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Reflective moments 

Wat gaat de tijd toch ongelooflijk snel. Het is alweer een jaar geleden. Ik, Marja, zie mezelf nog 

staan met Gerda, regiodirecteur, daar voor het raam op de 1e verdieping van het Alfa-college in 

Groningen. Samen uitkijkend op het schoolplein waar ik 10 minuten eerder overheen liep op weg 

naar dit netwerkgesprek.  

Terwijl we uit het raam keken, arriveerde er net een bus bij de halte voor het schoolplein. Een 

kleurrijke groep leerlingen dromde het plein op. Ondertussen vertelde Gerda mij enthousiast wat 

over de leerlingen en over opleidingen van deze locatie zoals uiterlijke verzorging, facilitaire 

dienstverlening, de horeca en zorg & welzijn. Ik liet het beeld rustig op me inwerken en vroeg me 

af of ik me tussen deze groep leerlingen als docent zou kunnen bewegen. Eigenlijk was dat 

nagenoeg precies de vraag die ik meenam naar dit netwerkgesprek.  

Toen we weer achter de koffie zaten, ging Gerda serieus in op deze vraag. Zij vroeg mij hoe ik op 

het idee was gekomen om de mogelijkheden binnen het onderwijs te verkennen. Ik vertelde dat ik 

dat ooit in een grijs verleden al eens eerder overwogen had. Dat ik zelfs wel eens met de opleiding 

voor MO-A Engels was begonnen. Die heb ik niet afgemaakt maar wel m’n studie Russisch vele 

jaren ervoor, direct na de middelbare school. Na het behalen van m’n kandidaats Russisch, stapte 

ik in het huwelijksbootje en kwamen de kinderen. Toen die wat ouder waren, ben ik op zoek 

gegaan naar werk. Ik begon bij de Twentsche Courant in Enschede, vervolgens  ging ik naar de 

Drentse Courant in Assen. Na menige fusie en reorganisatie was eindredacteur mijn laatste functie 

bij het Dagblad van het Noorden. Daar werd ik na een dikke 20 jaar in de dagbladwereld te hebben 

gewerkt ontslagen. Jammer, maar het is niet anders.  

Ik vertelde Gerda dat ik voor het daadwerkelijk zo ver was al eens had nagedacht over m’n 

loopbaan. Ik mag dan wel 55 jaar zijn, maar ik wil en kan nog jaren werken. En ergens is de wens 

om docent te worden nooit helemaal uit m’n onderbuik verdwenen. Ook net voor het raam vroeg ik 

me af of ik die wens, dat verlangen zoveel jaren later toch nog vorm zou kunnen geven?  

Na een korte stilte zei Gerda: ‘Hé Marja, zullen we nog eens opnieuw kijken naar onze leerlingen 

maar dan met de ogen van een docent en wat die nodig heeft om het vak van docent krachtig uit 

te oefenen? 

 

Gerda: Ik vertelde wat verhalen uit de dagelijkse praktijk en schetste daarmee het beeld van wat 

een hedendaagse docent nog meer doet behalve kennis overdragen. Een goede docent begeleidt. 

Hij coacht groepen leerlingen afgestemd op hun individuele talenten. Hij kan omgaan met de 

dynamiek in een groep, weet flexibel in te spelen op situaties die spontaan kunnen ontstaan, is 

oprecht geïnteresseerd in waar leerlingen mee bezig zijn, wat er speelt op persoonlijk vlak, etc. 

Uit de vragen van Marja merk ik dat ze de informatie snel oppakt en ook dat ze echt geïnteresseerd 

luistert en doorvraagt. Dat is mooi, want goed onderwijs valt of staat juist met deze 

basiskwaliteiten van docenten. Al pratende stellen we onze beelden over het vak min of meer 

gelijk. Het is trouwens ook goed voor mezelf om weer eens bevraagd te worden door iemand die 

wat verder van het onderwijs af staat. Zo krijg ik zelf ook weer nieuwe inzichten! 

