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Toa’s voor toa’s 
en Studie-reis 
Kenia

HET KABINET

Inleiding
Op 6 februari vond op het Kai Munk College 
in Hoofddorp een ‘Toa’s voor toa’s’ bijeen-
komst plaats. Deze werd bezocht door ruim 
50 toa’s uit Noord-Holland en Flevoland. Het 
toeval wilde, dat de initiatiefnemers voor 
deze bijeenkomst deze dag in Kenia verble-
ven, terwijl de bijeenkomst gewoon door-
gang vond.

Toa’s zelf aan de slag
Het concept ‘Toa’s voor Toa’s’ werd ontwik-
keld door Anna Los, voormalig vaksteun-
punt-coördinator toa’s voor Betapartners 
/ ITS Academy en toa scheikunde op het 
Spinozalyceum te Amsterdam. Als trekker 
van nascholingsactiviteiten voor toa’s uit 
NH&FL was zij van 2015-2018 actief binnen 
het vo-ho Netwerk Amsterdam. 
Met het uitgangspunt, dat toa’s zelf veel 
expertise in huis hebben, benaderde ze 
tijdens een nascholing de bijna 30 aanwezige 
toa’s met de vragen: ‘Is er iets waar je vanuit 
je eigen ervaring warm voor loopt en wat 
je wel met andere toa’s zou willen delen?’ 
en: ‘Welke toa voelt ervoor zijn/haar school 
beschikbaar te stellen? 
Hiermee kwam een programma tot stand 
‘voor en door toa’s’, dat voor het eerst plaats-
vond op 5 februari 2018. Als vervolg kwam 
op eenzelfde wijze een nieuw programma tot 
stand, dat werd ingepland op 6 februari 2019. 
Zie voor een verslag van deze middag Het 
kabinet in NVOX 4, april 2019.

Opvolging vaksteunpuntcoördinator
Aangezien Anna haar werk als vaksteunpunt-
coördinator wegens drukte wilde beëindi-
gen, hoopte ze voor de zomer van 2018 een 
opvolger te vinden. 
Anna: “Toen ik hoorde dat het vaksteun-
punt biologie een studiereis naar Kenia zou 
organiseren, had ik meteen zin om mee te 
gaan, ook al zag ik als toa scheikunde niet 
direct een logisch verband met het vak 
biologie. Op de informatiemiddag over de 
studiereis ontmoette ik Jolanda Vriend, die 
drie jaar in Kenia had gewoond en daarna 
een reisbureau was begonnen. Tijdens haar 
presentatie vertelde Jolanda ongeveer 25 jaar 
als toa scheikunde te hebben gewerkt. Zij 

tatie over een Keniaans thema; zo leerden 
we elkaar en het land al snel beter kennen. 
Op de bezochte secondary schools woonden 
we lessen bij en gaven we lessen en practica. 
De Afrikaanse docenten waren merkbaar 
geïnspireerd door hoe we hun leerlingen 
praktisch aan de slag zetten. In Kenia is dit 
nog niet zo gebruikelijk. 
Een cadeau waren de adembenemende wilde 
dieren tijdens de safari’s. Onderweg werkten 
alle disciplines met elkaar samen. De biolo-
gen maakten je bewust van de vele soorten 
vogels om ons heen. De geoloog leerde ons 
over de vulkanen, zoute meren en aardlagen 
in het landschap. Als toa scheikunde droeg ik 
bij door de pH van water uit het ‘Sodameer’ te 
meten, deze lag op pH 11-12! En aan weers-
zijden van de evenaar gaf je telefoon netjes de 
coördinaten 000 S en 000 N aan. 
Tot slot maakte mijn aanraking met de vrien-
delijke Afrikanen en Afrikaanse cultuur – het 
Afrikaanse ‘Hakuna Matata’ (maak je geen 
zorgen, wees gelukkig) was hierbij wel nodig 
– dat ik verrijkt met een nieuwe innerlijke 
basis huiswaarts keerde.”

leek me een geschikte opvolger! 
Enkele maanden later volgde Jolanda me in-
derdaad op als vaksteunpuntcoördinator toa’s. 
Voor de studiereis trok ze me over de drempel 
door aan te geven dat toa’s op de te bezoeken 
school in Kenia prima proeven konden uit-
voeren, ook voor het vak scheikunde.”
Jolanda: “Het grappige is dat ik eerst de 
studiereis naar Kenia had opgezet en daarna 
werd gevraagd als vaksteunpuntcoördinator 
toa’s. Als toa heb ik op diverse scholen 
gewerkt waarvan de laatste tien jaar op het 
St. Michaël College in Zaandam. Naast mijn 
werk als toa heb ik altijd veel activiteiten 
georganiseerd met, voor en door leerlingen. 
Ook nu ik andere bezigheden heb, blijft het 
onderwijs mij aantrekken. Het is altijd in 
beweging en kan niet stil blijven staan, dat 
is waarom ik onderwijs leuk blijf vinden. De 
rol van de toa wordt nog steeds onderschat, 
ook door toa’s zelf. Ik hoop met mijn rol als 
‘vsp-toa’ dat ik een bijdrage kan leveren aan 
meer samenwerken, meer delen, meer van 
elkaar leren en meer plezier hebben in het 
bèta-onderwijs.”

