JOOST VAN BEEK
HOE BEN JE HIER GEKOMEN?
Tijdens zijn studie Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hogeschool
Rotterdam volgde Joost een vak waarbij hij stage moest lopen op een school, en dit
beviel hem erg goed. Hij merkte dat hij leerlingen verder kan helpen in zijn vakgebied
en in hun persoonlijke ontwikkeling. Joost stopte met zijn studie Biologisch en Medisch
Laboratoriumonderzoek, startte met werken
als docent Engels en volgde daarnaast de
tweedegraads lerarenopleiding.

“Deels is dit gekomen door
extreme faalangst waardoor ik geen

Om verschillende redenen is het Joost niet

tentamens durf te maken. Maar ook

gelukt om zijn bevoegdheid te halen:

door het verantwoordelijkheidsgevoel

Desondanks slaagde Joost erin om 176
studiepunten te behalen. Omdat dit minder
is dan de gestelde 240 studiepunten voor
een bachelorsdiploma, moet Joost verder

richting mijn werkgever, omdat ik
het moeilijk vind te kiezen voor mijn
persoonlijke ontwikkeling als dit ten
koste gaat van mijn werk”.

studeren. Joost wisselde van hogeschool,
maar door zijn faalangst lukte het niet om zijn bevoegdheid te behalen.

WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU NIET KWIJTRAKEN?
Joost is een betrokken, gedreven docent die veel voor een ander over heeft. Hij is begaan
met zijn leerlingen en probeert het beste in hen naar boven te brengen. Joost vindt het
belangrijk om zoveel mogelijk hulpmiddelen in te zetten zodat zijn leerlingen voorbereid zijn
op het werkende leven. Met uitdagende digitale tools en verschillende methodieken hoopt
hij leerlingen te enthousiasmeren voor het lerende deel van hun leven.

ACHTERGROND

Werkt sinds 2006
in het onderwijs.
Geeft 32 uur les
in Engels aan het
vmbo van het
Alexander College
Schollevaar.

WAT MOET ER GEBEUREN
ZODAT WE JE NIET
KWIJTRAKEN?
Joost hoopt zijn studie te mogen hervatten, en
binnen twee jaar zijn bevoegdheid te hebben.
Joost vindt het wel belangrijk dat hij voor veel
vakken vrijstellingen krijgt:

“Ik zou graag willen dat
er serieus gekeken wordt
naar wat er nodig is om
mijn bevoegdheid te
behalen en wat ik met mijn
13 jaar werkervaring tot

BEN JE ER AL KLAAR VOOR?
Joost is er meer dan klaar voor om eindelijk zijn
bevoegdheid te halen:

“In de afgelopen twee jaar heb ik grote
stappen gemaakt, mijn zelfvertrouwen
is gegroeid. Ik ben er nu klaar voor om
de volgende stap te maken”.

op heden al beheers”.

