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VOORWOORD
Het regende keihard op de dag dat ik bij de MBO Raad in Woerden een 
bijeenkomst mocht bijwonen over vakmanschap. Als woordvoerder 
beroepsonderwijs uiteraard een mooie kans om het netwerk te leren 
kennen. Ik had echter wel een “issue”. De regen had mijn haar verpest en 
licht balend liep ik het pand binnen. Maar daar was mijn reddende engel: 
Ageeth Nijboer.
Met een grote glimlach bracht zij mij naar haar studenten die voor die 
bewuste middag een presentatie kappersvakmanschap zouden verzorgen.
Mijn haar zat binnen een kwartier beter dan ooit. Dat is Ageeth en dat is 
ook de rijkdom van dit boek. Geen moeilijk gedoe. Haar liefde voor het 
vakmanschap straalt van dit boek af en de tocht langs al de mensen die 
zich met hart en ziel inzetten voor het beroepsonderwijs geeft inzicht 
en inspiratie.
De meer dan duidelijke motivatie om krachtig vakmanschap te duiden is 
de rode draad in dit boek wat mij betreft.
Ik hoop dat de lezer dit boek omarmt en stappen wil zetten naar een 
oprechte dialoog waar verbinding centraal staat. Niet zomaar verbinding  
maar een verbinding vanuit willen begrijpen. Vanuit de wens om dat 
prachtige beroepsonderwijs nog meer op de kaart te plaatsen. Dit boek 
biedt genoeg om als lezer leiderschap te tonen en met de aangereikte 
tips pal voor het krachtige vakmanschap in het beroepsonderwijs te 
staan.
De combinatie van denken en doen biedt zoveel kansen om zowel in het 
onderwijs als in het bedrijfsleven innovatief te zijn.
De discussie over het beroepsonderwijs van vandaag en morgen is  
allang gaande en met dit boek wordt voldoende aangereikt om die  
discussie te verrijken.
Ik zie uit naar al die gesprekken waar wij echt van elkaar willen leren. 
Dat krachtige vakmanschap verdient dat goede gesprek.

Tanja Jadnanansing

Voormalig woordvoerder beroepsonderwijs
Thans voorzitter stadsdeel Amsterdam Zuidoost.
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Mijn tweede verbazing kwam 
zo’n 15 jaar later: ik wilde docent 
worden, om mijn prachtige  
ambacht goed over te dragen aan 
jonge mensen die voor zichzelf 
een toekomst in de kleermakerij 
voor zich zagen. Daar bleek geen 
opleiding voor te bestaan. Mij 
werd de opleiding docent pedago-
giek - didactiek aangeraden, dan 
zou ik voldoende bagage hebben 
om als docent voor de klas te 
staan.
Mijn gedrevenheid, mijn perfec-
tionisme, maakte dat ik tot het 
uiterste ging (en nog steeds ga) 
om mij vaardigheden toe te  
eigenen die ik ergens voor nodig 
had. Voortdurende reflectie op 
mijn eigen handelen deed mij 
steeds weer ontdekken dat het 
nog beter kon. Hierdoor ontdekte 
ik dat ik dan wel didactisch onder-
legd was, maar dat overbrengen 
van het ambacht om een speci-
fieke didactiek voor dat ambacht 
vraagt. Kennis van het ambacht 
alleen is niet voldoende. Terug- 
redeneren, de eerste stappen in 
je werk analyseren en via vragen 
en coachen de leerling begeleiden 
in zijn ontwikkeling, is iets anders 

