
JOEP MAAS 
HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 

Toen Joep in het bedrijfsleven 

werkte ontstond zijn passie 

voor het onderwijs. Joep 

vertelt: 

 

WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU NIET KWIJTRAKEN? 

Joep is een integere, vriendelijke en betrouwbare docent met humor, die altijd klaar 

staat voor zijn leerlingen. Hij vindt het lesgeven aan leerlingen van het vmbo erg leuk, de 

doelgroep spreekt hem aan. 

Werkt 41 uur les in 
metaal, techniek en 
keuzevakken aan 
het vmbo van het 
Van Beek College.

ACHTERGROND 

“Zo’n 12-13 jaar terug werkte ik bij een 

overheidsinstelling en kwam daar in aanraking 

met jongeren met een taakstraf, met deze 

jongeren heb ik fijn gewerkt. Middels een 

advertentie in de krant ben ik in het onderwijs 

terecht gekomen, hier voel ik me op mijn plek”.

“Omdat ik mij in de afgelopen 11 jaar dermate heb 

ontwikkeld, kunnen zowel leerlingen als collega’s op mij 

bouwen en vertrouwen”.

Joep is docent techniek in het onderwijsprofiel Dienstverlening & Producten op het 

VMBO, maar daar is hij niet bevoegd voor. Dankzij de ondersteuning van zijn school en 

zijn ervaring heeft Joep de fijne kneepjes van het lesgeven geleerd. Inmiddels kent Joep 

het techniek vak als geen ander. 



 

ROUTE NAAR EEN BEVOEGDHEID

Joep heeft een behoorlijk cv opgebouwd: MBO-4 opleiding, onderwijservaring, 

Associate Degree en de bijscholingsminor Dienstverlening & Producten. 

Echter, Joep heeft geen tweedegraads lerarenopleiding afgerond. Waardoor 

de bijscholingsminor niet heeft geleid tot een bevoegdheid in Dienstverlening 

& Producten. Voor Joep betekent dit dat hij een willekeurige vier jaar durende 

deeltijdstudie moet volgen om ervoor te zorgen dat zijn diploma rechtsgeldig is 

en hij bevoegd voor de klas staat. 

Een deeltijdstudie vereist nogal een behoorlijke tijd investering. Joep hoopt dan 

ook dat er voor een ervaren docent een passend traject op maat komt zodat hij 

als Dienstverlening & Producten bevoegd les kan geven. 

MOGELIJKE OPLOSSING

Op dit moment lijkt het erop dat verschillende lerarenopleidingen de opleiding 

tweedegraads Dienstverlening & Producten vanaf september 2019/ 2020 gaan 

aanbieden. Joep wacht hierop en hoopt zo snel mogelijk met de opleiding van 

start te gaan. Want klaar om bevoegd voor de klas te staan is Joep zeker.


