
PEGGY VAN DONGEN
HOE BEN JE HIER GEKOMEN? 

Peggy is afgestudeerd in algemene chemie en heeft de eerste jaren van haar carrière in het 

bedrijfsleven gewerkt. In deze periode was zij zoekende naar een functie die bij haar paste en 

waar zij voldoening uit kon halen. Tijdens deze periode merkte Peggy dat ze het leuk vond om 

nieuwe medewerkers in te werken en andere medewerkers wilde helpen bij hun ontwikkeling.

Haar nichtjes van 15 en 17 hebben de 

doorslag gegeven toen zij haar vertelden 

dat ze haar graag als leraar zouden willen 

hebben. Toen de mogelijkheid op haar 

pad kwam om als zij-instromer voor de 

klas te staan, besloot Peggy deze kans 

met beide handen aan te grijpen. 

Op de eerste school waar Peggy lesgaf, 

werd haar gevraagd of zij naast NaSk ook 

wiskunde wilde doceren. 

WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU NIET KWIJTRAKEN? Werkt sinds 2003 in het 
onderwijs. Geeft 19 uur les 
in Wiskunde aan klas 3 
en 4 van vmbo basis- en 
kaderonderwijs. Peggy is 
daarnaast examensecretaris, 
sectie-leider wiskunde, 
werkplek-begeleider en 
mentor.

ACHTERGROND
 

“Het onderwijs zal mij niet zomaar kwijtraken. Als ik geen wiskunde meer zou kunnen 

geven, kan ik zo aan de slag als NaSk-docent. Wiskunde geef ik echter met veel meer 

plezier en dat is te merken. Bovendien krijgen alle leerlingen wiskunde en is het voor 

mij meer een uitdaging om iedereen wiskunde te leren. Of ze het nou moeilijk of 

makkelijk vinden, wel of niet die technische inslag hebben, ik vind het een uitdaging om 

het voor iedereen begrijpelijk te maken. Daarvoor moet ik de leerling leren kennen, en 

dat is mijn sterkste punt: contact maken met en aandacht hebben voor de leerling.”

“Wiskunde en scheikunde waren altijd 

al mijn favoriete vakken, dus hier was 

ik erg blij mee. Mijn hart meer ligt 

bij wiskunde dan bij natuurkunde, 

een onderdeel van NaSk. Toen mij 

gevraagd werd om wiskunde te komen 

doceren, heb ik die kans gepakt.”



Peggy vindt het heel belangrijk dat er goed samen wordt gewerkt met haar collega’s. Iedereen 

staat de hele dag alleen voor de klas, maar de leraren moeten het wel met elkaar samen doen. 

WAT MOET ER GEBEUREN ZODAT WE JE NIET KWIJTRAKEN?

Peggy geeft inmiddels 15 jaar wiskunde. Zij is altijd in de veronderstelling geweest dat dit 

bevoegd was, omdat wiskunde en scheikunde aan elkaar verwant zijn. Haar bevoegdheid 

scheikunde heeft Peggy versneld behaald, doordat zij HTS scheikunde heeft gedaan.

BEN JE ER AL KLAAR VOOR?

“Peggy is erg 
betrokken bij de 

leerlingen van 
het VMBO, heeft 

altijd persoonlijke 
aandacht voor 

leerlingen, weet 
wat er bij hen 

speelt en houdt 
daar in haar 

aanpak rekening 
mee. Daarnaast 

is ze altijd bereid 
om extra te 

werken, biedt 
actief haar hulp 

aan en stelt vaak 
het belang van 

school boven haar 
eigen belang.”

- Henk, collega

“Ik ben dus ook HTS geschoold in wiskunde. Mijn examenresultaten van de afgelopen 

jaren, mede bepalend voor de goede slagingspercentages van de school, geven niet 

alleen mijn bekwaamheid als leraar aan, maar vooral ook mijn bekwaamheid als docent 

wiskunde. Wat ik nu nodig heb, is een officieel instituut dat mijn opleiding en ervaring 

kan omzetten in een tweedegraads bevoegdheid wiskunde.”

“Dat ik inmiddels zo diep geworteld ben 

in mijn school diverse taken uitvoer en 

mijn LC-functie gekregen heb, geeft aan 

dat ik zeker bekwaam ben als leraar. 

Het enige dat ik nog nodig heb is een 

wiskundebevoegdheid.”


