Lesgeven in het mbo: “Het staat niet in een boekje”
Het aantal studenten van een lerarenopleiding dat bij Mondriaan stage loopt, neemt toe. In
het kader van “Samen opleiden van nieuwe docenten” werken de lerarenopleidingen van
Hogeschool Rotterdam (HR) en Mondriaan samen in (aspirant-) Opleidingsschool
Mondriaan. Vorig jaar deden er alleen studenten mee uit het eerste of tweede jaar en dit
jaar zijn daar ook de derdejaars studenten bijgekomen. De ambitie voor dit gezamenlijke
traject is dat er 80 studenten per schooljaar worden opgeleid. De hogeschool vindt het
belangrijk dat hun studenten niet alleen opgeleid worden voor het voortgezet onderwijs,
maar ook vanaf het eerste jaar zicht hebben op werken in het mbo. .
Tijdens de bijeenkomst voor de eerstejaars HR-studenten uit de regio Den Haag, kregen de
studenten een presentatie over Opleidingsschool Mondriaan. Daarna volgde er een korte
rondleiding bij de leerwerkbedrijven en gingen de studenten in gesprek met ouderejaars
studenten die al als Docent in Opleiding (DIO) actief zijn.

Docent in opleiding

Twee DIO’s vertelden over hun ervaringen. Kaylee loopt haar tweedejaars stage in Naaldwijk
(Horti center): “Iedere docent hier heeft zijn of haar eigen methodes om les te geven, maar
er zijn wel overkoepelende regels waar iedereen zich aan houdt. “Docent zijn” moet wel je
passie zijn en het mbo is ook echt heel leuk. Je moet er je eigen invulling aangeven, want
hóe je docent moet zijn, staat niet in een boekje. Wat ik heel positief vind aan Mondriaan is
dat ik meteen als een volwaardige collega word gezien.”
Voor de schoolopleiders (Mondriaan) en
instituutsopleiders (HR) kwamen veel vragen over
het werken op een mbo. “Wat voor studenten
zitten er op het mbo? Wat is de sfeer in de klas?
Is het niet gek dat er studenten zijn die ouder zijn
dan jezelf?” Durf jezelf te zijn en geef goed aan
waar je grenzen liggen, dat was de boodschap die
de studenten meekregen. Schoolopleider
Annemiek Waage: “Ik hoef geen ‘mevrouw’
genoemd te worden, maar ik wel duidelijk in
welke omgangsvormen we in de klas hanteren.”

Namen v.l.n.r. : Jacqueline Neef, Lisa Bakti, Jonathan Moges, Kamla Panchoe

Jenny van Eijma, een andere schoolopleider in Opleidingsschool Mondriaan zei: “Natuurlijk
zijn er uitdagingen. Studenten die zijn opgeleid tot docent geschiedenis worden hier vaak
ingezet als docent burgerschap en dit verdient bij
ons nog de nodige aandacht. Er is altijd sprake van
intensief contact met de begeleiders en de
ontwikkeling van de student staat bij ons op één.”
De reacties van de studenten waren enthousiast. “Ik
hoop dat ik bij Mondriaan stage kan gaan lopen, ik
heb hier zelf ook op school gezeten en het voelt
voor mij als thuiskomen.” In februari 2020 starten
de eerstejaars stages.
Namen v.l.n.r.: Hamza Zeroauli
(DIO), Greet Litaay Docent
Nederlands/WPB'er, Sana Taheri (DIO)

