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Wat ooit begon als speciaal traject van de 
pabo is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een 
geaccrediteerde opleiding met (momen-
teel) tweehonderd studenten, partnerscho-

len in Denemarken en Noorwegen, en bekendheid bij 
internationale scholen in de hele wereld. ‘In het begin wa-
ren onderwijsinstellingen huiverig’, vertelt teamleider Ton 
Gelmers. ‘Ze twijfelden of ze een stageplek wilden bieden. 
Maar onze studenten hebben laten zien wat ze kunnen 
en nu zijn er zelfs scholen in Nairobi en Aruba die naar ze 
vragen.’ Ook de werkgelegenheid blijkt enorm. ‘Alle stu-
denten uit de eerste lichting hadden al een baanaanbod 
voordat ze afstudeerden.’

AVONTUURLIJK EN FLEXIBEL
De International Teacher Education for Primary Schools 
(ITEPS) begon met 24 eerstejaars. Dit studiejaar startten 
er al 84 en naar verwachting zal dat aantal volgend jaar 
rond de honderd zijn. Wie afstudeert kan aan het werk 
op internationale scholen voor primair onderwijs. ‘Stu-
denten weten ons te vinden’, vertel Gelmers. ‘Ze komen 
uit de hele wereld: van Frankrijk tot Polen en van Nigeria 
tot Burkina Faso. En natuurlijk ook uit Nederland. Wie 
zich bij ons aanmeldt krijgt een intakegesprek, Engelse 
taalvaardigheden worden getest en we doen een assess-
ment.’ Dat lijkt pittig voor een school zonder numerus 
fixus, maar het blijkt noodzakelijk. ‘Deze baan vraagt een 
bepaalde mindset. Je moet avontuurlijk zijn, zelfstandig, 

Ze komen vanuit de hele wereld en waaieren 
na hun opleiding ook weer over de wereld uit. 
Afgelopen zomer studeerde de eerste lichting 

studenten van ITEPS (International Teacher 
Education for Primary Schools) in Meppel af. De 

dependance van Stenden Hogeschool is de 
eerste in Nederland met een ‘internationale pabo’. 

En haar alumni komen goed terecht: ze worden 
met open armen ontvangen door internationale 

scholen, maar ook gewoon hier in eigen land. 

Internationale pabo trekt 
studenten uit alle windstreken

Een wereldbaan  
in het onderwijs

sociaal vaardig, flexibel en het Engels goed onder de knie 
hebben. Onze opleiding heeft een eigen programma en 
dat betekent dat je na een jaar niet alsnog kunt overstap-
pen naar de reguliere pabo. Studenten moeten dus goed 
weten wat ze willen. Ze moeten ook beseffen dat het een 
prijzige studie is. Buitenlandse stages kosten geld. Maar je 
hebt straks letterlijk en figuurlijk wel een wereldbaan.’

VERKEERD VISUM 
De ITEPS is één van de eerste internationale pabo’s in 
Europa en moest veel ontdekken. Dat deed ze samen met 
haar studenten. Gelmers: ‘We moesten contacten leggen 
in de wereld, leren over visa, onderzoeken welke regelin-
gen er zijn en dan nog kom je heel veel tegen. Zo hebben 
we studenten naar huis gehaald, omdat ze niet de goede 
visa hadden geregeld of omdat er terreurdreiging was. 
Maar eerlijk gezegd zijn dat de uitzonderingen. De meeste 
studenten hebben een geweldige tijd waarin ze veel leren. 
Ze werken nu zelf aan een site met informatie over stages, 
welke documenten je moet hebben, hoe je huisvesting 
vindt, enzovoorts. Die ondernemingszin kenmerkt onze 
studenten: zij zijn samen met ons verantwoordelijk voor 
hun opleiding.’

