
DANIEL GROENENDIJK

EERDER VOOR DE KLAS DAN GEDACHT

Daniel studeerde werkbouwkunde aan De Haagse Hogeschool. Hij had het tijdens zijn studie 
al voor ogen om ooit leraar te worden, maar hij rolde eerder in het onderwijs dan hij had 
gedacht.

Na zijn studie bedacht Daniel zich. Hij wilde al eerder gaan proberen om voor de klas te 
komen te staan. Ondanks het feit dat hij het erg druk had met het besturen van zijn eigen 
bedrijf, lukte het om een positie te vinden als wiskundeleraar in het vmbo.

Inmiddels heeft Daniel meer dan 
vier jaar ervaring als onbevoegd 
leraar in het voortgezet onderwijs.

“Ik leer nog zoveel 
door simpelweg voor 

de klas te staan.”

• •

ERVARING

Bachelor of Science werkbouw- kunde 
(De Haagse Hogeschool)

Viereneenhalf jaar ervaring als 
onbevoegde wiskundeleraar in het VO 
(vmbo en de bovenbouw van de havo 
en het vwo)

“Ik heb altijd gedacht dat ik carrière zou maken tot mijn vijftigste en daarna voor de klas 
terecht zou komen. Het leek me altijd al leuk om les te gaan geven. Gelukkig ben ik al 
veel eerder het onderwijs ingegaan.”

“Toen ik uiteindelijk was gestart als leraar vond ik 
het nóg leuker dan dat ik had gedacht. Ik voelde 
me echt bevoorrecht om voor de klas te staan.”



VERKEERDE TIMING

Momenteel is Daniel aan het oriënteren welke lerarenopleiding hij wil volgen voor het halen 
van zijn lerarenbevoegdheid. Dit is nodig omdat hij niet langer onbevoegd les mag blijven 
geven. Het komt echter wel op een onhandig moment.

“Nu móét ik mijn bevoegdheid halen. Dat is niet mijn keuze. Ik zou op dit moment 
eigenlijk niet willen gaan studeren. Ik leer nog zoveel door simpelweg voor de klas te 
staan. Het behalen van mijn bevoegdheid zit mijn ontwikkeling als leraar in de weg. 
Misschien dat ik over een aantal jaar, als ik een beetje gesetteld ben als leraar, behoefte 
heb om mij te ontwikkelen via het aanbod van een lerarenopleiding. Dat zou ik dan wel 
weer zien.”


