 

Week 5 
Semana Santa (vrij) 
 

Vrij Vrij 

Week 6 
28/03 – 31/03 
 

Les 1 
Vrij 
 
Les 2 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Herhalen dieren  
- Herhalen kleuren 
- Woorden die genoemd zijn bij 
het Alfabet (house, ice cream, 
apple, zoo, violin, key, flower, 
gift, egg) 
 

Les 1 
Vrij 
 
Les 2 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Herhalen dieren  
- Herhalen kleuren 
- Woorden die genoemd zijn bij 
het Alfabet (house, ice cream, 
apple) 
 

Week 7  
04/04 – 07/04 
 

Les 1 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Personen van de familie  
- Dagen van de week  
 
Les 2 
- Herhalen personen van de 
familie in zinnetjes 
- Herhalen dagen van de week 
 

Les 1 
- Personen van de familie 
- Dagen van de week 
 
Les 2 
- Herhalen personen van de 
familie in zinnetjes 
- Herhalen dagen van de week 

Week 8 
11/04 – 14/04 
 

Les 1 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Herhalen dieren 
- Herhalen kleuren 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
 
Les 2 
- Herhalen dieren 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen personen van de 
familie 
 
 

Les 1 
- Herhalen nummers 1 t/m 20 
- Herhalen kleuren 
 
Les 2 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen dieren 
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Week 9 
18/04 – 21/04  
 

Les 1 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen personen van de 
familie 
 
 
Les 2 
- Herhalen dagen van de week 
(d.m.v. liedje) 
 

Les 1 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen personen van de 
familie 
- Herhalingsspelletje 
 
Les 2 
- Herhalen dagen van de week 
(d.m.v. liedje) 
 

Week 10 
25/04 – 28/04 
 

Les 1 
- Herhalen dagen van de week 
(d.m.v. liedje) 
- Herhaling kleuren 
- Herhalen personen van de 
familie 
 
Les 2 
- Woordzoeker  Herhaling 
woordjes van het alfabet 

 

Les 1 
- Herhalen van de week (d.m.v. 
liedje) 
- Herhalingsspelletje  
 
Les 2 
- Woordzoeker  Herhaling 
woordjes van het alfabet 
 
 

Week 11 
02/05 – 05/05 
 

Les 1 
Vrij  
 
Les 2 
- Bespreken woordjes 
woordzoeker 
- Herhalen dagen van de week  
 

Les 1 
Vrij  
 
Les 2 
- Bespreken woordjes 
woordzoeker (moeilijk) 
- Herhalen dagen van de week 
d.m.v. liedje en opdracht 
 

Week 12 
09/05 – 12/05 
 

Les 1 
- Herhalingsspelletje (kleuren, 
dieren, personen van de 
familie, woordjes v/d 
woordzoeker) 
- Het menselijk lichaam  
 
 
 
Les 2 
- Het menselijk lichaam 
- Herhalen nummers 
- Herhalen dagen van de week 
 
 

Les 1 
- Herhalen woordjes 
woordzoeker ((kleuren, dieren, 
personen van de familie, 
woordjes v/d woordzoeker) 
- Het menselijk lichaam (alleen 
hoofd, schouders, knieën en 
tenen) 
 
Les 2 
- Herhalen nummers 
- Het menselijk lichaam (hoofd, 
schouders, arm, hand, borst, 
buik, been, knie, voeten, tenen) 

Week 13 
16/05 – 19/05 
 

Les 1 
- Fruitsoorten 
- Herhalingsspelletje 
 
 

Les 1 
- Fruitsoorten 
- Herhalingsspelletje 
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Les 2 
- Herhalen fruitsoorten 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
 
 
 
 

Les 2 
- Herhalen nummers (1 t/m 20) 
- Herhalen fruitsoorten 
- Herhalen dagen van de week 
d.m.v. liedje 
 

Week 14 
23/05 – 26/05 
 

Les 1 
- Herhalingsspelletjes 
 
Les 2 
- Bingo 
- Liedjes 
 

Les 1 
- Herhalingsspelletjes 
 
Les 2 
- Bingo 
- Liedjes 
 

 
Vierde Klas – Cuarto Grado 
 

Weeknummer 
 

Planning Daadwerkelijk gedaan 

Week 1 
22/02 – 25/02 
 

- Nummers 1 t/m 100 
- Dieren 

- Nummers 1 t/m 100 
- Dieren 

Week 2 
29/02 – 03/03 
 

- Herhalen nummers 1 t/m 100 
- Herhalen dieren 
- Dagen van de week 
- Kleuren 
 

- Herhalen nummers 1 t/m 100 
- Herhalen dieren 
- Dagen van de week 
- Kleuren 
 

Week 3 
07/03 – 10/03 
 

- Herhalen dagen van de week 
- Alfabet met woord bij elke 
letter  

- Herhalen dagen van de week 
- Alfabet met woord bij elke 
letter  
 

Week 4 
14/03 – 17/03 
 

- Herhalen nummers 1 t/m 100 
(willekeurige nummers) 
- Persoonlijke 
voornaamwoorden   
 

