
LAURA POLDER

VERKOCHT AAN 

HET ONDERWIJS

Laura’s ambitie op leraar te worden is ontstaan 
tijdens haar tijd als maatschappelijk werker. 
Toen ze een aantal jaar later daadwerkelijk voor 
de klas stond, was het raak: ‘Ik was meteen 
verkocht.’. Ze werd meteen in het diepe ge-
gooid. Ze stond voor een klas die erom bekend 
stond ‘moeilijk’ te zijn. Het lesgeven aan die 
klas ging Laura echter erg goed af. Het was een 
succes.

“Elk niveau vraagt van 
de leraar weer andere 

vaardigheden.”
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ERVARING

Omgangskunde gestudeerd en tweede-
graadslesbevoegdheid gehaald aan de 
Hogeschool Leiden

7 jaar ervaring met lesgeven aan 
studenten van de opleiding Sociaal 
Cultureel Werk op mbo-niveau-4 
(ROC Amsterdam)

Ervaring als loopbaanbegeleider van 50 
studenten van het ROC Amsterdam

2 jaar ervaring met het besturen van een 
team van coaches en docenten bij 
StreetPro

“Ik stond voor een groep van 
straatjongens en -meisjes van 
midden twintig. Ze waren me 
flink aan het uittesten. Het 
is wel de grootste vuurdoop 
in het onderwijs die ik me 
kan voorstellen. Ik hield wel 
meteen van ze, hoor. Ik zie ze 
nu nog weleens, dat is zo leuk. 
We konden het uiteindelijk zo 
goed met elkaar vinden.”



DE JUISTE LERAAR OP DE JUISTE PLEK

Tijdens haar lerarenopleiding is het Laura echter opgevallen dat er weinig aandacht is voor 
de verschillen tussen kinderen op het vmbo, de havo en het vwo.

Laura vertelde dat er volgens 
haar een misverstand heerst over 
hoe het is om les te geven op het 
vmbo. Ze ziet om haar heen dat 
mensen hier een verkeerd beeld 
hebben.

ERKENNING

Tijdens haar ervaring in het onderwijs is Laura erachter gekomen dat ze het erg belangrijk 
vindt dat er meer erkenning komt voor vormen van professionalisering die op dit moment 
niet worden erkend. Er is een grote verscheidenheid aan manieren waarop je je als leraar op 
een waardevolle manier kunt ontwikkelen, aldus Laura.

“Zelfs binnen het vmbo zijn er grote verschillen tussen de verschillende niveaus. 
Elk niveau vraagt van de leraar weer andere vaardigheden.”

“Het zou mooi zijn als dat stigma zou verdwijnen. 
Dan zouden meer leraren die het super zouden 
doen op het vmbo, ook daadwerkelijk in het vmbo 
terecht komen.”

“Het zou toch mooi zijn als je erkenning zou kunnen krijgen voor online vakken die je 
hebt gevolgd. Ik denk dat je van zo’n cursus enorm veel kan leren.”


