ELYES OUHALI
HOE BEN JE HIER GEKOMEN?
Elyes heeft zijn bachelor en master in Business Administration behaald aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Naast zijn studie heeft Elyes altijd met plezier gewerkt als coach bij
een huiswerkbegeleidingsinstituut.
Na het afronden van zijn master Business Administration startte Elyes zijn master Leraar
Voorbereidend Hoger Onderwijs in Management en Organisatie (M&O) en begon als docent
M&O.
Vervolgens kwam de mogelijkheid op zijn pad om als trainee aan de slag te gaan bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij zich ontwikkelde tot beleidsadviseur.
Het werken in het onderwijs bleef Elyes trekken en na het afronden van zijn traineeship
keerde hij terug om als docent economie en M&O aan de slag te gaan. De afgelopen jaren
heeft Elyes de lerarenbeurs gebruikt om zijn coachingsvaardigheden naar een hoger
niveau te brengen.

ACHTERGROND
“Mijn drive en geduld om het
verschil te kunnen maken
voor iemand anders.”

Werkt sinds 2008 in het
onderwijs. Geeft fulltime les
in Management & Organisatie
(M&O) aan de bovenbouw havo
en vwo, en Economie aan havo
3 en 4 en mavo 3 en 4 van een
katholieke scholengemeenschap.
Elyes heeft daarnaast een
eigen coachingsbureau/
begeleidingsintituut.

WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU NIET KWIJTRAKEN?
Elyes denkt vanuit de kracht van de leerling. Hij geeft
daardoor met passie, zorg en geduld les op een
manier die aansluit bij zowel de leerbehoeften als de
belevingswereld van de leerlingen.

“Het lukt me daardoor om
niet alleen te werken aan
hun ontwikkeling op de

Niet alleen is hij een prettige docent voor

korte termijn maar ook

zijn leerlingen, hij is ook een fijne collega die

op de lange termijn.”

zich richt op het vinden van oplossingen. Als
samenwerkingspartner heeft hij het overzicht of kan
hij het overzicht creëren.

WAT MOET ER GEBEUREN ZODAT WE JE NIET KWIJTRAKEN?
Elyes wil graag duidelijk inzicht in het studieprogramma en de studiebelasting voor het
behalen van zijn eerstegraads bevoegdheid Economie. Hij hoopt dat starten in 2019/2020
ook mogelijk is, omdat aankomend jaar voor Elyes niet gaat lukken.
Elyes heeft de lerarenbeurs het afgelopen jaar al ingezet om zijn coachingsvaardigheden te
ontwikkelen, dus het kostenplaatje is vrij hoog als hij het programma zelf moet betalen.

BEN JE ER AL KLAAR VOOR?
Elyes heeft net de master Educational Needs; Dynamisch Coachen afgerond en daarmee
ook een drukke periode afgesloten. Gezien Elyes naast zijn fulltime baan als docent ook een
eigen begeleidingsinstituut leidt, hoopt hij dat het programma hierop aansluit, zodat het
voor Elyes wel haalbaar is het goed af te kunnen ronden.

“Elyes heeft
kennis van
zijn vak,
heeft een
goede
band met
leerlingen.
Hij heeft wat
voor anderen
over.”
- Melissa, leidinggevende