Na 3 maanden kreeg ik mijn eerste 
stagiaire. Een ding wist ik zeker: 
zij gaat alles leren wat ik gemist 
heb. Vanaf dat moment was ik in 
gesprek met scholen, kenniscentra,  
brancheorganisaties en collega’s in 
mijn netwerk om te doorgronden 
waarom onderwijs en werkveld 
niet op elkaar afgestemd zijn.
Door de gesprekken ontdekte ik 
dat er veel aannames en oordelen 
over elkaar leven. Onderwijsinstel-
lingen vonden dat zij het prima 
deden. Bedrijven vonden dat zij 
het beter wisten dan de school 
en dat school niet dat aanleerde 
waar zij op zaten te wachten. 
Brancheorganisaties voelden zich 
niet gehoord door de politiek en 
het onderwijs. Voor leerlingen 
stond school vaak synoniem aan 
‘moeten’, maar de stage was weer 
wel heel leuk en vice versa op alle 
manieren. 
Ik ontdekte dat niemand echt tijd 
nam om naar het verhaal van de 
ander te luisteren. Ik miste een 
gezamenlijk doel: ‘er allemaal 
van leren en tot nieuwe inzichten 
komen’. Mijn interesse voor de 
dialoog was geboren.

INLEIDING
Op 19-jarige leeftijd startte ik met mijn eigen kledingatelier en had ik 
een droom voor ogen: de beste kleermaker worden van de wereld. Al  
in de eerste week viel mij op dat mijn kersverse klanten opdrachten 

voor mij hadden die in niets leken op wat ik op school had geleerd. Zij  
vroegen kennis en vaardigheden van mij die ik (nog) niet bezat. Dit was 
mijn eerste verbazing over onderwijs: waarom heb ik iets geleerd waar 

niet naar gevraagd wordt en niet geleerd wat ik nodig heb.



5

dan voordoen en verwachten dat 
de leerling het daarna wel snapt.

Ruim 33 jaar later, en ongeveer 50 
stagiaires en heel veel leerlingen 
verder, is mijn bedrijf verkocht  
en werk ik voltijd aan en in het 
beroepsonderwijs. De afgelopen 
jaren heb ik als docent, onderwijs- 
deskundige, beleidsadviseur, 
onderwijsadviseur en opleidings-
manager (ad interim) veel gesprek-
ken gevoerd over onderwijs met 
teams, leidinggevenden, leer- 
lingen / studenten, onderwijskun-
digen, praktijkopleiders (en  
iedereen die ik hiermee niet  
opsom), die zich in hoge mate bij 
het beroepsonderwijs betrokken 
voelen.  Ik heb veel waardering 
voor het beroepsonderwijs en 
draag het ik een bijzonder warm 
hart toe.  Met dit boek spreek ik 
de wens uit van elkaar te leren, 
echt naar elkaar te luisteren en 
door te doen samen naar nog 
meer verbinding tussen onderwijs 
en de ‘echte wereld’ te zoeken. 
Elk hoofdstuk onderzoekt een 
thema, brengt met interviews 
voorbeelden in kaart en eindigt 
met de kern van ‘dat wat werkt’ 
voor de centrale persoon in het 
interview. De verhalen geven een 
inkijkje in de praktijk van beroeps-
beoefenaren die mij bijzonder  
inspireren in het beroepsonder-
wijs, door passie voor het ambacht 
en de manier waarop zij dat uit- 
stralen. Elk hoofdstuk eindigt met 
tips voor de eigen praktijk over: 
• Verbinding
• Plezier
• Authentiek gedrag

• Eigenaarschap
• Leiderschap
• Creativiteit  (regels en kaders)

De geïnterviewde mensen zijn 
vaak kunstenaars in differentiëren 
binnen klassen die samengesteld 
zijn uit alle leerwegen, leerjaren 
en niveaus.  Of zijn ervaren  
beroepsbeoefenaren die binnen 
het bedrijfsleven graag met leer-
lingen werken om hun kennis en 
vaardigheden over te dragen Zij 
ademen het over te brengen  
ambacht en vinden allerlei  
manieren om dat enthousiasme 
ook bij de leerling ‘aan’ te zetten.  
Ik begon met schrijven, met het 
idee dat het 6 losstaande onder-
werpen werden. In het proces van 
schrijven en gesprekken voeren 
kwam ik er meer en meer achter 
dat die mensen die iemand ‘aan’ 
zetten, mensen zijn die eigenlijk  
in alle 6 thema’s passen, alle 6  
thema’s zijn terug te vinden in 
deze personen. Het is een totaal-
pakket aan vaardigheden en eigen-
schappen waardoor zij je mee- 
nemen in hun wereld en jou  
uitdagen te leren wat zij kunnen.