- Herhalen nummers 1 t/m 100 
(willekeurige nummers) 
- Persoonlijke 
voornaamwoorden   
 

Week 5 
Semana Santa (vrij) 
 

Vrij Vrij 

Week 6 
28/03 – 31/03 
 

- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden in zinnetjes 
- Herhalen dagen van de week 
- Woordjes Engels-Spaans & 
Woordjes Spaans-Engels 
(queen, apple, king, you, we, 
blue, black, yellow, green, 
house, gift, dog, monkey, 
butterfly, lion, tiger, thirteen, 
twenty, hundred, Wednesday, 
Sunday) 

- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden in zinnetjes 
- Herhalen dagen van de week 
- Woordjes Engels-Spaans & 
Woordjes Spaans-Engels 
(queen, apple, king, you, we, 
blue, black, yellow, green, 
house, gift, dog, monkey, 
butterfly, lion, tiger, thirteen, 
twenty, hundred, Wednesday, 
Sunday) 
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Week 7  
04/04 – 07/04 
 

- Vraagwoorden 
- Personen van de familie 

- Vraagwoorden 
- Personen van de familie 

Week 8 
11/04 – 14/04 
 

- Herhalen vraagwoorden 
- Herhalen personen van de 
familie 
- Herhalingsspelletje (alles wat 
ze tot dusver gehad hebben) 
 

- Herhalen vraagwoorden 
- Herhalingsspelletje 

Week 9 
18/04 – 21/04  
 

- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen personen van de 
familie 
- De klok 
 

- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen personen van de 
familie 
- De klok (alleen o’clock) 
 

Week 10 
25/04 – 28/04 
 

- De klok  - De klok (o’clock, past, to, 
quarter, half past) 

Week 11 
02/05 – 05/05 
 

- Herhalen de klok - Herhalen de klok d.m.v. klein 
examen 

Week 12 
09/05 – 12/05 
 

- Het menselijk lichaam 
- Herhalen Vraagwoorden 
- (Bingo) 
 

- Het menselijk lichaam 
- Bingo 

Week 13 
16/05 – 19/05 
 

Test 
- Alles wat ze gehad hebben 

Test 
- Alles wat ze gehad hebben 

Week 14 
23/05 – 26/05 
 

- Bespreken test 
- Herhalingsspelletje 

- Bespreken test 

 
Vijfde Klas – Quinto Grado 
 

Weeknummer 
 

Planning Daadwerkelijk gedaan 

Week 1 
22/02 – 25/02 
 

- Nummers 1 t/m 1000 
- Dieren 

- Nummers 1 t/m 1000 
- Dieren 

Week 2 
29/02 – 03/03 
 

- Herhalen nummers 1 t/m 
1000 
- Herhalen dieren 
- Kleuren 
- Alfabet met woord bij elke 
letter  

- Herhalen nummers 1 t/m 
1000 
- Herhalen dieren 
- Dagen van de week 
- Kleuren 
 

Week 3 
07/03 – 10/03 
 

- Persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen woordjes Alfabet 
 

- Herhalen dagen van de week 
- Persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen woordjes Alfabet 
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Week 4 
14/03 – 17/03 
 

- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden in zinnetjes 
- Dagen van de week 
 

- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden in zinnetjes 
- Dagen van de week 
 

Week 5 
Semana Santa (vrij) 
 

Vrij 
 
 
 

Vrij  

Week 6 
28/03 – 31/03 
 

- Herhalen dagen van de week 
- Vraagwoorden 

- Herhalen dagen van de week 
- Vraagwoorden 

Week 7  
04/04 – 07/04 
 

- Herhalen vraagwoorden 
- Personen van de familie 
- Herhalingsspelletje (alles wat 
ze tot dusver gehad hebben) 
 
 

- Vraagwoorden 
- Personen van de familie 
- Herhalingsspelletje (alles wat 
ze tot dusver gehad hebben) 
 

Week 8 
11/04 – 14/04 
 

- Herhalen personen van de 
familie 
- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Fruitsoorten 
 
 

- Fruitsoorten  
- Tijdswoorden (today, 
tomorrow, yesterday, week, 
year, next year, last year) 
- Herhalingsspelletje 

Week 9 
18/04 – 21/04  
 

- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen personen van de 
familie 
- De klok 
 

- De klok 

Week 10 
25/04 – 28/04 
 

Test 
- De klok 

Test 
- De klok 

Week 11 
02/05 – 05/05 
 

- Herhalen fruitsoorten 
- Het menselijk lichaam 

- Herhalen persoonlijke 
voornaamwoorden 
- Herhalen de klok 
- Het menselijk lichaam  
 

Week 12 
09/05 – 12/05 
 

- Herhalen fruitsoorten 
- Herhalen menselijk lichaam 
- (Bingo) 
 

- Herhalen menselijk lichaam 
- Bingo 

Week 13 
16/05 – 19/05 
 

Test 
- Alles wat ze gehad hebben 
 
 

