
ROBIN DE ZWART
HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 

Robin heeft het CIOS en de ALO afgerond. Hij begon zijn carrière in het onderwijs als docent 

lichamelijke opvoeding (LO). Na een aantal jaar kreeg hij helaas geen vaste aanstelling als 

LO-docent en is toen om zich heen gaan kijken naar andere vacatures. Hij heeft toen een jaar 

geschiedenis en natuurkunde gegeven. 

Robin heeft altijd interesse gehad in exacte 

vakken en zag de vacature voor docent NaSk 

voorbij komen, waarbij de mogelijkheid tot 

een vaste aanstelling bestond. Sinds januari 

2018 staat hij voor de klas als docent NaSk.

WAAROM MAG HET 

ONDERWIJS JOU NIET 

KWIJTRAKEN? 

Robin is een bevlogen en betrokken docent. Hij heeft een zeer goede band met de leerlingen 

die hij momenteel lesgeeft. Hij krijgt energie van het contact dat hij heeft met zijn leerlingen 

en vindt het werken met vmboleerlingen, zijn huidige doelgroep, erg leuk. De combinatie van 

een goede communicatie met zijn leerlingen en het feit dat Robin de stof van het vak NaSk 

zeer gestructureerd weet uit te leggen, maakt hem een duidelijke docent.

Robin heeft op verschillende scholen gewerkt en verschillende vakken gegeven. Hij heeft 

veel ervaring opgedaan en kan daardoor in een team meedenken en veel inbrengen om 

gezamenlijk tot beter onderwijs en een betere school te komen. Robin maakt zich hiervoor 

actief in verschillende projectgroepen en doet dit volgens een collega en leider van één van 

de projectgroepen met een grote betrokkenheid en veel enthousiasme.

“Ik had sowieso de ambitie 

om niet alleen in de gymzaal 

te staan, maar om ook andere 

taken binnen de school op mij 

te nemen, zoals het geven van 

andere vakken, of teamleider of 

zorgcoördinator zijn.” 

Werkt sinds 2008 in 
het onderwijs. Geeft 
20 uur les in Natuur/
Scheikunde (NaSk) 
aan vmbo 1, 2 en 4.

ACHTERGROND 



WAT MOET ER GEBEUREN 

ZODAT WE JE NIET 

KWIJTRAKEN? 

Robin heeft het momenteel erg naar zijn zin 

op zijn school en ziet er een lange toekomst 

tegemoet. Hij zou graag fulltime aan de slag 

gaan en het liefst als combinatie van docent 

LO en NaSK. Om zijn bevoegdheid te kunnen 

behalen heeft Robin tijd en ruimte nodig om 

goed te kunnen studeren en duidelijk afspraken 

met zijn leidinggevende.

BEN JE ER AL KLAAR VOOR?

Robin wil graag een vaste aanstelling en het 

behalen van zijn bevoegdheid zou een stapje 

in de goede richting zijn. Het feit dat Robin het 

momenteel erg naar zijn zin heeft motiveert 

hem ook om te gaan studeren voor de 

benodigde bevoegdheid. 

Ook collega’s denken dat Robin er klaar 

voor is. Een collega gaf aan dat Robin vooral 

moet doorgaan met hoe hij zich nu aan het 

ontwikkelen is en dat hij daarbij tijdig aangeeft 

of er obstakels op de route zijn, zodat ze die 

samen kunnen tackelen.

“Robin is vooral 
mensgericht - en 

uiteraard ook taakgericht 
- wat binnen het vmbo 

basis en kader een 
onmisbaar aspect is.”

- Hannah, collega

“Robin kreeg meteen de 
moeilijke taak om een 
examenklas (4K) over te 
nemen van een collega die 
onze school had verlaten. 
Hij heeft deze klus bijzonder 
goed opgepakt. Hij is 
gestructureerd, enthousiast 
en gaat goed om met deze 
leeftijdsgroep.”

- Harm, leidinggevende

“Meneer De Zwart is 
een vrolijke en blije 

docent en is heel goed 
in het beantwoorden 

van vragen.”

- Rafael, leerling


