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Portret 
van 
Annemieke 
Vroom
‘Mijn visie op onder-
wijs is voortdurend 
in beweging. Deze is 
ook afhankelijk van 
de studentengroep 
die ik voor me heb. 
Ik vraag me continu 
af wat studenten in 
het werkveld nodig 
hebben. Ik vind het 
belangrijk om aan-
dacht te hebben voor 
de verwevenheid van 
de persoon met haar 
of zijn opvatting. In 
mijn onderwijs in-
tegreer ik reflectie 
op het leerproces. 
Ik leg studenten ook 
keuzes over het on-

derwijs voor, bijvoorbeeld wat betreft onderwijs- 
of toetsvormen. Die keuzevrijheid gebruik ik als 
middel ter bewustwording van hun eigen leerpro-
ces. Ook is het een kans om de student de eigen 
verantwoordelijkheid te laten ervaren. Studenten 
zijn eigenlijk een heel enthousiast publiek. Ze zijn 
welwillend als ze weten wat ze precies aan het 
leren zijn en waartoe. Hoe meer inspraak je stu-
denten geeft in de collegevorm, hoe meer je hun 
autonomie stimuleert. 

Ik vind het belangrijk voor het werkveld van stu-
denten dat ze vaardig zijn om dialoog te voeren. 
Studenten moeten daarom nu al oefenen in een 
community te functioneren. Het is lastig om een 
gemeenschap in te richten, zoiets ontstaat , maar 
je kunt als docent de voorwaarden faciliteren. Dit 
houdt wel in dat de personen in die gemeenschap 
zich bloot moeten geven, en jij als docent ook. 
In anonimiteit kan geen gemeenschap ontstaan. 
Ik leid studenten niet enkel op tot onderzoekers. 
Het gaat om het opleiden van academici, dat is 
breder. Uiteindelijk probeer ik studenten een on-
derzoekende houding aan te leren. Heldere ar-
gumentatie en bewustwording van veronderstel-
lingen, van jezelf en de ander, is daar onderdeel 
van. Het stimuleren van talent is eenvoudiger in 
kleine groepen. Het is een uitdaging om uiteenlo-
pende talenten tegelijk te stimuleren in een groep 
van honderd studenten, dat kan alleen door di-
versiteit in de werkvormen aan te brengen. 

Voor mij is het specifieke uit de onderwijsvisie de 
aandacht voor levensbeschouwing, voor sociale 
betrokkenheid en voor de individuele student. 
Studenten moeten verantwoordelijkheid krijgen 
voor hun eigen leerproces. Autonomie en creati-
viteit zijn voorwaarden voor deze verantwoorde-
lijkheid, en worden gestimuleerd.’

De kern van de 
onderwijsvisie is 
voor mij:
‘door in gesprek te gaan met 
elkaar, aandacht te hebben voor 
de academische en persoonlijke 
ontwikkeling van studenten’

Naam: Annewieke Vroom
Faculteit der Godgeleerdheid 
Annewieke Vroom volgde de 
basisopleiding universitair docent. 
Zij werkt aan een dissertatie 
over dialoog en verzorgt diverse 
godsdienstwijsgerige cursussen.