Test 
- Alles wat ze gehad hebben 

Week 14 
23/05 – 26/05 
 

- Bespreken test 
- Herhalingsspelletje 

- Bespreken test 
- Herhalingsspelletje 
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Docenten – Professoras (het ‘elite-groepje’ = twee docenten die al een woordje Engels spreken) 
 

Weeknummer 
 

Planning Daadwerkelijk gedaan 

Week 1 
22/02 – 25/02 
 

Geen les Geen les 

Week 2 
29/02 – 03/03 
 

Geen les Geen les 
 
 
 

Week 3 
07/03 – 10/03 
 

- Present Simple: Regels 
regelmatige en onregelmatige 
werkwoorden 
- Present Simple (to do, to 
have, to be, can)  
- Maanden van het jaar 
- Dagen van de week 
- Seizoenen van het jaar  
- Persoonlijke 
voornaamwoorden 
 

 - Present Simple: Regels 
regelmatige en onregelmatige 
werkwoorden 
- Present Simple (to do, to 
have, to be, can, to learn, to 
drink, to play, to eat) 
- Maanden van het jaar 
- Dagen van de week 
- Seizoenen van het jaar  
- Persoonlijke 
voornaamwoorden 
 

Week 4 
14/03 – 17/03 
 

- Herhalen regels Present 
Simple 
- Herhalen dagen van de week 
- Herhalen maanden van het 
jaar 
- Vraagwoorden 
- Simple Past: Regels 
regelmatige en onregelmatige 
werkwoorden (to be, to come, 
to eat, to drink, to feel, to give, 
to make, to do, to go, to have) 
- Tijdswoorden (day, month, 
year, next year, tomorrow, 
yesterday, today) 
 

- Herhalen regels Present 
Simple 
- Herhalen dagen van de week 
- Herhalen maanden van het 
jaar 
- Vraagwoorden 
- Simple Past: Regels 
regelmatige en onregelmatige 
werkwoorden  
 

Week 5 
Semana Santa (vrij) 
 

Vrij 
 
 
 

Vrij 

Week 6 
28/03 – 31/03 
 

Geen les Geen les 

Week 7  
04/04 – 07/04 
 

- Tijdswoorden (day, month, 
year, next year, tomorrow, 
yesterday, today) 
- Toekomstige tijd 
- Herhalen regels Simple Past 
- Simple Past: onregelmatige 

- Tijdswoorden (day, month, 
year, next year, tomorrow, 
yesterday, today) 
- Toekomstige tijd 
- Herkennen verleden tijd, 
heden en toekomstige tijd 
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werkwoorden (to teach, to 
give, to read, to write, to sing, 
to speak, to have, to meet, to 
sleep, can, will, shall, to go, to 
eat, to drink) 
 

- Herhalen regels Simple Past 
- Simple Past: onregelmatige 
werkwoorden (to teach, to 
give, to read, to write, to sing, 
to speak, to have, to meet, to 
sleep, can, will, shall, to go, to 
eat, to drink) 
 

Week 8 
11/04 – 14/04 
 

Test 
- Vraagwoorden 
- Present Simple 
- Simple Past 
- Brief schrijven (niet volgens 
de precieze briefregels) 
 

Test 
- Vraagwoorden 
- Present Simple 
- Simple Past 
- Brief schrijven (niet volgens 
de precieze briefregels) 

Week 9 
18/04 – 21/04  
 

Les 1 
- Zelf geschreven brief 
- Brieven van Conny en 
Christian bespreken 
- Les over Holland  
Luistertoets 
 
Les 2 
- Herhalen regels Present 
Simple en Simple Past 
- To-Two-Too 
- Past Parciple 
 

Les 1 
- Zelf geschreven brief 
- Brief van Conny besproken 
- Les over Holland  
Luistertoets 
 
Les 2 
- Herhalen regels Present 
Simple en Simple Past 
- To-Two-Too 
- Past Parciple 
- Vraagzinnen 
 

Week 10 
25/04 – 28/04 
 

- Herhalen Past Parciple 
- Liedjestekst vertalen 
- Tekst lezen, uitspraak oefenen 
 

- Herhalen Past Parciple 
- Liedjestekst vertalen 
- Tekst lezen, uitspraak oefenen 
 

Week 11 
02/05 – 05/05 
 

Vrij Vrij  

Week 12 
09/05 – 12/05 
 

- Herhalen Past Parciple 
- Het menselijk lichaam 
- Dialoog  
- Interview (voor mijn 
onderzoek) 
 
 

- Herhalen Past Parciple 
- Dialoog 
- Interview 

Week 13 
16/05 – 19/05 
 

Test 
- Alles wat ze gehad hebben 

Test 
- Alles wat ze gehad hebben 

Week 14 
23/05 – 26/05 
 

- Bespreken toets 
- Herhalen Present Simple, 
Simple Past, Past Parciple 
- Brief 
 

- Bespreken toets 
- Herhalen Present Simple, 
Simple Past, Past Parciple 
- Brief 
 

 



61 
 

2. Stageovereenkomst Colegio MaasWaal 
 

 


