
Promovendi bij Scholengroep Spinoza 
 
Bij Scholengroep Spinoza is het niet ongebruikelijk dat collega’s promoveren, al komt het niet 
vaak voor. Promoveren, in het kort, is de hoogst mogelijke opleiding die je kunt doen in 
Nederland. Je doet onderzoek naar een onderwerp, maar daar stoppen de overeenkomsten 
tussen promovendi. Bij de meeste promotieonderzoeken schrijf je een aantal artikelen die 
moeten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, maar bijvoorbeeld bij 
geschiedenis moet het uitmonden in een boek. Een pittig traject is het, soms eenzaam, maar 
wel gericht op het toevoegen van waarde aan de samenleving. Promoveren past ook goed 
bij het gedachtegoed van Spinoza: “Het doel zal moeten zijn het vinden van iets, waarop 
men zijn streven kan richten, dat onbeperkt en eeuwig is en eigendom van allen kan zijn”. 
Met die gedachte in het achterhoofd sprak de redactie van het Baruchje met Eline 
Rademakers, docent geschiedenis op het Veurs Lyceum, en Susanne Jansen, docent 
biologie op Gymnasium Novum. 
 

Promovenda Eline Rademakers  
Eline is nog bezig met haar promotie op het gebied van sociaal-
economische geschiedenis waarbij ze in haar onderzoek kijkt 
naar de sociale gevolgen van plantageleningen. Tussen 1750 en 
1820 zijn er veel leningen uitgeschreven op plantages in 
Suriname, waar zij ook een aantal maanden is geweest voor 
veldonderzoek. Door die leningen kwam er ineens veel geld 
beschikbaar. Dat heeft sociale gevolgen gehad en daar is Eline 
naar op zoek. Het model dat zij daarbij gebruikt is van sociale 
mobiliteit. Wie is er beter van geworden, wie heeft hierdoor 
kunnen opklimmen op de maatschappelijke ladder en meer 
kansen gekregen in het leven? Eline is vooral ook benieuwd naar 
wat dit onderzoek zegt over onvrijheid en ze komt in haar 
onderzoek heel veel portretten van mensen van kleur tegen, 
mensen waarover het in de geschiedenis eigenlijk tot nu toe nooit 
is gegaan.  
 

Eline is gaan promoveren omdat ze op zoek was naar een nieuwe uitdaging en verdieping in 
haar vak. Via haar vrijwilligerswerk - ze heeft een cursus geschiedenis voor volwassenen 
opgezet over het koloniale verleden van Rotterdam - heeft ze haar hoogleraar leren kennen 
en zo is het balletje gaan rollen. Eline geeft aan dat ze het debat over dit onderwerp heel 
interessant vindt en ze zoveel mogelijk mensen met dit onderwerp wil bereiken. Vandaar dat 
ze doorgaat met haar vrijwilligerswerk, dat loopt als een trein, en het goed is dat de stad 
Rotterdam inmiddels excuus heeft aangeboden voor het slavernijverleden. 
 

Promovenda Susanne Jansen  
Susanne is inmiddels gepromoveerd. Haar onderwerp is niet 
specifiek biologisch, maar gaat over het gebruik van modellen in 
het biologieonderwijs en hoe leerlingen hiertegen aankijken. Die 
modellen, denk aan het model van fotosynthese of meiose, staan 
niet alleen in de leerboeken, maar komen ook tot ons via social 
media. Haar promotieonderzoek ging over de vraag hoe je nu 
naar dat soort modellen moet kijken. Hoe ontwikkel je een 
kritische blik? Elk model wordt immers met een bepaalde 
boodschap in elkaar gezet en dat betekent ook dat je zaken 
weglaat. Leren we leerlingen eigenlijk wel hoe ze naar dat soort 
modellen zouden moeten kijken? De uitkomst van haar 
onderzoek was in ieder geval dat leerlingen niet zo kritisch naar 
modellen kijken, maar dat was niet zo verrassend. Wat Susanne 



veel interessanter vond was dat docenten geen aandacht aan de opzet van modellen 
besteden, maar ook niet de vraag stelden hoe een model eigenlijk ontstaat.  
 
Voor Susanne is promoveren iets geweest wat ontstond. Ook zij heeft naast haar lesgeven 
altijd andere dingen gedaan, denk aan het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Via kwam ze 
bij iemand van de universiteit uit die een promovendus zocht. En dat terwijl Susanne altijd 
had geroepen na haar afstuderen: “ik ga nooit promoveren, want het schrijven een scriptie 
was al verschrikkelijk, en een promotie is daar het 100-voudige van”. Maar als je dan 
eenmaal in gesprek gaat met elkaar word je vanzelf heel enthousiast. 
 