Inmiddels heb ik ook wel door dat Marja zich niet af laat schrikken door alle informatie. Af en toe is 

het denk ik best ook pittig, maar het is zeker niet ontmoedigend bedoeld. Ik check even of dat niet 

het geval is en of Marja nog ruimte heeft om de ons resterende tijd te benutten om een verder 

onderzoekspad uit te stippelen. 
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Marja bekent eerlijk dat haar beeld van wat er van een docent qua bekwaamheid gevraagd wordt 

wel verbreed is. Ik voeg er nog aan toe dat er wat betreft de bevoegdheid voor het vak Engels 

eigenlijk ook geen keuze meer is voor het al dan niet volgen van de lerarenopleiding. Er is een 

kwaliteitsslag gaande hetgeen onder andere inhoudt dat er binnen afzienbare tijd alleen nog 

bevoegde docenten Engels voor de klas mogen staan. 

Dat geldt niet alleen voor het MBO, maar ook voor het voortgezet onderwijs. We praten nog even 

over de verschillende onderwijssoorten. Misschien sowieso een goed idee om wat dat betreft ook 

nog wat breder te netwerken en te vragen of zij ergens mee kan lopen. 

Voordat we het weten is de tijd van dit netwerkgesprek om.  

Ik realiseer me dat ik Marja ondertussen ook veel onderzoeksvragen heb meegegeven. Ik heb de 

indruk dat ze daarmee verder kan. Een week later zie ik op de site van Work Force Holland dat ze 

dit netwerkgesprek net als ik zeer positief gewaardeerd heeft. Verderop zal ik er wellicht nog eens 

meer van horen. 

(Marja vertelt verder): 

Dit netwerkgesprek heeft zeer veel bij me teweeg gebracht. Ik vond het een heel zinvol gesprek. 

Meteen al, maar ook op mijn verdere ontdekkingstocht heb ik er veel aan gehad.  

En het advies om vooral ook praktijkervaring op te doen, heb ik ook ter harte genomen. Ik heb een 

kijkje genomen in verschillende onderwijsinstellingen. Zo kwam ik via iemand in m’n eigen netwerk 

terecht in de gevangenis voor een inkijkje. Wist je dat daar ook wordt lesgegeven in Nederlands en 

Engels? Een bijzondere vorm van volwassenonderwijs. Ik vind het heel zinvol werk dat veel verder 

gaat dan lesgeven. Mensen zijn even uit de pikorde die er in de gevangenis is en je brengt ze iets 

bij voor hun leven ná de gevangenis. 

Ondertussen verkende ik ook de opleidingsmogelijkheden want doordat Gerda me vertelde over de 

kwaliteitsslag in het onderwijs wist ik vrijwel direct dat ik het dan ook maar meteen goed aan wilde 

pakken. In september ben ik begonnen met de lerarenopleiding Engels. 

Verder deed ik sinds januari ook twee dagdelen per week vrijwilligerswerk als docent NT2; 

Nederlands als 2e taal . Ik heb voor deze activiteiten ook toestemming gekregen van het UWV want 

ik wilde m’n uitkering niet in gevaar brengen. Ook schreef ik me in bij een uitzendbureau. Toen zij 

mijn profiel doorzonden naar het Nassau College werd ik door hen benaderd voor vervangingsuren 

in VMBO-klassen en in de zogenaamde Internationale schakelklassen (ISK). Sinds het begin van dit 

schooljaar tot aan de kerstvakantie doe ik dus meteen ook al betaald praktijkervaring op.  

 

Hoe ik het lesgeven vind? Geweldig, al is het natuurlijk een hele overgang van elke dag tussen de 

‘oude mannen’ op de redactie naar pubers van 14 jaar! Ik heb in 3 maanden tijd meer geleerd dan 

de afgelopen 3 jaar bij de krant.  

