Nico Smeets
HOE BEN JE HIER GEKOMEN?
Nico zijn ambitie om in het onderwijs te werken is ontstaan toen hij zich realiseerde wat er in
zijn eigen onderwijs tekortgeschoten had: “Mijn hoogbegaafdheid, was een vloek en zegen in
mijn onderwijs”. De paar inspirerende, warme leraren die Nico hadden bewogen om zich op
school in te zetten hebben zijn ambitie om in het onderwijs te willen werken aangewakkerd.
Hij wil net als deze docenten nauw
betrokken zijn bij de ontwikkeling
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iets anders bezig ben. Maar leerlijnen,
opdrachten, simulaties en experimenten
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Nico is een creatieve, integere en soms
wat chaotische docent met humor, die
altijd klaarstaat om anderen te helpen:
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Obstakels
Nico wil zich bijscholen tot eerstegraads docent
algemene economie, zodat hij les kan geven aan
de bovenbouw van de havo en het vwo. Helaas
wordt deze hbo-studie niet aangeboden via de zijinstroomregeling, alleen via de deeltijdstudie-variant.
Voor Nico heeft het volgen van een deeltijdstudie
verschillende nadelen. Naast dat hij geen zijinstroomsubsidie kan ontvangen om zijn studie
te bekostigen, wordt in een deeltijdstudie geen
maatwerk geboden. Door het gebrek aan maatwerk
zal Nico 2,5 tot 3 jaar moeten studeren. Met Nico
zijn begaafdheid, vooropleiding en ervaring is dit
beroepsmatig ineffectief.
Nico hoopt om een lerarenopleiding te volgen die
van toegevoegde waarde is voor hem als docent. Hij
wil graag meer maatwerk in zijn opleiding. Hij heeft
immers ruime ervaring, en hoeft niet alles opnieuw te
leren.

