
MALAWI STUDIEREIS DIRECTIES HSN SCHOLEN 
 
informatie voor ouders / verzorgers 
 
inleiding, aansluiting 
Binnenkort hoopt het directieteam van de HSN op studiereis te gaan. Al jaren wordt gezocht naar een 
zinvolle reis, maar het is er tot nu toe niet van gekomen, vooral door gebrek aan duidelijkheid over een 
concrete leeropbrengst van zo’n reis. Nu hebben we een prachtige studiereis kunnen plannen waarbij 
aansluiting is bij het strategisch beleid van HSN en met hetgeen we komende jaren willen versterken 
en bereiken.  
 
doel 
Het ervaren van een totaal andere cultuur en maatschappij stimuleert diepgaand nadenken over  onze 
persoonlijke idealen en de actuele ontwikkelingen in ons Nederlandse onderwijs.  
Naast dingen leren willen we er zo mogelijk ook iets brengen in het kader van evangelisatie- en 
ontwikkelingswerk; mogelijk door een langer durend contact. Hierbij willen we aansluiten bij al 
bestaande, liefst plaatselijke verbanden en/of initiatieven. 
We verwachten dat de studiereis de onderlinge band en samenwerking als HSN directies versterkt. 
 
informatie 
Wanneer:   van 8 oktober 2018 tot en met woensdag 17 oktober 2018  
Wie:     schooldirecteuren en algemeen directeur HSN   
Waar:  Malawi, Nkhoma University, verblijf in guesthouse  
Wat:   cross-cultureel leren  
 
De centrale post waar we verblijven is Nkhoma University, een christelijke, privaat gefinancierde 
universiteit op 45 minuten ten zuiden van de hoofdstad Lilongwe. Vanuit deze universiteit bezoeken 
we privat en public schools in de regio en leggen we contacten met schoolleiders, onderwijsadviseurs 
en medewerkers van de lokale en regionale overheid.  
Centraal staat het gesprek over de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en de kennis die 
daarvoor nodig is. Hierbij spiegelen we onze beelden over onderwijskwaliteit aan de lokale opvattingen 
over wat kwaliteit is en hoe je dat bevordert. Tevens hebben we gelegenheid een paar colleges te 
verzorgen voor de studenten van de universiteit over het realiseren van onderwijskwaliteit. 
 
We hopen daar uit onze ‘comfortzone’ te komen en iets te leren van deze mensen wat ook zit in het 
DNA van HSN: een cultuur van werken vanuit innerlijke drijfveren, uitgaan van het geloof, de 
overtuiging vanuit ons hart, met een eigen persoonlijke professionaliteit. Dit is een grondhouding die 
gaat vóór leermiddelen als boeken en I-pads. 
 
De reis is een nieuwe reis vanuit Penta Nova, de schoolleidersopleiding voor protestants christelijk 
onderwijs. Deze studiereis levert de directies studiepunten op voor professionalisering en 
(her)registratie als directeur in het Schoolleidersregister. De reis wordt voorbereid en geleid door Drs. 
Marco van der Zwaard, docent bij Penta Nova. Er was al een studiemiddag om vragen te formuleren 
en op 5 september is er een voorbereidende studiedag waarbij iemand aanwezig is die jaren in Malawi 
heeft gewerkt. 
 
Waarneming scholen  
De waarneming op de scholen geschiedt door de managementteams. U wordt door de directeur verder 
geïnformeerd hierover. Op het bestuurskantoor is de stafmedewerker bereikbaar. We checken 
dagelijks onze mail en hopen voor noodgevallen bereikbaar te zijn in Malawi. 
 
Jan Blonk, HSN 



 