• Overal waar ik leerling schrijf 
kan dit vervangen worden door 
student, deelnemer, lerende, 
etc.

• Overal waar ik docent schrijf 
kan dit vervangen worden door 
leraar, leerkracht, opleider, etc.

Ageeth Nijboer
14 juli 2018
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VERBINDING

‘Zich in verbinding stellen met’, is de eerste verklaring voor het woord 
verbinding in de online VanDale. In het beroepsonderwijs stellen allerlei 
partijen zich in verbinding met elkaar. Veel mbo-instellingen nemen  
in hun visie de algemeenheid: ‘de leerling centraal’ op. Dat roept  
onmiddellijk vragen op:‘ Is dat zo? Staat de leerling centraal? Waar merk 
ik dat aan? Hoe doen ze dat dan? Wat levert het op?’ Of simpelweg: wat 
is dat dan: ‘De leerling centraal?’ En: hoe draagt dat bij aan verbinding?
Welke verbindingen zijn er waarin de leerling centraal staat? Vindt 
verbinding alleen plaats in school of juist op allerlei plaatsen  
daarbuiten? In dit hoofdstuk verken ik antwoorden op deze vraag.  
Verschillende verbindingen krijgen een plaats, aangevuld met  
interviews van mensen die duidelijk ‘in verbinding zijn’. 

Leerling verbindingen.
Een leerling heeft veel verbindingen met school. Dat begint al voor hij 
met de opleiding start, tijdens de oriëntatie op een opleiding: voor- 
lichting op zijn huidige school, bezoek aan de website, open dag,  
inschrijfformulier invullen, intake, voorlichtingsdag, medeleerlingen, 
noem maar op: allemaal kansen om met de leerling in verbinding te 
komen, in allerlei lagen binnen de schoolorganisatie en de leerling  
‘centraal’ te stellen. 
Elk contact is een nieuwe kans om in verbinding te komen. Dat lukt de 
ene keer beter dan de andere. Succes hangt samen met verschillende 
factoren. Hoe open staat de leerling zelf voor verbinding? Welk handvat 
biedt de school, de opleiding, de mentor, docent, etc.? Hoe open staan 
alle factoren voor de leerling? Wie of wat is proactief in het verbinden 
van de een met de ander?
Behalve school zijn er invloeden vanuit de eigen thuissituatie en  
omgeving of werk. Wanneer heeft een lerende verbintenis met iets  
wat hem raakt?
Open staan en open zijn, is in ieder geval een belangrijk element, net als 
aandacht: het is een cliché, maar ook hier geldt: alles wat aandacht krijgt 
bloeit, ook de verbinding met de leerling en alles om hem heen.

Ver-bin-ding
• Het verbinden: zich in verbinding stellen met
• Iets dat verbindt: de verbinding is verbroken
• (Chemie) stof die uit andere stoffen is samengesteld.
Bron: vandale.nl
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Docent verbindingen.
De docent is het meest met de leerling in contact, hij ziet de leerling  
effectief het grootst aantal uren tijdens zijn opleiding, maar is dat dan 
ook in verbinding zijn met de leerling en zet dat de leerling centraal? 
Naast contact met de leerling, is hij lid van een team, een vakgroep en 
vervult hij verschillende rollen als loopbaanbegeleider, mentor of stage-
begeleider en voert diverse taken uit. Vervolgens zijn er relaties met zijn 
leidinggevenden, de verschillende diensten binnen de organisatie en de 
buitenwereld zoals ouders, hulpverleners, de wijk en werkveld.
Docenten zijn vaak de personen in een schoolorganisatie die het meest 
in contact staan met het werkveld. Deels door stagebezoeken, soms 
door docent-stages en door samenwerkingsverbanden tussen werkveld 
en schoolorganisaties. 
De veelheid aan taken en rollen draagt bij aan de verbinding en is  
tegelijkertijd het risico tot versnippering van de aandacht, bij veel  
docenten ontstaat een worsteling tussen wat moet, wat mag en wat de 
bedoeling is. De aandacht verdelen over zoveel verschillende gebieden 
brengt met zich mee dat het resultaat van de verbinding lager is dan 
gehoopt of verwacht. Vooral taken naast het lesgeven, zie je vaak op het 
verlanglijstje ‘te schrappen’ voorkomen: docenten die uit liefde voor het 
vakmanschap lesgeven, voelen zich vaak op hun best als zij zich vooral 
met de leerling en de verbinding met het werkveld mogen bezighouden. 
Taken in de randen daaromheen leiden af van hun bedoeling: liefde voor 
het vak overbrengen in verbinding met het werkveld en de leerling. 

