
E en lokaal bomvol giebelende 

meiden en overal felgekleurde 

nagellak. De workshop ‘nagel-

studio’ is misschien wel het méést 

geliefd. Drie meiden lopen met een grote 

glimlach op hun gezicht door het lokaal om 

te vertellen hoe je de allermooiste nagels 

krijgt: “Pas op hoor, niet schudden met het 

flesje, dan krijg je bubbeltjes.” 

In een ander lokaal van ‘Hotel de Graaf’ 

wordt fanatiek gedrumd. Workshopleider 

en leerling Jelle timmert er op los. “Het 

ritme is: si-naas-ap-pel-ap-pel-flap-pen”, 

legt hij uit aan de rest. “Probeer het maar.” 

Leerkracht Ingrid kijkt stralend toe:  

“Zo mooi om te zien hoe ze samenwerken 

en zichzelf overwinnen tijdens de work-

shops. Gisteren was ik wadlopen met 

een groep jongens. Met onze voeten in 

de modder en tot aan onze knieën in het 

water. ‘Ik kan niet meer juf’, zei een jongen. 

En toch ging hij door. Daar draait het om. 

Wat waren we allemaal super trots aan 
het eind van de dag.”

Empowerment
Leerlingen ‘in hun kracht zetten’ en dus veel 

zelf laten doen is belangrijk op alle Kentalis-

scholen en wordt ook wel empowerment 

genoemd. Margreet Endendijk, normaal 

leerkracht beeldende vakken maar deze drie 

dagen trotse directeur van het hotel:  

“Voor veel leerlingen is zo’n workshop 

geven behoorlijk spannend, maar toch 

durven en doen ze het. Natuurlijk helpen 

wij mee, een docent begeleidt de workshop 

en spreekt alles van tevoren goed door. 

Maar op deze dagen doen ze het zelf. Heel 

knap. Er zijn zelfs een paar lefgozers van 

veertien die al een workshop geven.”

Leerling Peter, die in havo drie zit, leidt 

samen met andere leerlingen de workshop 

film maken en is regisseur van een heuse 

horrorfilm. Hij bepaalt welke leerling welke 

rol speelt. “Het gaat uitstekend.  

We moeten goed samenwerken  

en het overzicht houden. En ik stuur de 

spelers aan. Iedereen kan een hoofdrol 

spelen, of je nu rustig bent of druk.  

Even later volgt Peter zelf de workshop  

filosoferen. “Dat is nadenken over vragen 

als ‘wat is tijd’. Het mooie is dat elk 

antwoord goed is bij filosoferen.”

Vijf sterren
Hotel de Graaf verdient volgens veel ‘gasten’ 

zeker vijf sterren. Dat blijkt ook uit het 

gastenboek: ‘Super hotel met fantastische 

medewerkers, groetjes Lotte.’ En: ‘Ik sluit 

me hierbij aan, liefs Elsa.’ Schooldirecteur 

Ramses Vulperhorst bij de afsluiting van het 

feest: “We gingen samen op reis en kwamen  

allemaal nieuwe spannende dingen tegen.  

Ik heb mijn ogen uitgekeken deze dagen.” 

Kentalis Dr. J. de Graafschool in Groningen werd 
in april omgetoverd tot vijfsterrenhotel: ‘Hotel 
de Graaf’. Met maar liefst 27 leerlingen in het  
animatieteam, zij gaven zelfstandig workshops 
aan mede scholieren, van drummen tot tekenen.

Dr. J. de Graafschool
dr. j. de graafschool is een 
school voor voortgezet 
speciaal onderwijs voor 
jongeren met een auditieve 
beperking en/of ernstige 
spraak-/taalproblemen.  
soms in combinatie met een 
autismespectrumstoornis.  
de school organiseert elk jaar 
een cultuurfestival met een 
nieuw thema.

aandacht voor empowerment op scholen

‘Zó mooi om te zien hoe  
ze zichzelf overwinnen’

Een enthousiaste groep leerlingen zorgde voor lekkere hapjes en 
drankjes, zoals het hoort bij een echt hotel.
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Voor veel leerlingen is 
een workshop geven  

behoorlijk spannend


