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Lea Belde ontdekte door haar bijbaan bij Lyceo dat ze veel voldoening
haalt uit lesgeven. Inmiddels werkt ze als docent Engels, maar ze
springt in de weekenden en de vakanties nog steeds graag bij als
examentrainer.
“Ik merkte dat ik er voor mezelf veel uithaalde en dat ik er goed in
ben. Daarom ben ik na mijn bachelor een educatieve master gaan
volgen.”

Lea was helemaal niet van plan om het onderwijs in te gaan.
Haar hart lag bij talen, dus het voelde als een logische stap
om Duits of Engels te gaan studeren. Het werd Engels,
omdat ze het idee had dat ze daar meer kanten mee op
kon. Lea: “Het leek me leuk om een bijbaan te hebben
waarin ik de kennis van mijn studie kon gebruiken. Daarom
koos ik voor het geven van bijles bij Bijlesnetwerk en Lyceo.
Ik ben begonnen met een-op-een bijles, wat ik best hard
werken vond. Je moet de leerlingen echt motiveren, want
ze hebben er niet altijd zin in. Aan de andere kant gaf het
extra veel voldoening als je na een paar keer uitleggen
merkte dat het kwartje viel.”
De resultaten van Lea waren zo goed dat er al snel werd
gevraagd of ze ook examentraining wilde geven. “Nadat
ik een paar keer had meegelopen met een ervaren trainer,
mocht ik zelfstandig trainingen gaan geven. Dat beviel zo
goed dat ik daar tot op de dag van vandaag mee ben doorgegaan. Je werkt uren achter elkaar heel intensief samen
met dezelfde groep, waardoor je in korte tijd een band
opbouwt. Omdat je allemaal hetzelfde gezamenlijke doel
hebt, het examen halen, staat iedereen ervoor open om
gemotiveerd te worden en het zelfvertrouwen te krijgen
dat ze het kunnen.”

“Je werkt intensief samen,
waardoor je snel een band opbouwt”
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Zelfverzekerde houding
Het geven van examentraining viel bij Lea zo in de smaak dat
ze er toekomstmuziek in zag. “Ik merkte dat ik er voor mezelf
veel uithaalde en dat ik er goed in ben. Daarom ben ik na mijn
bachelor een educatieve master gaan volgen. Door de ervaring
met het werken met leerlingen en op scholen voelde het niet
als een risico om daaraan te beginnen. Ik wist al dat ik het naar
mijn zin zou hebben.”
Tijdens haar studie had Lea veel profijt van haar werk bij Bijlesnetwerk en Lyceo. “Ik wist bijvoorbeeld al hoe lang het duurt
om een opdracht te maken en op welke manier je structuur
aanbrengt in je lessen. Vooral in de eerste maanden van mijn
studie gaf dat een duidelijke voorsprong. Ook in mijn huidige
baan als docent Engels op het Candea College in Duiven heb
ik profijt van mijn ervaring. Voor een groep staan, hard genoeg
praten, werken volgens een planning, duidelijk uitleggen: het
zijn allemaal vaardigheden waarmee ik tijdens het geven van
examentraining al in aanraking ben gekomen.”

Goede afwisseling
Lea zit uitstekend op haar plek op haar huidige school.
Ze heeft leuke collega’s en ervaart weinig stress of
werkdruk. “Ik heb een aanstelling voor 0,8 fte en ga elke
dag met plezier naar mijn werk. Daarnaast geniet ik ervan
om af en toe nog voor Lyceo te werken, bijvoorbeeld als
coördinator op projecten of in de schoolvakanties als
examentrainer. Zo kom ik nog eens op andere scholen
en ontmoet ik andere collega’s. Dat houdt me scherp en
zorgt voor afwisseling. Daar hou ik van.”
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