Management verbindingen.
Elke onderwijsinstelling kent verschillende lagen leidinggevenden en  
is anders georganiseerd. Heel herkenbaar is de opbouw: college van 
bestuur, afdeling- of sectordirecteuren, opleidingsmanagers of team- 
leiders, docenten. Contact met leerlingen is lager tot laag, net als  
contacten met het werkveld: deze contacten concentreren zich vaak 
vooral in regio overleggen, op het niveau van directielagen onderling en 
meestal niet op de werkvloer.
Verbindingen lopen vooral tussen leidinggevenden onderling,  
medewerkers van de diensten, teams en docenten. Het management is 
vaak de laag die het hardst roept dat de leerling centraal staat, terwijl 
het contact tussen management en leerling minimaal is. Een reflectief 
management organiseert gesprekken met een studentenraad, pizza- 
sessies met leerlingen over een bepaald thema, inspraak rondes, battles,  
noem maar op. Mooie en waardevolle momenten van dialoog die veel 
informatie opleveren om waar nodig tot verandering te komen en 
verbindingen te leggen, ook al is het vaak met een beperkte groep leer-
lingen. Voordat de grote groep leerlingen iets merkt van de uitkomsten 
van deze dialogen, is er in veel organisties alweer veel tijd verstreken.
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Werkveld verbindingen.
In het werkveld vinden we veel gepassioneerde bedrijven die graag 
jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassen vakman-
schap. De verscheidenheid in type bedrijven is groot, net als het verschil 
in visies op leren en de noodzaak om te leren per bedrijf. Een pasklaar 
plaatje is er niet. 
Binnen het bedrijfsleven vindt je gedreven praktijkopleiders aan het ene 
uiteinde op de schaal ‘leren is belangrijk’ en bedrijven die vooral goed-
koop extra handjes willen aan het andere uiteinde en daartussen staan 
alle varianten die je kunt bedenken. Waar het ene bedrijf een fantastisch 
doordacht opleidingsplan heeft, het andere bedrijf een zeer bevlogen 
praktijkbegeleider, kom je helaas ook minder sterke varianten tegen, 
zoals bedrijven waar leerlingen nooit veel verder komen dan ‘de vloer 
vegen’ tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). 
Het werkveld zoekt op verschillende niveaus verbinding met opleiden 
in het algemeen. Veruit het meeste contact met het beroepsonderwijs 
vindt plaats via de leerling, daarna volgt de BPV-docent of stage- 
begeleider. Intensieve contacten waarin onderwijs en bedrijfsleven de 
opleiding samen ontwerpen, uitwerken en uitvoeren zijn in opkomst.  
De interviews in Krachtig Vakmanschap laten op meerdere plaatsen 
voorbeelden zien.

Omgeving verbindingen. 
De omgeving is een breed en eindeloos begrip. Voor alle groepen hier-
boven geldt dat zij elkaars omgeving zijn. Daarnaast zijn er verschillende 
omgevingen die een belangrijk rol spelen in opleiden van jonge mensen, 
zoals de omgeving waar je woont, de cultuur waarbinnen je opgroeit, je 
familie en vrienden.  In sommige omgevingen is leren meer op de voor-
grond dan in andere. De mate waarin iedereen met elkaar in verbinding 
staat en de verbinding toestaat, bepaalt de mate waarin de omgeving 
van invloed is op leren.
 