Op de ISK worden de leerlingen ingedeeld qua Nederlands taalniveau, is er een grote diversiteit 

qua landen van herkomst en het oorspronkelijke opleidingsniveau. Ik heb zelfs al met enkele 

leerlingen Russisch gesproken. Wie had dat ooit kunnen denken? De wereldproblemen uit de krant 

worden nu zichtbaar voor me in de klas. Wel mooi om te zien hoe gemotiveerd en leergierig deze 

leerlingen vaak zijn. 
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Lesgeven aan VMBO-leerlingen is natuurlijk anders. Dat zijn ‘doeners’ die verplicht naar school 

moeten en die ook algemeen vormende vakken moeten doen. Op een andere manier ook wel weer 

leuk. In ieder geval heel goed voor mijn ervaring op het gebied van lesgeven. Ik heb al wat 

‘beginnersgeluk’ gehad want bij een overhoring scoorden ze wel heel erg hoog ten opzichte van 

andere klassen… Toen ik dat besprak met een collega leerde ik héél snel bij wat betreft de 

mogelijkheden van mobiele telefoons. Ik heb die collega meteen gevraagd om m’n coach te 

worden. Dat geeft me een extra steuntje in de rug, net als de intervisiegroep voor beginnende 

docenten waaraan ik op mijn verzoek sinds kort ook deel uitmaak. 

Ik ben er écht voor gegaan. Ik heb m’n agenda leeggehaald tot aan de kerstvakantie. Even geen 

tijd voor afspraakjes, zelfs niet voor heimwee naar de krant. Begin 2014 ging er één deur dicht, 

maar er gingen er ook heel veel open.  

Ik ben helemaal in het diepe gesprongen, wist niet goed waar ik aan begon. Maar ik heb geen 

moment spijt. Aan het eind van hetzelfde jaar heb ik wel weer toekomstperspectief, ook al moet ik 

er keihard voor werken.  

Het is ook wel een heel avontuur. Ik bewandel wegen die ik anders nooit bewandeld zou hebben. Ik 

heb gesprekken, ontmoetingen die ik anders nooit gehad zou hebben. M’n eindbestemming? Een 

vakvrouw worden en blijven! Voorlopig kan ik dus nog wel vooruit. Om met Gerda te spreken; ‘Het 

is nooit te laat om je talenten in te zetten!’ 

 

Van netwerken, leerkansen maken! 

 
Hoe kunnen we allemaal uit bovenstaand netwerkverhaal iets leren? 

 

De context van een netwerkgesprek is dat er een ontmoeting plaatsvindt die meerwaarde heeft 

voor allebei de gesprekspartners. In dit verhaal zijn Marja (voorheen eindredacteur bij het Dagblad 

van het Noorden) en Gerda (regiodirecteur bij het Alfa-college voor MBO) degenen die het 

netwerkgesprek met elkaar voerden. 

 

Reflecteren kan op veel manieren en door heel veel verschillende brillen. Deze keer kies ik er voor 

te reflecteren op basis van de 5 W-Effectuation principes van WorkForce Holland. Ik beschrijf deze 

principes kort en verbreed dan door te reflecteren op de leerkansen die ik in dit netwerkverhaal zie.   

 

1. Bird in the hand principe 

of in het Nederlands: ‘Beter één zwaluw in de hand dan tien in de lucht’.  

Creëer werk naast het zoeken en signaleren ervan. Wacht niet op de ultieme baan maar kijk 

naar wat nu al mogelijk is. Start met wie je bent, wat je weet en wie je kent. Begin met te 

kijken wat je al hebt, welke vaardigheden, middelen en mensen in je netwerk (of dat van 

WorkForce Holland).  

 

Marja heeft letterlijk werk gecreëerd. Zij is vrijwilligerswerk gaan doen dat in het verlengde ligt 

van haar ambitie op de langere termijn. Bovendien startte zij uit eigen beweging bijna 

gelijktijdig met de opleiding én de nieuwe werkpraktijk. 
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Ik zie Marja als een vrouw met een behoorlijke dosis zelfkennis. Elementen die zij volgens mij 

meenam uit haar vorige baan zijn: erop af!, goed kunnen luisteren, snel nieuwe informatie 

kunnen verwerken, goede vragen te stellen en de kunst om dingen kort en bondig te 

formuleren. 

In Gerda zie ik een echte directeur die weet welke innerlijke en uiterlijke kwaliteiten er voor 

goed docentschap nodig zijn. Zij deelt dit op een mooie manier met Marja. Prachtig hoe zij in 

het begin van het gesprek letterlijk de realiteit laat zien door samen uit het raam te kijken. 

