
MANON VAN DE VONDERVOORT

VAN GESCHIEDENIS NAAR MAATSCHAPPIJLEER

Manon behaalde in 2011 haar lesbevoegdheid voor het vak geschiedenis. Het lukte echter 
maar niet om een plek te vinden als geschiedenisleraar. Door een toevalligheid kwam zij 
uiteindelijk in contact met een school die een leraar voor maatschappijleer zocht.

Ze werd aangenomen en tot de dag van vandaag werkt ze nog bij die school. Manon werkt 
echter als onbevoegd leraar, ze heeft immers een graad voor geschiedenis, niet voor 
maatschappijleer. Dit jaar is ze inmiddels haar vijfde jaar ingegaan. Naast haar lessen 
maatschappijleer geeft Manon sinds 3 jaar ook lessen in geschiedenis.

“Ik word door mijn 
toneelopleiding een 

betere leraar”
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ERVARING

Geeft sinds 5 jaar maatschapijleer op het 
Pleincollege in Nuenen

Sinds 3 jaar geeft Manon ook met regel-
maat geschiedenis op het Pleincollege

Eerstejaarsstudent bij Toneelschool 
Rabarber in Den Haag

Manon begeleidt educatieve programma’s 
voor scholen via ProDemos: Huis voor 
democratie en rechtsstaat

Meegewerkt aan het project IWitness bij 
NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-
documentatie), waarbij wordt onderzocht 
hoe leraren op een geschikte manier 
gevoelige onderwerpen kunnen bespreken 
in de klas

Haar tweedegraadslesbevoegdheid voor 
het vak geschiedenis gehaald bij de 
lerarenopleiding van de Fontys 
Hogeschool Tilburg

 “Ik kon maar geen baan vinden als geschiedenisleraar. Bij deze ene school lukte dat ook 
al niet. Zij vroegen me echter wel om te solliciteren voor een baan als maatschappijleer-
leraar. Die kans heb ik genomen.”



NIET TERUG NAAR DE LERARENOPLEIDING

Manon heeft onlangs besloten 
om te stoppen met het lesgeven 
als maatschappijleerdocent. In 
ruil daarvoor gaat ze meer 
geschiedenislessen geven op 
haar school.

Ik vroeg Manon waarom ze haar 
bevoegdheid niet alsnog haalt.

Manon vertelde me dat ze een toneelopleiding volgt naast haar werk. Ze legde uit dat ze 
merkt dat ze door het volgen van deze opleiding groeit als leraar.

Daarnaast werkt Manon mee aan 
projecten waarbij wordt onderzocht 
hoe leraren op een geschikte ma-
nier gevoelige onderwerpen kunnen 
behandelen tijdens hun lessen.

“Er zijn plannen om van iedere leraar in het voort-
gezet onderwijs een lesbevoegdheid te eisen. Ik kan 
er dus niet vanuit gaan dat ik kan blijven werken als 
onbevoegde leraar en daarom kies ik eieren voor 
mijn geld. Dat vind ik jammer. Ik zal het lesgeven in 
maatschappijleer missen.”

“Mijn nieuwe werk lijkt inhoudelijk erg veel op 
mijn werk als maatschappijleerleraar. Tijdens 
de sollicitatieprocedure voor deze baan werd 
ik overigens getoetst op mijn vakinhoudelijke 
kennis en presentatievaardigheden. Ik scoorde 
goed. Ik vind het wel dubbel dat ik voor deze 
baan geschikt werd gevonden, maar dat ik als 
maatschappijleerdocent niet verder kan omdat 
ik onbevoegd ben.”

Sinds kort heeft Manon ook een baan bij ProDemos. 
Hier geeft zij rondleidingen aan schoolkinderen in de 
Tweede Kamer. Ze onderwijst de kinderen over 
politiek en de maatschappij.

EEN INSTRUMENT OM JEZELF 

TE PEILEN

Manon zegt tijdens ons gesprek dat het goed zou zijn 
als er een instrument zou zijn voor het meten van de 
bekwaamheid van leraren. Hoe staat het bijvoorbeeld 
met de vakinhoudelijke kennis? En met de didactische 
en pedagogische competenties?

“Ik wil mijn bevoegdheidsgraad niet halen omdat ik niet terug wil naar de leraren- 
opleiding. Ik denk niet dat ik veel zal leren op een lerarenopleiding en ik wil niet alleen 
voor een papiertje terug de studiebanken in. Het gaat mij om mijn ontwikkeling als 
leraar. Ik word door andere bezigheden veel meer uitgedaagd. Op die zaken wil ik mij 
richten.”

“Ook hier leer ik ontzettend veel. Het is erg 
waardevol om goed met gevoelige onderwerpen 
om te kunnen gaan tijdens de les. Vooral tijdens 
geschiedenis- en maatschappijleerlessen.”

“Ik word door mijn toneelopleiding zeker een betere leraar. Het doet mijn ontwikkeling 
echt ten goede. De interactie met de kinderen gaat merkbaar beter en de lesstof komt 
beter over. Ik werk overigens op een school waar de kinderen veel doen met toneel. 
Dat komt ook mooi uit.”

“Voor een lerarenopleiding zou zo’n meting 
kunnen dienen als een soort nulmeting. Hoe 
staat de student ervoor? Maar zo’n meting moet 
ook gebruikt kunnen worden door wie maar wil. 
Zo zouden bijvoorbeeld leraren en studenten aan 
lerarenopleidingen beter kunnen reflecteren op 
hun bekwaamheid. Ik denk dat ik er zelf ook 
zeker wat aan zou hebben. Ik weet vrij goed hoe 
ik ervoor sta, maar door middel van zo’n instru-
ment zou ik hier zekerder van zijn.”