Toch leveren al deze verbindingen niet altijd het gewenste resultaat. De 
tweede uitleg van het woord ‘verbinding’ wordt geïllustreerd met ‘de 
verbinding is verbroken’. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een leerling die 
verzuimt, een bedrijf waar geen stagiaires (meer) welkom zijn, een  
docent die burn-out raakt of leidinggevenden en docenten die zich 
gevangen voelen in kaders, wet- en regelgeving. In deze gevallen slaat 
vaak alle creativiteit en plezier dood.
In het hoofdstuk creativiteit vind je interviews met mensen die dit  
doorbreken en nieuwe verbindingen maken.
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Hoe dan? Interviews over verbinding 
 
Het thema verbinding onderzocht ik onder andere door een dag mee  
te lopen bij het ROC van Twente met Paul Bekhuis en Angelique van  
den Elzakker. Paul is docent Omgangskunde in opleiding en werkt bij  
de afdeling Vakopleiding horeca. Angelique is beheerder van de  
‘rekenkamer’ en werkt bij de afdeling Bakkers. Beide afdelingen zijn  
verbonden aan het college van Dienstverlening en Gastvrijheid. De  
rekenkamer is een plaats in het ROC van Twente waar alles rondom  
rekenen plaats vindt: bijles, rekenmethodes, lessen maken, rekenplan-
nen ontwikkelen, etc. 
Zowel Angelique als Paul zweren bij persoonlijke aandacht waarmee zij 
in verbinding komen met de leerlingen. Voor beiden is belangrijk:  
‘Verwelkom de leerling, stel een persoonlijke vraag, geef ze een hand bij 
binnenkomst in de klas, wees blij met ze en maak van de binnenkomst in 
de les een feestje. Daarmee zorg je voor een goede start. Zo’n start is als 
een thermometer: je weet direct wat er leeft in de klas.’ 
Ik mocht bij beiden een les bijwonen. Bij beiden viel de rust en aandacht 
voor de leerlingen op. Even naast de leerling zitten, samen in het boek 
kijken, een praatje maken. Het proces is belangrijk: welke stappen neem 
je, wat doe je om ergens te komen? Wanneer werkt iets en wanneer 
niet? Zorg dat het proces steeds helder in beeld is: evalueer, denk terug, 
praat met elkaar en verbind kennis aan de praktijk. 
Beiden vinden belangrijke uitgangspunten in het werken met thema-
tisch gecentreerde interactie model van Ruth Cohn. Paul:’ het is altijd 
mogelijk in verbinding te zijn en de leerling te benaderen vanuit gelijk-
waardigheid. Ook als je het niet eens bent met elkaar, helpt het elkaar 
echt te leren kennen. 

De mooiste woordverklaring vind ik de verklaring die verwijst naar chemie: 
een stof die uit andere stoffen is samengesteld. Verschillende stoffen maken 
een (mooi) nieuw product. Bijvoorbeeld door samen leerprocessen aan te 
gaan: leerling, bedrijf en docent samen in de echte wereld, i.p.v. uitsluitend 
een les doceren voor de klas.
Waar chemie in de lucht hangt, vindt je passievolle mensen. Mensen met  
aandacht voor vakmanschap en elkaar. Mensen die met elkaar in gesprek  
zijn vanuit gelijkwaardigheid en gedeelde interesse. Mensen die het in zich 
hebben om een ander ‘aan’ te zetten.
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Want, zegt Paul;’ sommige leerlingen zijn als ‘snelkookpannetjes’. Juist 
de leerlingen met een hulpvraag staan vaak onder grote druk van zich-
zelf en hun omgeving. Zij ervaren vaak dat ze niet gezien of gehoord 
worden en denken daardoor dat zij geen competenties bezitten, waar-
door de innerlijke druk nog groter wordt. 
Als docent is het zaak om deze druk in de leerling te verlagen.  
Vertrouwen kweken waardoor zij gaan praten en zich durven te uiten,  
is als de gaspit van het fornuis zachter draaien. 
Helaas komt het te vaak voor dat de omgeving van deze leerlingen olie 
op het vuur gooien door vanuit een autoritaire houding deze leerlingen 
tegemoet te treden. Dat deze leerlingen vervolgens exploderen in de 
klas is een logische optelsom.  

