
 

Een kijkje 
vanuit de 
leerling 

de kijk van drs. Mary Jansen van Raay 

op technologie in het onderwijs 

Door Madelief Lenders 

 

Met veel ervaring in haar 

expertisegebied is zij een interessante 

docent om te interviewen. Hoe vertaalt 

drs. Mary Jansen van Raay haar 

ervaring naar kennis en vaardigheden 

voor haar studenten? 

Hoe bent u in het onderwijs 

gekomen? 

Ik ben altijd al bezig geweest met 

onderwijs. Tijdens mijn studie 

geneeskunde was ik student-assistent 

anatomie en hielp ik bij de 

onderwijsactiviteiten van de practica 

anatomie. Later heb ik op de 

spoedeisende hulp les gegeven aan 

artsen en aan verpleegkundigen in 

opleiding tot spoedeisende hulp 

verpleegkundige. Ook heb ik onderwijs 

gegeven aan huisartsen in opleiding. 

Wat vindt u ervan dat onderwijs ook 

een rol speelt in uw huidige 

werkzaamheden? 

Ik ben blij dat het een rol mag spelen 

binnen mijn werkzaamheden. Ik ben 

gevraagd om het blok Verslavingskunde 

 

 

 

 

 

 

Wie: Drs. Mary Jansen van Raay 

Functie: Verslavingsarts sinds 11,5 

jaar. Sinds 9 jaar werkzaam bij 

Bouman GGZ. Daarvoor Novadic- 

Kentron. Aantal klinische banen 

waaronder Spoedeisende hulp in 

Erasmusmc. 

Boodschap: Verander van 

perspectief door in de schoenen van 

de leerling te gaan staan. Laat ook je 

studenten van perspectief wisselen 

door ze elkaars huiswerk na te laten 

kijken.  

Technologische tip of trucje: 

Socrative is een app die je kunt 

gebruiken om een test te doen in je 

klas en de antwoorden. Maak een 

korte quiz en je weet hoeveel 

voorkennis je studenten hebben. 

 

 



Verdieping te geven en dat is precies 

wat ik leuk vind. Van 

verslavingsgeneeskunde Blok 1 ben ik 

de coördinator, maar dat is minder 

uitdagend om te geven.  

Waarom is het basisblok minder 

interessant voor u? 

Wat ik nu in dit blok Verslavingskunde 

Verdieping doe is de groep echt omhoog 

trekken naar een hoger niveau en meer 

op metaniveau vragen te stellen. Dat 

vind ik heel erg leuk. 

De groep op een hoger niveau 

brengen vindt u interessant, zegt u. 

Kunt u dit verder uitleggen? 

Kennis overdragen kan ik goed. Lessen 

voorbereiden en geven vind ik allemaal 

prima. Maar the hidden curriculum, dat 

vind ik het leukste om mee te spelen.  

Wat bedoelt u precies met the hidden 

curriculum? 

Het is een attitudevorming die ik wil 

zien bij cursisten. Er wordt van hen 

verwacht dat ze zich ontwikkelen tot 

hoofdbehandelaar. Om hen hierin te 

begeleiden stel ik vragen zoals ‘Wat zou 

je doen als…’ of ‘Wat zou je ervan 

denken als…’. Daarnaast geef ik verhalen 

uit de praktijk. Daar ben ik vooral heel 

erg mee bezig. Veel kennis geven en 

vervolgens een reflectieve laag erover 

heen. Met vragen als ‘Wat zou jij doen in 

deze situatie?’ en ‘Is dit hoe je ermee 

omgaat?’. 

“Kennis overdragen kan ik 

goed. Maar the hidden 

curriculum, dat vind ik het 

leukste om mee te spelen.“ 

Dus veel casuïstiek en veel vragen 

stellen, welke werkvormen gebruikt 

u hierbij? 

Socratisch bevragen en in groepjes iets 

bediscussiëren en terug laten vertellen. 

Het vormen van Buzzgroeps is ook een 

manier, maar die heb ik niet gebruikt in 

dit blok.  

“In plaats van zeggen ‘Ik 

praat, mond dicht’, laat je 

ze zelf nadenken.” 

Wat zijn buzzgroups? 

Als je merkt dat de studenten onder 

elkaar gaan zoemen over iets nieuws dat 

je net aan het behandelen bent, dan laat 

je ze 3-5 minuten in groepjes van 2 á 3 

studenten de nieuwe stof 

bediscussiëren. Daarna laat je de 

groepjes vertellen waar de discussie 

over ging. In plaats van zeggen ‘Ik praat, 

mond dicht’, laat je ze zelf nadenken. 

Welke andere werkvormen gebruikt 

u? 

Een andere werkvorm is HET huiswerk. 

Ik laat de cursisten een casus 

beschrijven.  

Hoe geeft u feedback op het 

huiswerk? 

Ik geef vaak de feedback met de vraag 

‘En dan?’. Zowel qua inhoud van de 

casus, als de regie en de procesvoering, 

vraag ik ze of ze het anders zouden doen 



nu ze over bepaalde onderdelen les 

hebben gehad. 

Als ik goed ben voorbereid en al het 

huiswerk heb nagekeken vóór de les, 

dan kan ik de casuïstiek van de 

studenten terug laten komen in de les en 

ze daarop bevragen. Dat is me dit blok 

een aantal keer gelukt en daar was ik 

heel tevreden over.  

Hoe reageren de studenten hierop? 

