
 

 

 University of Groningen

Interactive instruction for students with intellectual disabilities
Blik, Henk

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Blik, H. (2017). Interactive instruction for students with intellectual disabilities: Enhancing independent
learning. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/9a8e4aee-a208-423f-9d28-65c08a6ad45c


160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Epiloog en dankwoord 

Brief aan mijn kleinzoon Jurrian 

Lieve Jurrian, bij ons thuis op de boekenplank staat een boekje met de titel “Mijn 

kleinkind”. In dat boekje staan al jouw mijlpalen van 0 tot 4 jaar. Op bladzijde 3 staat 

bovenaan geschreven “Dit is mijn opa”. Hier zou ik dus iets voor jou schrijven. Maar het is 

er niet van gekomen en om dit goed te maken, schrijf ik dit verhaaltje hieronder voor jou….. 

Mijn officiële naam is Hendrik Blik, genoemd naar mijn opa met precies dezelfde 

naam. Volgens de genealogie van Groningen stam ik uit een geslacht van boerenknechten, 

landarbeiders en dagloners. Geboren ben ik aan de Ossedijk in Vriescheloo, een dorp in 

Westerwolde, de allermooiste streek van Groningen. Een groot deel van mijn jeugd bracht 

ik daar door. Met mijn ouders, broer, zus, oma’s, opa’s, ooms, tantes, neefjes en nichtjes. 

Ook nog nadat mijn ouders (jouw overgrootouders), Oktje Brinkman en Arie Blik naar Delfzijl 

verhuisden kwam ik er veel. In Delfzijl ging ik op mijn vierde voor het eerst naar school; 

kleuterschool ‘De Schans’. Toen wist ik nog niet dat ik vanaf dat moment bijna mijn hele 

leven naar school zou gaan! Als leerling van lagere school ‘De Morgenster’, mavo ‘De 

Kampanje’, de havo van de Rijks Pedagogische Academie en als student van de 

Pedagogische Academie. In 1975 werd ik onderwijzer, maar mocht niet direct lesgeven. In 

dat jaar bestond de dienstplicht nog en moest ik in militaire dienst. Ruim anderhalf jaar 

later, in 1977, werd ik leraar aan de ‘Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs’ (SBHS) 

in Hoogezand. In de jaren daarna was ik nog onderwijzer aan basisschool ‘Het Ruimteschip’ 

en de ‘Prof. Casimirschool’ en leraar en waarnemend directeur aan het dr. Aletta Jacobs 

College. Tot op dit moment in 2017, nu ik 63 jaar ben, ga ik nog bijna iedere dag naar school! 

Nog steeds in Hoogezand-Sappemeer. Naar de praktijkschool van “het Aletta” waar ik sinds 

2005 teamleider ben.  

We gaan nog even weer terug naar 1972. Het jaar waarin ik jouw oma Alie Dinkla 

ontmoette. Dat was aan de Pedagogische Academie in Appingedam. Je oma wilde graag juf 

worden. En daarom studeerde ze aan de PA. Zelf had ik voor het beroep van piloot gekozen. 

Maar omdat ik oma Alie ontmoette, haar lief vond en heel graag dicht bij haar wilde zijn heb 

ik ook gestudeerd voor onderwijzer. Je oma werd juf in Haren en ik werd meester in 

Hoogezand. 
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Veertig jaar geleden, op 27 mei 1977 trouwden oma Alie en ik. In 1982 werd je 

moeder Arianne geboren en vier jaar later je oom Christian. Oma Alie stopte met werken 

na de geboorte van je moeder en pas jaren later, toen je moeder al naar de basisschool ging, 

is ze weer juf geworden. 

Zelf heb ik dus altijd in en voor het onderwijs gewerkt, er veel over gelezen en er 

ondertussen ook al het een en ander over geschreven. Aan de Rijksuniversiteit Groningen 

deed ik onderzoek naar het lesgeven aan moeilijk lerende leerlingen. Zo werd ik, na het 

behalen van mijn bul, onderwijskundige in 2005. 

Op 29 september 2011 werd jij, Jurrian Tiemen Henrick Klein Nijenhuis geboren. 

