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Indonesia studytour program October 2012
Friday, October 12

Departure Amsterdam - Jakarta 14:00.

Saturday, October 13
Arrival Jakarta 1:05 p.m. hours. Stay Mangga Besar Amaris hotel in
downtown Jakarta Glodok. Free time to explore Jakarta/the neighbourhood of the hotel.
Sunday, October 14
Departure by train to Jogjakarta (9 hours). Frans Budiono has
arranged 2 cars to pick us up from the station to hotel Ibis.
Monday, October 15
Visiting schools in the morning: (1) private school secondary
education SMA kolese De Britto , (2) public school for primary education: SDN Ungaran I (3) Private
centre for early childhood Olifant. After Lunch visit Sanata Dharma, welcoming by management of
the SDU, meeting on research in teacher education-exchange experiences.
For sore and malam no fixed schedule: the group will have free time.
Tuesday, October 16
before lunch visit Borobudur and Merapi (Ketep pass) after lunch visit
Kaliurang, Sultans museum. In the evening visiting the Ramayana Ballet at Prambanan.
Wednesday, October 17
Joint conference and workshops: presentations. Our group will invite
the staff of the SDU for a dinner.
Thursday, October 18
Visit Keraton Sultans palace, visit a study center for young people
from Br. Kirjau and Br. Sarju from the Realino Foundation, After lunch departure to Purwokerto.
Stay in hotel Wisata Niaga.
Friday, October 19
Visit school in Purwoker to: Catholic school of Dominicanessen
behind the Biara. Departure for Bandung.
Saturday, October 20

Visit Bandung, departure from Bandung to Bogor. Stay in Bogor.

Sunday, October 21
Visit Botanical Garden in Bogor. Departure Bogor - Jakarta. In the
south of Jakarta, we visit the yayasan-kasih-mandiri-bersinar of sister Alexa Yonsion in Jakarta
(pasar Minggu). Stay at Hotel Amaris Mangga Besar.
Monday, October 22
Visit Jakarta: Visit to Buddhist temple in Glodok district Jinde Yuan
(China Town), Museum Fatahillah (old Batavia Town Hall) or Wayang Museum, Coffee at Cafe
Batavia, Sunda Kelapa harbor, fish market, VOC warehouses Galangan;
± 13.45 u: Train at Station Kota → Kampus Universitas Indonesia (UI)
15.00 u. – 17.00 u. Program with staff and students of the Dutch language department (Jurusan
Belanda) of the Faculty of Arts (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya), UI.
Tuesday, October 23

Jakarta Departure - Amsterdam 14:50

INLEIDING
De Universitas Sanata Dharma (USD) in Jogyakarta, Indonesië is, dankzij Anton Vandeursen, al sinds
jaren een partnerinstelling van de HAN Faculteit Educatie. Student- en docentmobiliteit staan
centraal in de samenwerking. De afgelopen jaren hebben 10 à 15 HAN-studenten hun minor
ingevuld aan de USD. In 2008 heeft een HAN-delegatie de USD bezocht en in januari 2009 heeft een
USD-delegatie een tegenbezoek afgelegd.
Vanuit persoonlijke interesse en betrokkenheid heeft Anton Vandeursen in 2011 het initiatief
genomen om voor collega’s een studiereis naar Java te organiseren. Hij heeft deze reis zowel
praktisch als inhoudelijk vormgegeven. Daarnaast heeft hij een financiële bijdrage van Het Katholieke
Steunfonds weten te realiseren, wat een aanzienlijke beperking van de reiskosten voor de
individuele deelnemers betekende.
Het hart van de reis werd gevormd door een conferentie rond het thema ‘Diversiteit’. De collega’s
die belangstelling hadden voor deelname aan de reis hebben een voorstel voor een
conferentiebijdrage aangeleverd. Uit de ingediende papers heeft de USD een keuze gemaakt en op
basis daarvan een conferentieprogramma samengesteld. Ook bijdragen van Indonesische collega’s
hadden hierin een plaats. Uiteindelijk werd de reis gepland van 12 tot 24 oktober 2012 en heeft een
groep van negen docenten aan deze reis deelgenomen.
Alle deelnemers zijn hun collega Anton buitengewoon dankbaar voor zijn enorme inzet bij het
realiseren van deze reis en voor alle onvergetelijke ervaringen die dat heeft opgeleverd. Niets is zo
bijzonder en zo waardevol als het kennismaken met een land - bijna letterlijk! - aan de hand van
iemand die vertrouwd is met zowel het gastland als het thuisland, iemand die niet alleen een mooi
en gedegen reisprogramma kan samenstellen maar die ook tijdens zo’n reis allerlei vragen vanuit
verschillende perspectieven kan belichten.
Voor Pabo Groenewoud bood deze reis een uitgelezen kans om docentmobiliteit te realiseren. De
deelnemende docenten kregen de mogelijkheid zich te verrijken met internationale ervaringen door
in de vorm van een conferentie eigen expertise te delen met Indonesische collega’s en zich te laten
inspireren door deze collega-lerarenopleiders, door kennis te maken met een Aziatisch land, zijn
cultuur en het onderwijs en door vragen over de relatie tussen onderwijs en cultuur uit te diepen en
verder te onderzoeken.
Overeenkomstig de Kwaliteitsagenda van het HBO1 heeft de HAN gekozen om haar onderwijs en
onderzoek naar een hoger plan te tillen. Internationalisering wordt bij deze kwaliteitsslag als
belangrijk voertuig gezien. De HAN investeert op dit moment dan ook in ‘internationalisering van het
curriculum’. 2 Dit concept kent meerdere dimensies, waaronder professionalisering van docenten. In
de notitie van Bartels (2013) worden gastdocentschappen en buitenlandse werkbezoeken/
studiereizen en deelname aan internationale conferenties gezien als middel om te werken aan de
internationale focus van docenten. Deze reis heeft dan ook een substantiële bijdrage geleverd aan
het realiseren van de ambities van de HAN met betrekking tot internationalisering en het creëren van
een internationale leeromgeving.
Met dit verslag willen we een indruk geven van de activiteiten die we hebben ondernomen en wat
dit voor ons heeft betekend. Ook is dit verslag bedoeld als aanknopingspunt voor de collega’s die in
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Kwaliteit als Opdracht. HBO-raad, Den Haag 2009
Ben Bartels, Internationalisering van het Curriculum, interne notitie FED, HAN, januari 2013