In Pauls visie moet school vooral een veilige plaats zijn: je mag fouten 
maken. Veel leerlingen zijn voordat zij naar het ROC komen al vaak  
afgestraft voor fouten. Een docent moet zich bewust zijn van wat 
hij zegt, anders maakt hij meer kapot, terwijl hij eigenlijk iemand wil 
‘aanzetten’ tot leren. 
‘Help de leerling zelfvertrouwen te ontwikkelen, laat hen ervaren dat zij 
iets kunnen en ergens goed in zijn. Luister naar de leerling en neem hem 
serieus.’  
Paul kijkt naar de mens als geheel, hij laat zich niet afschrikken door de 
eerste indruk. In de Entree-opleidingen kwam hij met een leerling in  
aanraking die non-verbaal een ‘bunker’ was. Zijn heel voorkomen  
straalde uit: ‘ik praat niet met jou, ik vertrouw jou niet, ik ben boos op 
de hele wereld en hier en nu vooral ook op jou.’ 
Vanuit Pauls eigenheid, zijn aanhoudende belangstelling, zijn vragen  
blijven stellen, bleef hij stimuleren om door te gaan ook als iets  
mislukte. Hij bleef complimenten geven en vertrouwen uitstralen. Na 
een half jaar zag hij resultaat: de bunker ging open, er ontstond eindelijk 
echt contact en verbinding. Zo’n leerling blijkt zich al jarenlang overal 
op afgerekend te voelen, waardoor hij zich een houding aanmeet van:’ 
ik sta er alleen voor, dus doe ik ook alles alleen en ik heb jou niet nodig.’  
Eigenlijk is zo’n leerling slachtoffer en uit dat op een negatieve manier. 
Deze leerling is uit zijn eerdere slachtofferrol gestapt en volgt nu een 
opleiding op niveau 3. Hij heeft nu een goede werkplek, waar hij veel 
waardering vindt en zelfstandig werkt. Iets waar niemand ooit voor hem 
in geloofde. 
 
Contact met de omgeving is een belangrijk onderdeel van het geheel. 
Paul vertelt over een jonge leerling met ADHD. Hij gebruikte ritalin en 
had nergens echt interesse in. In gesprekken gaf de jongen vaak aan dat 
hij ‘zichzelf niet meer voelde’. In overleg met moeder en arts is de ritalin 
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afgebouwd en zijn zij samen aan de slag gegaan om de ADHD-energie 
om te zetten in werk-energie. Dat pakte goed uit: de jongen ‘voelt’  
zichzelf weer, is creatief en ontwikkelt een hoog arbeidsethos. 
Door in leerlingen te geloven en ze vertrouwen te geven, krijg je dat 
van hen terug en bereik je meer dan van tevoren mogelijk leek. Paul ziet 
een duidelijke voorwaarde: docenten moeten zichzelf heel goed kennen 
waardoor de eigen emotionele stukken doorgewerkt zijn en geen  
voedingsbodem meer zijn voor het spiegeleffect. Hierdoor kan de  
docent zijn leerlingen blijvend stimuleren. Ontbreekt zelfkennis dan ben 
je onvoldoende bewust authentiek en kom je niet over op de leerling.  
Als voorbeeld: Paul `s collega`s moesten in het begin wennen aan de 
denkwijzen en opvattingen van Paul in de omgang met leerlingen. 
Vooral omdat zij zagen dat hij andere paden bewandelde dan zij gewend 
waren. Door echt zichzelf te zijn en te blijven, boekt hij met zijn handelen  
resultaat in de klas en bereikt hij nu ook zijn collega’s. Zij stellen hem nu 
vragen als:’ Waarom doe je dat, wat kan ik van je leren?’ en waarderen 
zijn eigenheid. 
In veel leersituaties zie je nog te vaak een gebrek aan empathie voor  
de lerende, waarbij betrokkenen onvoldoende nadenken over eigen 
handelen en zij gebrek aan reflectie laten zien. Daardoor komen zij niet 
in verbinding met zichzelf en daardoor niet met de lerende en kunnen  
er lastige situaties ontstaan. ‘Collega’s moeten leren zichzelf te  
confronteren met eigen handelen om daarvan te leren. Maak van een 
mug geen olifant: maak iets wat je ziet niet groot door er met anderen 
over te praten, maar praat erover met de persoon die het betreft.’ 
Openheid, vertrouwen en eigenheid maakt een mooie leeromgeving.  
 