Zoon van Arianne Blik en Maarten Klein Nijenhuis. In ditzelfde jaar 2011 besloot ik, nadat 

professor Egbert Harskamp me had aangemoedigd, nog meer onderzoek te doen in het 

praktijkonderwijs en er artikelen over te schrijven. Oma Alie vond dit minder leuk. Ze wilde 

eigenlijk veel liever samen met mij leuke dingen doen. Naar de bioscoop gaan, winkelen, 

reizen of gezellig samen televisiekijken. Maar weet je, jouw opa is niet alleen een beetje 

eigenwijs maar soms ook wel een klein beetje een “Einzelgänger”. Dus ging hij toch 

onderzoeken, studeren en schrijven. Heel veel schrijven. En nu, in 2017, is het proefschrift 

klaar. Opa heeft er ruim vijf jaren aan gewerkt om van drs. nu dr. te worden. Stel je voor, 

meer dan vijf jaar werken om er één letter ‘s’ minder voor je naam aan over te houden. Dat 

is toch eigenlijk heel raar. 

Opa Henk is blij dat hij nu gaat promoveren. Toch is hij nog veel blijer met je moeder 

Arianne, met je oom Christian, met Allert, met de herinneringen aan je vader Maarten en 

met jou. En natuurlijk met jouw oma Alie, want zonder haar niet aflatende 

uithoudingsvermogen was het mij echt niet gelukt om deze dissertatie af te maken.  

Het schrijven van dit proefschrift heeft me opnieuw overtuigd dat er meer komt 

kijken bij leren dan alleen maar kennis, inzet en vaardigheden. Zonder persoonlijke ambitie 

en vooral draagvlak in de eigen omgeving heeft het schrijven weinig kans. Vandaar dat mijn 

grootste dank voor de steun bij het schrijven van dit boekwerk uitgaat naar mijn lief, jouw 

oma Alie. Ook nu blijkt maar weer dat dat wat van waarde is, dichtbij is. Ik dank haar voor 

het begrip en de steun voor dit avontuur. Het proefschrift met de naam: 

“Interactive Instruction for Students with Intellectual Disabilities”. 
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Er zijn nog veel meer mensen die ik ook graag wil bedanken. Te veel om allemaal te 

noemen. Toch noem ik er een aantal. De eerste is mijn wijlen collega Roelof Bakker. Hij was 

mijn inspirator. Als leraar aan de praktijkschool liet hij me inzien dat moeilijk lerende 

leerlingen veel meer kunnen dan we denken. Volgens Roelof Bakker kun je alle leerlingen 

best iets laten leren als je ze iets voordoet maar veel beter is het om ze bij de les te 

betrekken en ze zelf een strategie te laten bedenken. “Als je leerlingen iets vertelt dan 

vergeten ze dit, als je ze iets uitlegt dan zullen ze dit mogelijk onthouden, maar alleen als je 

ze er bij betrekt en zelf laat nadenken dan leren ze er van”. Daarover gaat dit proefschrift.  

Dank aan alle collega’s van de praktijkschool van het dr. Aletta Jacobs College die 

steeds met veel geduld, vaak onbewust, mijn theorieën in de praktijk brachten en 

vervolgens ook weer voor een voedingsbodem zorgden voor een volgend onderzoek. Ook 

bedank ik de collega’s van de Universiteit Groningen, van het GION, die me jarenlang door 

dik en dun hebben bijgestaan. Samen met Linda Kuiper, Harm Naayer en Sjaak van Leeuwen 

heb ik onderzoeken gedaan en artikelen geschreven en heel prettig samengewerkt. Voor en 

tijdens mijn presentatie aan de “Teacher Educational Division” van de “Council for 

Exceptional Children” in Phoenix, Arizona heb ik veel steun gehad van Jeroen de Jonge. Hij 

hielp me ook, samen met Diane McCartney bij vertalingen in dit proefschrift. Van Rink 

Hoekstra, mijn copromotor, kreeg ik, meestal in een razend tempo, prima statistische 

adviezen en handreikingen. Ook ondersteunde hij me bij het redigeren van een aantal  

artikelen en het proefschrift. 

En dan, ‘last but not least’ dank ik mijn promotor Egbert Harskamp. De professor die 

me heel vaak stukken tekst heeft aangedragen, niet om ze zo maar over te nemen maar om 

er over te discussiëren, me actief bij de inhoud te betrekken en er kritisch over na te denken. 

Daarom heb ik er veel van geleerd. Maar ook regelmatig heeft de professor me stukken 

opnieuw laten lezen en schrijven, herlezen en herschrijven. Meestal zeer terecht overigens, 

maar toch Jurrian………daarom, heb ik deze brief voor jou niet eerst aan professor Egbert 

laten lezen. Hij zou ook hierin vast en zeker nog iets hebben veranderd… 

 

 

Henk Blik , Wildervank, 2017. 
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