
 
 

Ervaringen met de docentenopleiding BW 
Interview met Marthe Heitbrink, toetscoördinator UvA 

 
Tijdens haar master bewegingswetenschappen maakte Marthe Heitbrink kennis 
met studentbegeleiding, waardoor ze na haar master koos voor de 
docentenopleiding Bewegingswetenschappen.  De opleiding leverde een functie 
op als juniordocent. Tegenwoordig is Marthe werkzaam als toetscoördinator bij 
de opleiding Psychologie bij de Universiteit van Amsterdam, dit was niet gelukt 
met alleen een Master Bewegingswetenschappen.     
 
Waarom koos je voor de docentenopleiding BW bij de VU? 
“Tijdens mijn onderzoeksstage in Australië ging ik nadenken over wat ik eigenlijk wilde doen. Ik had in 
mijn 3e bachelorjaar en 1e masterjaar ervaring opgedaan met studentbegeleiding en dat vond ik erg leuk 
om te doen. Via vriendinnen hoorde ik over de docentenopleiding BW in Amsterdam, waarna ik me op 
basis van de positieve ervaringen van mijn vriendinnen heb ingeschreven voor de opleiding.” 
 
Wat is het belangrijkste dat je bij de docentenopleiding BW hebt geleerd? 
“Het belangrijkste is dat een docent niet alles weet en ook niet alles hoeft te weten. Je kunt samen met 
je studenten op zoek gaan naar het antwoord, daar leren zij ook veel van. Verder heb ik veel over mezelf 
geleerd, je onderzoekt je rol in een team, ontdekt je eigen stijl van doceren en komt achter je 
kwaliteiten en valkuilen. Wanneer je dit soort dingen van jezelf weet en van de groep die je voor je hebt, 
kun je veel gerichter je onderwijs inrichten.” 
 
Wat vond je van het programma en de docenten? 
“In de eerste periode is het best een druk programma. Wat ik goed vond, is dat je meteen begint met 
stagelopen, hier leer je veel en kun je de theorie meteen toepassen in de praktijk. De docenten zijn 
authentiek en inspirerend, ze zijn toegankelijk en goed op de hoogte van wat er speelt in het onderwijs.  
Verder krijg je competentiegericht onderwijs, wat ook wordt gebruikt op het HBO. Dit brengt je 
dichterbij de student, je weet waar ze het over hebben als ze weer eens klagen over een portfolio.” 
 
Wat heeft de docentenopleiding BW je (tot nu toe) opgeleverd?  
“Na de opleiding ben ik gestart als juniordocent bij de opleiding Bewegingswetenschappen bij de VU, dit 
zorgde ervoor dat ik al het geleerde meteen in de praktijk kon brengen.  Later ben ik een aantal 
projecten gaan doen bij het UCGB team Sport en Bewegen en zelf ook onderwijs gaan geven bij de 
docentenopleiding. Tegenwoordig ben ik werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als 
toetscoördinator voor de opleiding Psychologie. Dit alles was niet gelukt met alleen een Master 
Bewegingswetenschappen.” 
 
In hoeverre kun je deze opleiding aanraden? 
“Als je het onderwijs interessant vindt, raad ik deze opleiding zeker aan. Je leert enorm veel over jezelf,  
over samenwerken en over het HBO. De vaardigheden die je leert, zijn niet alleen toepasbaar in het 
onderwijs, maar kun je in heel veel situaties toepassen. Ook als je besluit niet verder te gaan in het 
onderwijs, is het zeker geen weggegooid jaar.” 
 
Heb je nog tips voor toekomstige studenten met betrekking tot deze docentenopleiding? 
“Onderschat de opleiding niet, zeker als je de opleiding combineert met je masteronderzoek. Maak 
genoeg tijd vrij voor de docentenopleiding, zo kan je er veel meer uithalen.” 
 