Uitkijkend op het schoolplein schetste zij al pratend al een beeld over de werkomgeving van 

een docent. Door te vertellen welke kwaliteitseisen er door de overheid worden gesteld, 

verruimt zij verderop in het gesprek Marja’s beeld op het docentschap weer op een andere 

manier. 

 

Uitdaging aan de lezer: 

Wie ben je en welke talenten heb jij tot je beschikking? 

Welke specifieke vaardigheden vraagt je huidige functie van jou? Welke vaardigheden werden 

in andere functies of eerdere banen vereist? Hoe komen die je nu van pas? 

2. Affordable loss principe: 

Wat is werk mij waard? Neem het risico dat je kunt dragen. Met het Affordable Loss principe 

leer je na te denken over hoe ver je wilt en kunt gaan afhankelijk van je situatie. Kleine stapjes 

voorwaarts en niet gelijk de hele route plannen. Deze laat zich namelijk niet voorspellen! 

 

Bij Marja zie ik dit terug doordat zij er bewust voor kiest om ook zelf te investeren in haar 

opleiding zonder dat er een baangarantie is. En in de praktijk durft zij zich kwetsbaar op te 

stellen. Nadat een van haar klassen opviel door wel erg hoge cijfers voor een toets, vermoedde 

zij zelf dat er iets aan de hand was. Ze ging op onderzoek uit en ging erover in gesprek met 

een ervaren collega. Daardoor kwam zij erachter dat ze wel wat naïef was geweest; 

spiekbriefjes kun je ook in je mobiel opslaan… Ik vind het heel krachtig dat Marja deze collega 

vervolgens durfde te vragen om haar coach te worden. Ik hoop dat ze op die manier nog meer 

heeft kunnen leren van ‘blunders’ en bovendien dat ze er samen hartelijk om hebben kunnen 

lachen. 

 

Bij Gerda valt mij in dit netwerkgesprek op dat zij actief zocht naar de balans tussen het 

scheppen van een realistisch beeld van het docentschap zonder Marja te ontmoedigen op haar 

ontdekkingstocht. Hoewel Gerda in het begin nog de indruk had dat het lijntje onder de wens 

van Marja om docent te worden nog dun was, bleef zij toch uit het oordeel. Sterker nog Gerda 

dacht letterlijk mee hoe Marja met vervolgstapjes haar eigen route verder zou kunnen plannen.  

 

Gerda faciliteerde dit zoekproces met wat essentiële informatie uit het haar bekende 

onderwijsland.  

 

Uitdaging voor de lezer: 

Durf jij je op cruciale momenten kwetsbaar op te stellen en hulp te vragen?  

Durf jij de moed op te brengen om je eigen oordeel op te schorten? 

3. Crazy Quilt principe: 

Een Quilt is een lappendeken. Bij dit principe gaat het om samenwerken, netwerken met 

anderen. De kunst is om je netwerk uit te breiden. Netwerkpartners zijn een bron van nieuwe 

ideeën en maken het mogelijk om nieuwe mogelijkheden te creëren. 
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Ik heb gezien dat de lapjesdeken van Marja in het afgelopen jaar enorm is uitgebreid. Toen ik 

Marja sprak, vertelde zij mij dat zij nog enkele gesprekken op haar netwerkkaart had staan. 

Die gaat ze in een latere fase zeker nog benutten en daarnaast is ‘netwerken’ een competentie 

die zij meer en meer ontwikkelt. 

 

Uitdaging voor de lezer: 

Hoe ziet jouw netwerk eruit? Hoe zou je jouw lapjesdeken uit kunnen breiden? Hoe kun jij een 

creatief netwerkpatroon maken? Met welke persoon buiten dit netwerk zou jij weleens willen 

co-creëren? Fantaseer eens hoe je dat zou kunnen aanpakken? Hoe deed Marja dit eigenlijk?  

