
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naamsverandering GAST stilletjes gepasseerd 
Ongetwijfeld hebben onze trouwe lezers en volgers meegekregen dat we dit studiejaar getransformeerd zijn van de 

TAK naar de GAST. Dankzij onze verbinding met het Seminarium voor Orthopedagogiek – en daarmee dus verbinding 

met de alumniactiviteiten die vanuit het SvO werden geïnitieerd – kunnen we ons verheugen over een forse 

uitbreiding van onze doelgroep; de alumni van  het Seminarium voor Orthopedagogiek én de alumni van de HUpabo 

Theo Thijssen bij elkaar. Inmiddels hebben hierdoor zich al meerdere nieuwe alumni aangemeld. 
Acroniemliefhebbers hadden het al ontdekt: de nieuwe naam van onze alumnigroep, de GAST, is opgebouwd uit de 
beginletters van de omschrijving van onze ‘gasten’-doelgroep, namelijk Genootschap (G) voor Alumni (A) van het 
Seminarium (S) voor Orthopedagogiek en HUpabo Theo (T) Thijssen. 
Het was de bedoeling dat we op 1 juni j.l. tijdens een gezellig samenzijn op het terras van onze HU-locatie en onder 
het genot van een verrukkelijk maaltijdbuffet de nieuwe naam feestelijk zouden aannemen. Helaas was het aantal 
aangemelde deelnemers te laag om dit festijn te kunnen laten doorgaan (hopelijk volgend jaar meer!). Ter illustratie 
en bewijs hebben we er in elk geval een prachtige banner aan overgehouden. 
 

Alumniactiviteiten in 2022-2023 

Ook het volgende studie- en schooljaar zal de GAST enkele activiteiten organiseren voor onze oudstudenten. Het 
doel hiervan is uiteraard om jullie de mogelijkheid te geven om elkaar te blijven ontmoeten, herinneringen uit te 
wisselen en wellicht een kritische noot te kraken.  
Daarnaast willen we ook gericht bijdragen aan je verdere professionalisering. Dat doen we door middel van enkele 
workshops (tijdens het Alumnibuffet) en daarnaast – als experiment om te bepalen of dit bevalt – in de vorm van 
enkele eenmalige online-bijeenkomsten. De inhoudelijke programmering staat nog niet vast, dus als je ideeën hebt 
voor een onderwerp of thema, of je zou graag zelf eens zo’n workshop of onlinesessie willen invullen, dan horen we 
dat heel graag. 
Gedurende het jaar werkt de GAST mee aan de diplomeringsdagen, waarbij we onszelf voorstellen en een klein 
cadeautje aanbieden aan de verse afgestudeerden. Ook participeren we in verschillende voorlichtingsactiviteiten van 
de HUpabo en het SvO. 
 
Reserveer vast in je agenda dat we op de volgende dagen een bijeenkomst op locatie zullen houden: 
 
Vrijdag 4 november 2022: alumnicafé Het Oude Nest. 
We zijn welkom in café De Nieuwe Dikke Dries in Utrecht voor een vrijdagmiddagborrel, een bitterballetje en een 
prettig gesprek. 
 
Woensdag 22 maart 2023: Alumnibuffet 2023 
Kom binnen aan het eind van de middag na een dag hard werken of studeren voor enkele interessante workshops, 
uitwisseling en ontmoeting en natuurlijk ons traditionele, smakelijke maaltijdbuffet (waar deze bijeenkomst naar 
vernoemd is). 

  



Adieu Henry, welkom Isabel en een groet aan Afke en René 
Vanaf de oprichting van de TAK tot en met juli 2022 is Henry van Kraanen zeer betrokken geweest in het 

alumniteam. Henry is naast pabodocent voor rekenen/wiskunde zelf ook oudstudent van onze opleiding en heeft 

met verve zijn rol als ambassadeur voor de opleiding en het alumniprogramma uitgedragen. Wij zijn hem enorm 

erkentelijk hiervoor en mogen ons tegelijk al gelukkig prijzen, want Henry heeft toegezegd dat hij altijd op afroep 

beschikbaar is voor incidentele ondersteuning. Fijn, want daarmee is het verblijf bij Dikke Dries alvast gewaarborgd!  

Maar met ingang van het nieuwe studiejaar zal Henry zijn plek in het GAST-team overdragen aan collega Isabel 

Spruijt. Isabel voldoet optimaal aan de toelatingsvoorwaarden van ons GAST-team (😉), zoals blijkt uit haar 
volgende bericht:  

 
 
 
“Ik ben Isabel Spruijt, 30 jaar, werkzaam op de PABO en ook twee dagen in het PO (Barbaraschool in 
Bunnik, groep 7). Sinds een aantal weken zit ik in de alumnicommissie van de GAST en hoop mijn 
steentje bij te dragen aan mooie alumnibijeenkomsten. Ik heb zelf ook gestudeerd bij de HUPabo en 
ben dus alumni, HU-docent en basisschooldocent in één. Ik hoop jullie snel te zien op één van onze 
mooie bijeenkomsten.”  
 
 

Tot slot hebben ook Afke Dijkerman en René Goedhart onlangs hun vertrek aangekondigd bij ons GAST Team. Dat 
betekent dat we het nieuwe jaar ingaan met een wel zeer klein team van slechts drie personen: Helen, Isabel en 
Dick. Aan deze drie zal het niet liggen, maar het is duidelijk dat we echt extra menskracht nodig hebben om al onze 
voornemens te kunnen realiseren.    
Nieuwsgierig? Neem contact op met Dick (dick.dehaan@hu.nl).  
 

Oproepen 
 

 1. Sluit je aan bij het GAST-team 
Het GAST-team is samengesteld uit enkele alumni van het SvO en van de HUpabo. Wij 
willen heel graag dat meer mensen zich aansluiten bij ons team, zodat we met onze taken 
kunnen over meer mensen kunnen verdelen, maar ook omdat we verwachten hiermee 
meer ideeën en ervaringen te kunnen uitwisselen. Dit gebruiken we als voornaamste 
ingrediënt bij het voorbereiden van onze activiteiten.  
 
 
 2. Wat is jouw specialisme? 
Graag komen we in contact met jou als alumnus, als je een keer iets wil vertellen over 
jouw specialisme, je onderzoek, of bijzondere kwesties uit je onderwijspraktijk. Misschien 
wil je hiermee een onlinebijeenkomst verzorgen, of kun je over jouw onderwerp een 
workshop organiseren tijdens het Alumnibuffet. 
Omgekeerd is het ook van harte welkom als je ons laat weten aan welke informatie je 
behoefte hebt. Met jouw vraag of voorstel gaan wij op zoek naar een deskundige om de 
vraag te beantwoorden.  
 
3. Jij blijft altijd onze gast! 
Met die uitspraak benadrukken we dat jij ook na het afronden van je opleiding altijd 
welkom bent; om gezellig langs te komen en bij te praten, om je vragen en suggesties in te 
brengen, of om mee te helpen met diverse activiteiten, zoals voorlichtings- en 
introductiedagen, bij de diplomering of bij alumniactiviteiten. 
 
 

 
Ben je geïnteresseerd in één of meer van onze ambities? Meld je dan meteen aan bij dick.dehaan@hu.nl.  
We hebben jou nodig en kijken naar je uit! 
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