
Op 21 juni j.l. was het zover. De feestelijke afsluiting van de stageperiode van zeven 
studentmedewerkers bij Ondernemend Onderwijs 'sH. 
 
Bij Babel presenteerden Lieke, Chris, Lilia, Jeroen en Colin, Marjolein en Stef de resultaten van hun 
werkzaamheden bij OO 'sH aan een betrokken gezelschap. Iedere student heeft zijn of haar steentje 
bijgedragen aan lopende of nieuwe OO ‘sH projecten en allen vanuit hun eigen opleiding en 
belangstelling. Het was weer erg inspirerend te zien hoe de studentmedewerkers hun tijd bij OO ‘sH 
hebben ervaren en wat zij hiervan hebben geleerd. 
 
Jan Raemaekers (kernteam OO ‘sH) verwelkomde de aanwezigen en gaf vervolgens het woord direct 
door aan Stef, omdat de studentmedewerkers deze middag zelf volledig de organisatie hebben.  
Na ook een warm woord van welkom door Stef introduceert hij Lieke Kapteijns voor de eerste 
presentatie. 
 
Lieke werkte gedurende haar stageperiode bij Van Neynsel (zij start in september 2019 opleiding 
Gerontologie Fontys). Haar opdracht betrof het meer bruisend maken van het Wijkpunt bij 
Zorgcentrum de Grevelingen. Zij vertelt hoe zij zich het doel heeft gesteld meer verbinding te maken 
tussen vrijwilligers, (buurt)bewoners en werknemers en daarnaast ook duurzame contacten te 
leggen tussen het Wijkpunt en het onderwijs. Zij vertelt over de veranderingen die het Wijkpunt 
toegankelijker zouden maken, de vrijwilligerslunch die ze organiseerde om vrijwilligers te werven, de 
Social Sofa die ze graag in de tuin voor het Wijkpunt zou willen plaatsen en dan samen met 
bewoners/vrijwilligers deze sofa te maken. Hiervoor vroeg zij bij Cityboost een subsidie aan.  
Er zijn al veel geslaagde praktijkvoorbeelden van mooie verbindingen tussen onderwijs en 
ouderencentra. Deze inspireerden Lieke om hiermee door te gaan. 
 
Christian Artist (Fontys Sportkunde) is de tweede spreker van de middag. Chris werkte al een half jaar 
langer bij OO ‘sH. Hij zet zich vooral in voor projecten die ’bewegen’ stimuleren.  
Hij werkt al een poos aan het ontwerp van een sociale sportapp Spart genaamd en vertelt 
enthousiast over het ontwikkelen van zijn app. Waar loopt hij tegenaan? Waartoe dient deze app? 
Voor wie is deze bedoeld? Hoe werkt het? Hij komt steeds dichter bij zijn doel. Ook de aanwezigen 
geven nog tips, die hij zeker gaat gebruiken.  
Daarnaast werkte Chris mee aan ‘Samen Buiten Leren’ bij basisschool de Kruisboelijn. Hij vindt het 
belangrijk dat kinderen veel (buiten) bewegen en zal er alles aan doen dit te stimuleren. 
 
Lilia Visser (Avans Social Work) is nog niet zo heel lang betrokken bij OO ‘sH. Toch heeft zij al heel wat 
bijgedragen. Haar hoofdproject deze drie maanden was Communicatie. Zij vond met name een kijkje 
in de keuken wat communicatie bij een netwerkonderneming als OO ‘sH inhoud boeiend. Zij 
ondersteunde hierin door verslag te maken van bijeenkomsten, de studentmedewerkers te 
benaderen voor informatie over projecten, de uitnodiging voor deze middag te maken en het sparren 
met de communicatiemedewerker. Dat was zeker leerzaam voor beide kanten.  
Als tweede project werkt zij aan een train de trainerproject voor het COC. Het informeren en trainen 
van (jonge)mensen over LHBT+ op scholen. Zij geeft al enige tijd hierover voorlichting op scholen en 
is zeer gepassioneerd. In haar tweede stageperiode bij OO ‘sH zal dit haar hoofdproject worden. Het 
derde project waar Lilia bij betrokken was is ondersteuning bij Van Neynsel. 
 
Jeroen Steijvers en Colin de Bijl (Fontys Academy for Creative Industries) werkten samen aan een 
conceptvisie voor het Van Gogh National Park. Vanuit de educatiekant van dit Van Gogh National 
Park i.o. was de vraag bij OO ‘sH binnengekomen of wij mee konden denken over de ontwikkeling 
van een plan voor de opzet van dit park. Jeroen en Colin vonden het een uitdaging hieraan mee te 
werken en beten zich hierin vast.  
Zij schetsen deze middag hun zoektocht naar de opzet voor een visie voor het park. Uit de vele 
concepten die zij door middel van brainstormsessies ontwikkelden, ontwierpen zij uiteindelijk twee 



visies, die zij deze middag aan de aanwezigen toonden. Zij blijven hieraan doorwerken en willen heel 
graag betrokken blijven bij dit grote mooie project. 
 
Marjolein Thelosen (Avans Social Work) activeerde na haar opening de aanwezigen door ze in 
tweetallen een grappige oefening te laten doen. Vervolgens vertelde zij over haar inzet bij de 
Leergemeenschap ISK van Avans, en daarnaast over haar interesse in LOB, loopbaanoriëntatie. 
Ondernemend Onderwijs ‘sH is door de gemeente Den Bosch gevraagd de begeleiding van LOB bij de 
Bossche V.O. scholen te begeleiden. Marjolein wist hier nog niet veel van, maar heeft zich er 
gedurende de afgelopen maanden steeds meer in verdiept en werd steeds nauw betrokken bij de 
bijeenkomsten die het team van OO ‘sH organiseerde op het gebied van LOB en #SVBO. Marjolein 
blijft nog een half jaar bij OO ‘sH betrokken en zij zal zich hier in die tijd ook zeker mee bezig blijven 
houden.   
 
Last but not least  kwam Stef aan het woord. Als derde jaars Pabostudent was hij al nauw betrokken 
bij Outdoor Learning en ook tijdens zijn stageperiode bij OO ‘sH was dit zijn hoofdproject. Hij was 
hierin al actief bij de L.W. Beekmanschool en ook nu bij basisschool De Kruisboelijn. Hij vertelt 
enthousiast over zijn buitenactiviteiten, hoe ondernemend hij dat aanpakte en hoe hij leerkrachten 
op een rustige manier inwijdde in deze andere manier van lesgeven en de aanpak hiervoor. Hij pleit 
enorm voor buitenonderwijs en heeft de afgelopen maanden o.a. een succesvolle 
netwerkbijeenkomst van OO ‘sH in de buitenlucht georganiseerd waarbij de aanwezigen door middel 
van een wandeling en het beantwoorden van vragen kennismaakten met de wijk.  
Ook was hij betrokken bij een Verwonderwandeling op het Bossche Kindercongres voor leerlingen 
van basisscholen, georganiseerd vanuit Kunst en Cultuur bij Babel.  
Stef blijft ook komend half jaar bij Ondernemend Onderwijs ‘sH betrokken. 
 
Na al deze inspirerende presentaties rondde Stef de middag af, werden de studentmedewerkers nog 
eens speciaal door Jan, namens het team OO ‘sH, bedankt met een attentie en vertrokken we met 
een gevoel van trots naar beneden, waar we met elkaar nog een toost uitbrachten op de goede inzet 
van deze studentmedewerkers. 
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