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column

Ans Grotendorst
Bundel interviews
Het uitwerken van een interview kost
tijd. Research vooraf, reizen naar de
geïnterviewde, het afnemen van het
interview, goed kunnen filteren en het
verhaal uitwerken.
Een journalist hoef je niet te zijn. Wel
een redelijk goede schrijver en redacteur.

Van 2003 tot en met 2016 heb ik voor
Onderwijs en Gezondheidszorg interviews gehouden over tal van onderwerpen op het gebied van leren, leerklimaat,
ontwikkeling, onderzoek, innovatie,
(verpleegkundige) opleidingen en zorg.
Bij elkaar veertien jaar, 46 vraaggesprekken. Begonnen met zeven interviews met
lectoren, die toen net ten tonele verschenen. Het boeiende van interviewen is dat
je zelf een keuze kunt maken uit actuele
ontwikkelingen en personen die daar
naar jouw mening iets over hebben te
vertellen.

Ans Grotendorst is
redacteur van OenG

Ans Grotendorst is redacteur van Kessels & Smit Publishers,
en interviewer, columnist en redacteur van Onderwijs &
gezondheidszorg. Zij heeft zich in haar lange loopbaan als

Als deze muur kon zeggen wat hij hoorde en zag
maar hij zegt: kijk omhoog en lees dit gedicht
vergeet even wie en waar je bent, word even
zo licht dat je je gewicht verliest, zweef
door de ruimte en zie wat ik zie: daar
daar ben je ergens tussen de mensen.

in leren, ontwikkelen, onderzoek en innovatie een grote rol

speelden. Veelal in de publieke sector, vooral (beroeps)onderwijs en zorg.

Vragen stellen is heerlijk, je kunt je
nieuwsgierigheid de vrije loop laten. Het
is echter meer dan een vraag-en-antwoordspel. We gaan de diepte in, zodat
het gesprek het karakter krijgt van een
stevige reflectieve gedachtewisseling. De
geïnterviewden stellen dat zeer op prijs.
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adviseur en ontwerper altijd verbonden aan projecten waar-
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Dit zegt de muur

Afgelopen maanden heb ik alle teksten op
aanraden van Jos Lindeman, de opmaker
van ons blad, op een rijtje gezet. Daarmee
ontstond een interessant en verrassend
beeld: een lijn door de jaren heen. Niet
altijd een lijn van verandering en vooruitgang, maar vaak genoeg ook wel. Op
het gebied van leren en curriculum is er
veel gebeurd. De zeventien gezamenlijke
hbo-v’s hebben een raamwerkcurriculum
geschreven: BN2020, wat prima is gelukt.
Wat helaas is achtergebleven is het
onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundige. Dat is al vele jaren een
dilemma. Marieke Schuurmans noemt
het onderscheid tussen ‘niveau 4 en
niveaus 5’ een weeffout in het stelsel, en
dat is het nog steeds.
Ook met veel mensen die in organisaties
werken als leidinggevende, facilitator en
adviseur op het gebied van leren, coördinatie examens, coaching en onderzoek
heb ik gesproken – en dat leverde een rijk
geschakeerd beeld op.

De bundel heb ik in beperkte oplage en
in eigen beheer uitgegeven. Ik schenk
de boekjes aan collega’s, de redactie van
OenG, een aantal vakgenoten en een
groot deel van degenen die ik heb geïnterviewd. Roel Pieper heeft een prachtig
omslag gemaakt: met het veenweidegebied in het gebied waar ik woon en
grutto’s.
De reeks interviews is nu afgerond. Met
deze column is het een mooi samenhangend geheel geworden.
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