Meestal zijn ze verbaasd dat ik het 

allemaal weet! 

Hoe kiest u voor een aanpak? 

Ik probeer iets uit en dan ga ik ermee 

door als het goed wordt ontvangen door 

de studenten.  

Dus eigenlijk een soort van trial and 

error? 

Trial and prove. Het zou nog mooier zijn 

als ik nog directer feedback krijg van 

iemand die weet hoe je onderwijs moet 

geven over de lessen die ik geef. Het is 

jammer dat dat hier niet zo is. Als ik dat 

zou krijgen, dan zou het voor mij 

makkelijker zijn om mijn lessen te 

verbeteren.  

Hoe ziet u de rol van een docent in 

het leerproces? 

Als een voortrekker. Het is niet 

helemaal, maar wel een beetje toevallig 

dat ik meer kennis heb (waar ik ook veel 

voor gedaan heb). Ik wil graag die 

kennis overdragen en ontwikkelen. Zo 

zie ik mijn rol.  

Zoals u eerder noemde helpt u 

studenten om de stof wat verder te 

trekken en verder erop in te gaan.  

Ja, daarin ben ik een helpende hand. Wat 

ik nog niet verteld heb.. is dat ik zelf 

bezig ben met de opleiding 

onderwijskunde.  

Binnenkort bent u uw eigen expert? 

Ja dat hoop ik! Ik ben bezig met de start 

van een Master in Medical Education aan 

de University of Dundee. Het is distance 

learning.  

Hoe bevalt het op afstand leren? 

Het bevalt redelijk. Het doorwerken van 

een boek dat is niet het punt. Maar ik 

vind dat ik te weinig ondersteuning krijg 

bij vragen waar ik mee zit.  

 

Wat voor vragen bedoelt u? 

Ik moet assignments schrijven, volgens 

het Anglicaanse onderwijssysteem. In 

Nederland ben je dat niet gewend. 

Critical reading en writing vond ik 

onwijs lastig. Ze willen dat je het meteen 

goed toepast. Het heeft me wel wat met 

mijn hoofd tegen de muur slaan gekost 

voordat ik dat in de vingers had. 

Begrijp ik het goed dat de opleiding 

niet zo open en toegankelijk is 

gemaakt voor buitenlandse 

studenten en dat u een coach mist die 

uw leerproces in de gaten houdt? 

Er zijn nogal wat Indiërs die daar 

werken en je input nakijken. Zij lopen 

vaak vast op mijn Dunglish. Ze blijven 

maar hameren op dat ik critical moet 

schrijven. Op een gegeven moment 

ontdekte ik op wat voor indicatoren ze 

de assignments beoordeelden. Toen was 

ik heel blij. Zo kom ik er wel.  



Omdat er ook problemen waren met de 

communicatie via de Blackboard, heb ik 

mijn tutor op een gegeven moment 

gestuurd: ‘I have the idea that I am 

shouting into the void’. Dat was mijn 

noodoproep. Maar nu gaat het goed! 

“Ik heb mijn tutor op een 

gegeven moment gestuurd: 

‘I have the idea that I am 

shouting into the void’.” 

Nu u deze opleiding volgt kijkt u nu 

ook vanuit het perspectief van de 

leerling. Hoe kijkt u vanuit dit 

leerlingperspectief naar het 

onderwijs dat u zelf geeft? 

Je beseft opeens hoe cultuurgebonden je 

vraagstelling kan zijn. Daarnaast ontdek 

je dat je als docent moet testen bij de 

andere partij of diegene weet wat je 

bedoelt.  

Wat zijn vaardigheden die u geleerd 

heeft bij uw opleiding? 

Ik heb tijdens mijn opleiding geleerd hoe 

je assessments moet vormgeven. 

Daarnaast heb ik geleerd hoe je beter 

kan overdragen wat je bedoelt. 

In hoeverre is de opleiding direct toe 

te passen? 

Het eerste deel is aardig abstract met 

heel veel theorieën. Als je daar doorheen 

bent, dan krijg je veel kennis aangereikt 

over hoe je concreet les kan geven in 

kleine groepen en grote groepen. Bij 

Principals of Assessment zijn een aantal 

manieren van feedback geven de revue 

gepasseerd. Het is heel interessant om 

kritisch naar je eigen tentamen te kijken. 

Wat vind ik van de afkapseizure, hoe 

zorg ik ervoor dat niet iedereen een 

onvoldoende of iedereen een voldoende 

krijgt, moet ik de afkapscore niet 

omhoog trekken? Hier heb ik nu over 

nagedacht.  

Raadt u het aan? 

Ja, zeker! Zeker omdat het modulair is 

ingericht, waardoor je zelf kan bepalen 

welke onderdelen je wil volgen. Je kunt 

ook kiezen of je maar 1 jaar de opleiding 

volgt en een certificaat krijgt of dat je de 

hele master volgt voor het diploma. Je 

kunt zelf je pakket samenstellen.  

Eerder gaf u al aan dat er bij deze 

opleiding op afstand soms 

ondersteuning mist. Wat is een 

voordeel aan het op afstand leren? 

Het is aan de ene kant een risico dat je 

alle tijd die je eraan besteedt zelf kan 

indelen. Aan de andere kant is het een 

groot voordeel. Ik ben namelijk van 

niemand afhankelijk. Ik hoef ook niet te 

wachten en kan op eigen tempo door. 

 

 

 