In gesprek met Paul: 
Wie ben je? 
Mijn naam is Paul Bekhuis. 
Ik ben 38 jaar jong en werk nu zes jaar bij het ROC van Twente,  
vakopleiding horeca. 
 
Wat doe je? 
Al mijn werkzaamheden hebben tot doel leerlingen te begeleiden om 
het hoogst haalbare uit zichzelf te halen. 
Door verbinding te zoeken met de mensen om mij heen, actieve 
werkvormen aan te bieden, aandacht voor persoonsvorming in te  
zetten en diverse competenties van de leerling bloot te leggen, help ik  
leerlingen zelfvertrouwen te creëren.  
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Waar beleef je plezier aan in het onderwijs / beroep / werkveld? 
Mijn beroepsveld is het koksvak. Ik vind het elke dag een uitdaging om 
leerlingen plezier in leren te laten beleven. 
In alle werkzaamheden die ik mag doen bij het ROC van Twente bedenk 
ik: “hoe kan ik mijn collega`s en mijn leerlingen beter met zichzelf en 
elkaar laten samenwerken waardoor er verbinding ontstaat”. 
Deze denkwijze zorgt ervoor dat ik tijdens bijvoorbeeld kooklessen,  
leerlingen met zichzelf in verbinding breng.  
Door de leerling te laten ervaren dat zij de sleutel voor hun eigen geluk 
in handen hebben draagt dit bij aan de motivatie van de leerling. 
Hier haal ik het meeste plezier uit: mensen motiveren om zichzelf beter 
te begrijpen en daardoor meer levensgeluk te ervaren. Ik zie dit als een 
vicieuze cirkel.  
 
Wat levert je dat op? 
• Minder uitstroom zonder diploma`s 
• Minder ziekteverzuim bij mijn leerlingen 
• Meer onderling begrip en daardoor meer plezier 
• Minder stress 
• Blijdschap, ook als het regent! 
• Het levert mij energie op  
• Een doel in mijn leven  
• Het gevoel dat ik mijn steentje bijdraag aan het creëren van een  

mooiere samenleving
• Het levert inzicht op in mijzelf en in de ander (Win Win)  
• Het levert meer begrip op tussen mensen 
• Minder irritaties bij mijzelf maar zeker ook bij de ander (Win Win) 
 
Hoe heb je dat bereikt? 
Als docent ben ik ervan overtuigd dat alle dimensies aandacht  
verdienen, zodat de leerling gemotiveerd raakt om te willen leren. Het 
gevoelsleven is niet ondergeschikt aan het leerproces. De mens bestaat 
uit meerdere componenten. Hiervoor moest ik eerst mijzelf bewust 
worden van wie ik ben en hoe ik functioneer. Ik heb diverse cursussen 
gevolgd die mijn persoonlijke groei bevorderden. 
Op dit moment volg ik de opleiding Omgangskunde aan de Hogeschool 
Utrecht. Deze opleiding geeft mij inzicht in de psychologie en sociologie 
van mijzelf en de mens in het algemeen. Tegelijkertijd krijg ik nog meer 
inzicht in mijzelf. Ik reflecteer op mijn eigen leven en ben mij meer  
bewust van mijn gedachten. 
 