Eline geeft aan dat zij door het promoveren in haar lespraktijk wat analytischer en 
wetenschappelijker is geworden, zeker ook omdat zij lesmateriaal heeft ontworpen. Je gaat 
dan onherroepelijk anders kijken naar je lessen. Eline geeft aan dat het wel belangrijk is dat 
zij de taal van de leerlingen blijft spreken en niet te academisch wordt in haar uitleg. Die brug 
moet je steeds bewust leggen van het onderwijs naar het promotietraject en weer terug.  
 
Op de vraag hoe Susanne haar conclusies rond de werking van modellen heeft toegepast op 
de lespraktijk binnen het Novum geeft zij aan dat een onderdeel van het promotietraject was 
dat zij samen met docenten lesmateriaal ging ontwikkelen waarbij zij de docenten eerst 
kennis liet maken met de theorie van modellen. De theorie was een eyeopener en docenten 
zagen het belang er zo van in dat zij de theorie ook toepassen op andere lessen dan de 
lessen die in het kader van het promotieonderzoek zijn ontwikkeld. Op die manier merk je dat 
de manier waarop de theorie aan bod kwam invloed had op de langere termijn. Susanne 
breidt dit onderzoek binnenkort verder uit. Zo gaat zij op een docentenconferentie biologie 
workshops geven over dit onderwerp. 
 
Zowel Susanne als Eline vinden dat Scholengroep Spinoza alle ruimte heeft gegeven om te 
kunnen promoveren. Beiden hebben een NWO-promotiebeurs aangevraagd en daardoor tijd 
en ruimte gekregen om te promoveren en de vervanging is goed geregeld. Eline is dit 
schooljaar drie maanden naar Suriname geweest voor haar promotieonderzoek en dat dit 
überhaupt kon is voor haar echt heel bijzonder. Van andere promovendi hoort zij wel eens 
heel andere verhalen. Susanne heeft een vergelijkbare ervaring en heeft een aantal 
maanden voor haar promotie in Singapore gewoond. Gezamenlijke afspraken over wie wat 
overneemt, hoe de vervanging geregeld kan worden, het ging bijna vanzelfsprekend volgens 
Susanne. 
 
Beiden vinden dat jammer dat intervisie met promovendi nog niet plaatsvindt, terwijl dat een 
mooi voorbeeld en verhaal kan zijn waarmee de scholen van Spinoza zich kunnen profileren, 
niet onbelangrijk in de tijd van een steeds verder oplopend lerarentekort. Zowel Eline als 
Susanne zien daar echt de voordelen van. Promoveren is best een eenzaam traject en dan 
helpt het volgens Eline om verwanten te hebben waarmee je dingen kunt delen. “We zijn 
tenslotte allemaal docenten, dus waarschijnlijk is er altijd wel ergens een terugkoppeling naar 
lesmateriaal en kun je er didactisch gezien ontwerpprincipes uit filteren waar je 
scholengroepbreed wat aan hebt”, aldus Eline. Susanne beaamt dat. Zij is de afgelopen tijd 
met een andere collega bezig geweest die ook wilde promoveren. Dan komen ook praktische 
zaken aan bod zoals hoe je een aanvraag voor een beurs schrijft. Zij had ook tijdens het 
promotietraject meerdere intervisiebijeenkomsten met promovendi op de universiteit, maar 
die hadden allemaal geen NWO-beurs, maar zaten fulltime in hun promotietraject. De 
hybride vorm die op Spinoza wordt toegepast is dan toch anders dus kan intervisie een 
welkome aanvulling zijn, volgens Susanne. 
 
De belangrijkste tip die Susanne aan iedereen wil meegeven die aan een promotietraject wil 
beginnen: wees flexibel want je moet regelmatig zaken aanpassen door allerlei 
omstandigheden. Zeker de eindfase is heel pittig. Maar het is een mooie manier om jezelf te 
ontwikkelen en academische vaardigheden aan te leren. 



Eline geeft graag nog een inhoudelijke tip mee, namelijk om je niet teveel vast te houden aan 
je eerste, oorspronkelijke idee. Hoe meer je in de materie duikt, hoe meer je meandert en 
dan ergens uitkomt waar je vooraf niet aan had gedacht. Laat je dus verrassen en wees ook 
flexibel van geest. 
 
Een mooie afsluiting, helemaal in de geest van Spinoza zelf! 
 