4. Lemonade principe: 

Van sceptisch beoordelen naar creatief verbinden. Sta open voor verrassingen en benut ze in je 

voordeel. Zie ze als een nuttige toevoeging en niet als te mijden hindernissen. Succesvolle 

mensen houden zich juist niet krampachtig vast aan een vooropgezet plan, maar maken 

toevallige gebeurtenissen in een onzekere omgeving tot een hefboom van nieuwe kansen. Als 

de wereld je citroenen brengt, moet je niet in het bitter bijten maar juist limonade maken! 

Marja is al voor haar ontslag gaan nadenken over wat ze zou kunnen doen. Natuurlijk deed het 

na al die jaren toch wel wat met haar toen het daadwerkelijk zo ver was. Toch heeft zij snel de 

bakens verzet en benut zij alle kansen.  

 

Gerda stelt de vijftig euro die zij als netwerkcontact van WorkForce Holland voor dit 

netwerkgesprek krijgt beschikbaar voor het goede doel. Groningen geeft thuis is er voor 

iedereen die het door sociale omstandigheden even niet redt ‘om limonade te maken’. Zij 

helpen mensen om zelf weer stappen te zetten naar de toekomst. Opvang in een veilige 

omgeving kan ook bij hen. Soms is dat nodig om verder te kunnen. Het Kopland helpt met 

begeleiding, behandeling en opvang: voor vrouwen en kinderen, gezinnen, jongeren en dak- of 

thuislozen. In Groningen en in Emmen. 

 

Uitdaging voor de lezer: 

Van welk bitter in het verleden maakte jij limonade? Hoe deed je dat en kun je dat vaker doen? 

Ben je in staat om afscheid te nemen van teleurstelling en/of pijn? En voor welk goede doel 

zou jij willen netwerken? 

5. Pilot in de plane principe: 

Bewegingsvrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid; regisseur van je eigen loopbaan! 

Bij dit principe, waar alle voorgaande principes bij elkaar komen, staat centraal dat een 

netwerker als een zelfsturend persoon de toekomst vormgeeft. Creëer de toekomst met de 

talenten die je al hebt, durf te experimenteren en maak gebruik van zelfgekozen maatjes. 

 

Marja is in het diepe gesprongen en gaat er vol voor!  

Ik zie dat Marja haar talenten die ze ontwikkeld heeft in haar vorige baan creatief inzet 

waardoor die ook weer groeien. Voor mij vallen daarbij in het bijzonder op haar 

nieuwsgierigheid, haar kunde om dingen kort en bondig te formuleren, haar vermogen om 

informatie in te winnen. En daarnaast haar persoonlijke kwaliteit om zich kwetsbaar te durven 

opstellen en om hulp te vragen. Marja neemt daarbij haar verantwoordelijkheid met oog voor 

de veranderde context.  
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Ik kan me zo voorstellen dat zij in haar vorige functie sommige taken, weliswaar onder haar 

verantwoordelijkheid, kon delegeren. In de functie van docent is zij meer zelf het instrument 

van haar eigen handelen. 

Gerda bemoedigt en maakt de realiteit vanuit verschillende perspectieven helder en laat 

voldoende ruimte open voor Marja om in vervolg daarop verder te gaan en eigen keuzes te 

maken. 

 

Uitdaging voor de lezer: 

Hoe ga jij om met verantwoordelijkheid? In welke situaties neem je die wel en in welke niet? 

Hoe zorg jij er voor dat je inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt? Waar pas je je aan en waar ben 

je eigengereid? En kan jij meerdere ballen tegelijk in de lucht houden? Hoe kun jij zelfsturend 

blijven tussen de eisen van het werk en wat jij als uniek wezen zou willen bijdragen aan het 

werk? 

 

Over de auteur 
Gea Koren is verhalenvanger en begeleidingskundige. Luisterend naar het zelfverhaal van mensen 

gaat ze in dialoog over de groeikansen voor professionals en organisaties. Gea verzamelt al jaren 

werkverhalen die zij anonimiseert en voorziet van een professionele en uitnodigende reflectie. Zo 

‘tovert’ zij menig werkverhaal om tot leerkansen voor iedereen. 

Meer weten of een afspraak maken?  
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