het najaar van 2013 ook een dergelijke prachtige reis zullen gaan maken. Daar waar sprake is van
concrete aanknopingspunten, is dit met een (!) gemarkeerd.
In het eerste hoofdstuk starten we met een korte beschrijving van de diverse onderdelen van de
studiereis. Daarna gaan we in hoofdstuk 2 uitvoerig in op de inhoudelijke uitwisseling die heeft
plaatsgevonden op de conferentie. Vervolgens geven we in hoofdstuk 3 door middel van
persoonlijke impressies een inkijkje in belangrijke persoonlijke leermomenten tijdens de reis.
Tenslotte geven we in hoofdstuk 4 puntsgewijs weer wat deze reis voor de opleiding oplevert en
hoe we de samenwerking met USD in de toekomst willen voortzetten.

Tot slot willen we de Katholieke Steunstichting in de personen van Hans Wennink en Louis Pullens
hartelijk bedanken voor de financiële ondersteuning van dit project. Zonder deze financiële bijdrage
had de reis nooit plaats kunnen vinden.

Nijmegen, januari 2013

Projecten
De ouders van Anton zijn lang geleden
begonnen met het ondersteunen van
diverse kleinschalige projecten in Indonesië.
Op dit moment is die ondersteuning
geformaliseerd en ondergebracht in een
stichting (www.help-indonesie.nl). Anton
wilde ons graag enkele van deze projecten
laten zien.
Naast een kleine kliniek en de school van
de zusters in Purwokerto die daarnet
beschreven is, bezochten we nog twee projecten.
In Jogyakarta was dat een studiecentrum geleid door Broeder Kirjau en Broeder Sarju van de Realino
foundation. Jongeren uit arme families of zelfs van de straat krijgen hier de kans een vak te leren
zoals houtbewerker of bouwvakker. Daarnaast biedt de stichting een onderkomen aan jongens die
naar school gaan en studeren.
Het meest indrukwekkend was ongetwijfeld het project van Zuster Alexa in Jakarta. Zij biedt
onderdak aan tientallen kinderen die ze letterlijk van de straat heeft opgepikt. Ze wist sponsors te
vinden en heeft een bijzonder net en schoon onderkomen opgezet voor kinderen van alle leeftijden
die hun hele jeugd bij Zuster Alexa doorbrengen en een opleiding volgen om vervolgens op eigen
benen te kunnen staan. Diverse ‘oud-leerlingen’ helpen haar bij de uitvoering hiervan. Tijdens ons
bezoek kwam er een groep chique Chinese dames die balen vol met rijst naar binnen lieten sjouwen.
Ook liep er een jonge man rond die bij Zuster Alexa gewoond had en nu even allerlei kleine
reparaties kwam verrichten. Hier hebben we de financiële bijdrage achtergelaten die in ons
Pubspaarvarken is ingezameld.
Helen:
Dit project is begonnen toen zuster Alexa novice was en ze in aanraking kwam met straatkinderen. Ze bood hen een slaapplaats, eten en later een schoolopleiding. Inmiddels bestaat het
project 22 jaar en worden er meer dan honderd kinderen opgevangen. Het ziet er uit als een
goed lopend bedrijf. De oudsten studeren en helpen mee in het weeshuis. De jongste is 6
maanden en zou, net als alle andere opgevangen kinderen, veel minder kansen hebben gehad

als zuster Alexa er niet zou zijn. Ook de steun van en via bijvoorbeeld de familie van Deursen,
helpt om de toekomst van vele kinderen kansrijk te maken. Wat een prachtig levensdoel heeft
deze zuster gekozen. Ik word me erg bewust van wat echt belangrijk is op deze wereld en wat
bijzaak is. Veiligheid en aandacht, een gevulde maag en naar school kunnen gaan. Daar gaat
het om. Het zijn de kernwaarden van het menselijk leven.

Ria:
Om nóóit te vergeten: zuster Alexa Yonsion! Onvoorstelbaar met hoeveel overgave en
overtuiging zij haar huis met 125 straatkinderen leidt! Ik heb zelden zo’n imponerend persoon
ontmoet. Ze straalt onuitputtelijke hoop uit en een onvoorwaardelijk vertrouwen in mensen.
Het huis waarin ze wonen is onpraktisch, ongemakkelijk en oud. Hier en daar een likje verf op
de vochtige muren en meubels. Kleine kamertjes. Kleine keuken. Maar… álles is schoon! En ook
hier: blije gezichten! Trotse kinderen die er samen het beste van maken. Alles onder leiding van
zuster Alexa! Veel respect!!

