
ELINE VAN VORDEREN

HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 

Eline werkte in schooljaar 2000-2001 op een scholengemeenschap als administratief 

medewerkster, naast haar baan als zelfstandig goudsmid. 

Eline is begonnen als docent verzorging en heeft daarna haar Pedagogisch Didactisch 

Diploma behaald. Vervolgens is zij de vakken tekenen, handvaardigheid en CKV gaan geven. 

Om een lesbevoegdheid te halen is Eline de lerarenopleiding Omgangskunde gaan volgen 

op de Hogeschool Utrecht. De visie van het team waar zij toen in zat, was dat een docent 

idealiter meerdere vakken aan een klas kan geven om de structuur en veiligheid voor 

lwoo-leerlingen hoog te houden. Om dit te kunnen doen heeft Eline vervolgens in 2013 de 

Aanvullende leergang Omgangskunde behaald. 

Wat niet bekend was, is dat Eline met haar 

bevoegdheid Omgangskunde niet bevoegd is 

voor het geven van kunstvakken. Om ook 

deze vakken bevoegd te kunnen 

geven, moet zij nog een 

lerarenopleiding volgen.

“Door een tekort aan 

docenten vroeg mijn 

toenmalig directeur of ik 

les wilde gaan geven. Na 

een korte oefenperiode 

en goede feedback ben 

ik op deze manier het 

onderwijs ingerold.”

Werkt sinds 2001 
in het onderwijs. 
Geeft 32 uur per 
week les in Tekenen, 
Handvaardigheid en 
Cultureel Kunstzinnige 
Vorming (CKV).

ACHTERGROND 



WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU NIET KWIJTRAKEN? 

Eline is een docent met ervaring en probeert haar leerlingen te enthousiasmeren voor Kunst 

en Cultuur. Naast haar rol als docent is zij ook coördinator Kunst en Cultuur en heeft zij 

haar gehele onderwijscarrière mentorklassen gehad. Eline is goed in haar werk en heeft 

regelmatig vernieuwende ideeën en bedenkt opdrachten voor de school en de leerlingen.

WAT MOET ER GEBEUREN ZODAT WE JE NIET KWIJTRAKEN? 

Eline wil graag een studie die voor haar ‘op maat’ is gemaakt, dus een daadwerkelijk 

maatwerktraject. Bij een hogeschool heeft Eline ervaren te moeten vechten voor 

vrijstellingen, wat haar een hoop stress gaf. Ook gezien haar gezondheid hoopt ze dat bij  

een traject op maat deze stress niet aanwezig zal zijn.

BEN JE ER AL KLAAR VOOR?

“Ik heb veel ervaring, heb een recent 

hbo-diploma, ik heb gewerkt aan 

mijn competenties, en ik heb mijn 

assessment al gedaan. Nu heb ik 

alleen nog een studie op maat nodig.”

“Mijn visie op onderwijs heb ik ingezet in een ontwikkelgroep. Ik neem deel aan de 

ontwikkeling van de Koers en Keuze lessen waarvoor ik mijn eigen opdrachten schrijf 

over Interieur en Design.”