Studiereis Kenia
Anna: “De studiereis naar Kenia maakte op 
mij en de overige zeventien deelnemers een 
diepe indruk. De twaalf dagen leken wel een 
maand te duren! We reisden met drie toa’s en 
vijftien docenten (acht biologie, één geogra-
fie, twee uit het lo, een schoolleider en drie 
uit het ho) in drie jeeps langs diverse scho-
len, farms en National Parks. Elke dag gaven 
één of meer van de reisgenoten een presen-
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Bijbaantje
“Meneer zijn dat echte eieren?” Voor een 
toa biologie wellicht een gewone vraag, 
voor een toa scheikunde niet. Ik stond 
dan ook als vrijwilliger in het Grebbelinie 
informatiecentrum toen ik die vraag 
kreeg. Sinds een paar jaar ben ik ook als 
vrijwilliger actief. Vlak bij Veenendaal 
ligt het Fort aan de Buursteeg; daar 
geef ik rondleidingen en vertel mensen 
over de geschiedenis van het fort en de 
Grebbelinie. Vooral in de vakanties ben 
ik beschikbaar, maar soms ook door de 
week. Zo kon ik het fort helpen bij een 
invasie tweedeklassers van een vmbo 
uit Veenendaal. Dus maandagmorgen 
niet naar school, maar naar de Grebbe-
linie. Eerst de strategie bespreken: wie 
doet wat? en daarna komen de klassen 
binnen. En dan merk je wat je bewust 
en onbewust al hebt geleerd over het 
omgaan met leerlingen. Van andere vrij-
willigers krijg je dan te horen: “Ik ben blij 
dat je er bent.” Ja, dat hoor je dan toch 
niet zo snel van een leerling. Het ging 
soepel, de leerlingen waren op de juiste 
momenten stil, op de juiste momenten 
onder de indruk en alles bleef heel, ook 
niet onbelangrijk. En net als je figuurlijk 
achterover begint te leunen, stelt een 
begeleider een vraag voor haar leer-
lingen: “Wat is dat eigenlijk een linie?” 
Bleek ik toch weer te moeilijke woorden 
te gebruiken voor mijn publiek en ik lette 
er niet goed genoeg op of ze het wel 
begrepen. Fijn zo’n professional erbij, die 
je subtiel weer op het goede spoor zet.
Ja, denk niet dat je er al bent, want dan 
ben je er nog lang niet.

REINDER HORINGA TOA SCHEIKUNDE CLV VEENENDAAL

Zie een uitgebreid verslag van de studiereis: 
www.itsacademy.nl/update-studiereis- 
kenia/

Jolanda: “Naar aanleiding van een gesprek 
met collega Nick Vermeulen van het St. 
Michael College in Zaandam en tevens vak-
steunpuntcoördinator biologie bij Betapart-
ners heb ik de studiereis opgezet. Door mijn 
jarenlange ervaring in Kenia, mijn grote 
netwerk aldaar en mijn liefde voor het land, 
de mensen, de natuur én onderwijs was dit 
mijn kans om alles te combineren.
De reis in februari was een groot succes in 
meerdere opzichten. Er is veel gepraat over 
onderwijs, er zijn vaklessen bezocht, er zijn 
vaklessen gegeven, iedereen is minimaal een 
keer uit z’n comfortzone gehaald, er vond 
uitwisseling plaats met Keniaanse collega’s 
en leerlingen, er zijn fantastische vakinhou-
delijke presentaties gegeven, we hebben veel 
dieren en prachtige natuur gezien en er is 
veel gelachen! Ik hoop dan ook dat er nog 
vele studiereizen volgen zodat we met de 
scholen in Kenia een mooie band opbouwen.

De eerstvolgende studiereis is 4-15 februari 
2020, een informatiebijeenkomst hierover in 
juni 2019. Om deel te nemen kunnen zowel 
studie-uren als studie-budget voor schooljaar 
2019-2020 worden ingezet. Mail bij interesse 
naar jolanda@reisvriend.com

Digitaal uitwisselingsproject 
Anna: “Op initiatief van Jeroen Buijs, toa 
biologie op het Berlage Lyceum, bezocht 
een kleine delegatie van twee toa’s en twee 
docenten ook een school in Nairobi, die een 
digitaal uitwisselingsproject heeft met het 
Berlage. Hierbij gaan de Nederlandse kin-
deren aan de slag met een probleem van de 
Afrikaanse kinderen en vice versa. 
Het bezoek aan deze school liet zien wat 
het contact met een Nederlandse school 
voor Afrikaanse leerlingen kan betekenen. 
Ook bevestigde het de leergierigheid van de 
Afrikaanse leerlingen, een heel verschil met 
de houding van veel Nederlandse leerlingen.
Geïnspireerd door deze ervaring ben ik nu 
ook op het Spinozalyceum de belangstelling 
voor een digitale uitwisseling met een Keni-
aanse school aan het peilen. De organisatie 
Sisterschools is met het ‘digital educational 
exchange programma’ op zoek naar meer 
scholen om hieraan deel te nemen. In Kenia 
staat een aantal scholen te trappelen om van 
start te gaan met een school in Nederland. 
Wie ook belangstelling heeft voor dit uitwis-
selprogramma kan terecht op  
www.sisterschools.eu

REDACTIE

Microtiter- 
platen  
hergebruiken
Elisakit
Op het Kaj Munk College doen we als bèta- 
gerichte school veel practica. Voor de boven- 
bouw van het vwo hebben we een aantal 
keer een Elisakit besteld. Dat is een laborato-
riumtest voor het meten van macromolecu-
laire stoffen zoals eiwitten in bloedmonsters. 
Elisa staat voor Enzyme-Linked Immuno 
Sorbent Assay. In de kits zitten mooie micro-
titerplaten die je na gebruik van de kit leuk 
kunt hergebruiken. 

Reageren  
met een  
glimlach