DIWALI EN ARUBA
Tess Middendorp (21) is vierdejaars. Zij ging negen weken 
op stage naar India. ‘Een geweldige ervaring. Lesgeven 
gaat daar heel anders dan in Nederland. Ze hebben 
vakgericht onderwijs. Leerlingen hebben twee vaste 
leraren en de rest komt van een andere school om vakken 
te geven zoals drama, dans, karate of tennis. In India heb 
ik Diwali meegemaakt (één van de belangrijkste feesten 
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binnen het hindoeïsme, red.). Als ik tijdens stages of later 
in mijn werk Indiase leerlingen in de klas heb, weet ik 
dus waar ze het over hebben. Dat is een voordeel.’ Laura 
Menting (20) liep stage op een Amerikaanse school op 
Aruba. ‘Het eiland heeft veel inwoners met verschillende 
achtergronden en roots, en er komen veel toeristen uit 
diverse landen. Kinderen krijgen er les in het Engels, 
Spaans én Nederlands. Heel interessant, een plek waar ik 
veel leerde over andere culturen.’

GEWEREN SCHOONMAKEN
Jaargenoot Anneloes Hobbeling (19) voegt toe: ‘Omdat je 
zelf nu weet hoe het is om in een ander land te wonen, ver 
weg van je opa en oma en je vrienden, kun je je inleven 
in je leerlingen.’ De vierdejaars liep stage in Kazachstan. 
‘Het vroor er veertig graden. Ik droeg drie broeken, twee 
truien en twee jassen en ging zo weinig mogelijk naar 
buiten. Alles bevriest: je wenkbrauwen, je wimpers. De 
interna tionale school waar ik stage liep was vrij exclusief. 
Kinderen werden gebracht door chauffeurs en liepen 
allemaal in uniform. Hoewel veel vakken in het Engels 
waren, kregen ze wiskunde in het Russisch. En er was 
een militaire les. Daar leerden ze dingen als geweren 
schoonmaken.’ Lachend: ‘Iedereen is heel verbaasd als ik 
dat vertel, maar je went aan dat soort dingen. Ik hoefde 
er zelf niet zo nodig eentje schoon te maken, maar keek 
er ook niet meer zo van op. De kinderen vinden het de 
gewoonste zaak van de wereld.’

INTERNATIONAAL IN NEDERLAND
Voor een plek als internationaal georiënteerde leerkracht 
hoef je niet per se naar het buitenland, weet Sander 

Hulleman (24). Hij hoopt na het afstuderen een baan te 
vinden op Arnhem International School. ‘Ze zijn bezig 
met een nieuwe school. Het lijkt me geweldig om in een 
nieuw gebouw met nieuwe technieken zelf iets op poten 
te zetten.’ Hij is tevreden over zijn studie: ‘Ik heb hier veel 
geleerd van de docenten, maar misschien nog wel meer 
van andere, buitenlandse studenten en hun culturen. 
Echt fijn.’

UITEINDELIJKE TERUGKEER
Waar ze volgend jaar terechtkomen, weten de vierdejaars 
nog niet. Lang zullen ze waarschijnlijk niet op één plek 
blijven. Gelmers: ‘Meestal krijg je voor hoogstens twee 

jaar een contract. Dan kijkt de school opnieuw naar 
bijvoorbeeld de leerlingenpopulatie. Als er veel kinderen 
van expats uit China zijn bijgekomen, zullen ze hun 
 docententeam daar ook op aanpassen. De ervaring 
leert dat docenten overal in de wereld lesgeven en dan 
uit eindelijk terugkeren naar Nederland, waar ze hun 
opgedane kennis en ervaring verder kunnen inzetten.’ 
Tess: ‘Als ik zelf kinderen krijg, kan ik me voorstellen dat 
ik op één plek wil blijven en ze niet steeds wil verplaatsen.’ 
Vooralsnog hoopt ze haar internationale carrière te be-
ginnen op Aruba: ‘En daarna naar andere warme landen, 
want ik heb zo’n hekel aan de kou hier. Het lijkt me heer-
lijk: lekker op het strand mijn les voorbereiden.’ 

‘Je moet avontuurlijk, zelfstandig, 
sociaal vaardig en flexibel zijn’


