GIJS TER BRONK
HOE BEN JE HIER GEKOMEN?
Gijs is in eerste instantie journalist. Na zijn studie Journalistiek werkte hij een aantal
jaren bij een uitgeverij. Dit deed hij met veel plezier, maar de uitgeverij raakte door
dalende advertentie-inkomsten failliet. Gijs kreeg toen de mogelijkheid om een speciaal
omscholingstraject te volgen bij een groot schoolbestuur, waardoor hij in twee jaar zijn
lesbevoegdheid voor het basisonderwijs kon halen. Dat heeft hij gedaan. Na twaalf jaren in
het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest en verschillende aanvullende studies te hebben
gedaan, kwam Gijs tot de conclusie dat dit het toch niet helemaal was voor hem.

“Na het behalen van mijn master (Leren en Innoveren) wilde ik heel graag innoveren
binnen het schoolbestuur. Dat lukte helaas niet. Toen ben ik gaan werken op een
school in Amsterdam. Daar kwam ik na vier maanden tot de conclusie dat ik het primair
onderwijs was ontgroeid. Daarom solliciteerde ik op een functie in het voortgezet
onderwijs en werd aangenomen als docent Nederlands. Inmiddels werk ik met veel
plezier en wil ik mijn bevoegdheid Nederlands halen.”

ACHTERGROND

WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU NIET KWIJTRAKEN?
Het lesgeven geeft Gijs veel voldoening. Hij merkt dat hij
vooral het contact met de leerlingen van deze leeftijd erg
leuk vindt. Gijs zegt soms nog wat onzeker te zijn, maar
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hier wel bij. Gijs’ collega’s hebben veel aan zijn positieve
houding en persoonlijkheid:
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WAT MOET ER GEBEUREN ZODAT WE JE NIET KWIJTRAKEN?
Om zijn vak te kunnen blijven uitoefenen, moet Gijs zijn tweedegraads bevoegdheid
voor Nederlands halen. Dit wil hij zelf ook graag. Aan zijn motivatie en wil om te leren
ontbreekt het zeker niet: in de jaren na het behalen van zijn bevoegdheid voor het
basisonderwijs heeft Gijs nog twee diploma’s behaald, namelijk voor de post-hbo opleiding
Bewegingsonderwijs en voor de master Leren en Innoveren. Wel
zou een traject op maat hem erg helpen bij het halen van zijn
tweedegraadsbevoegdheid.

BEN JE ER AL KLAAR VOOR?
“Ik heb met zeer veel plezier mijn
master gehaald, maar het vroeg
enorm veel tijd. Ik zou het fijn
vinden als er goed gekeken wordt
naar welke eventuele vrijstellingen
ik kan krijgen, zodat ik mij kan
richten op de vakdidactiek en op
korte termijn mijn bevoegdheid kan
halen.”

