
Gideon groeit op in Nigeria. Op zijn twaalfde verhuist hij 
naar Nederland, waar hij terechtkomt in groep 8. Een hele 
opgave, want Gideon spreekt geen woord Nederlands. Maar 
hij laat zich niet uit het veld slaan: hij volgt extra taallessen 
en maakt zich de lesstof snel eigen. Een half jaar later mag 
hij beginnen op de middelbare school. Gideon: “Het was 
niet makkelijk om alles zelf uit te vinden in een land dat ik 
niet kende. Maar ik was zo vastbesloten om mijn diploma te 
halen, dat ik elke kans aangreep om dat te bereiken.”

Gideons toewijding wordt beloond: als hij vijftien is, wordt hij 
geselecteerd voor een tweejarig traject op een middelbare 
school in Amerika. Na zijn eindexamen wordt hij gescout 
door Bates College. Met de beurs die zij hem aanbieden, 
haalt Gideon in de VS zijn bachelor Economie. Daarna keert 
hij terug naar Nederland, waar hij nu aan de UvA een master 
Antropologie & Ontwikkelingssociologie volgt.

Kansen pakken
Naast zijn studie werkt Gideon bij Lyceo. Drie middagen per 
week geeft hij huiswerkbegeleiding en bijles op een scholen-
gemeenschap in de Amsterdamse Bijlmer. Het is geen toeval dat 
Gideon in het onderwijs terecht is gekomen. “Ik herken mezelf 
in mijn leerlingen: sommigen moeten extra hard werken om 
de eindstreep te halen. Ik heb zelf een paar geweldige kansen 
gekregen, die ik met beide handen heb aangepakt. Nu vertel ik 
mijn leerlingen mijn verhaal en laat ik ze met mijn lessen zien 
hoe leuk leren is en wat je ermee kunt bereiken. Ik hoop een 
rolmodel te zijn: dit kun jij ook.

Tijdens de wiskunde bijlessen die Gideon geeft, ziet hij soms 
bijna letterlijk het kwartje vallen bij een leerling. “Dat zijn mooie 
momenten, ineens heeft iemand het door. Laatst haalde 
een leerling een 7,5 voor zijn toets, nadat hij vorige keer een 
onvoldoende kreeg. Dat is natuurlijk geweldig!” Gideon vertelt 
zijn leerlingen ook over het belang van gezonde voeding en 
voldoende slaap en leert hen plannen en structuren. “Die lessen 
voegen echt iets toe, merk ik. Leerlingen realiseren zich dat er, 
om je diploma te halen, meer nodig is dan alleen studeren.”

Met z’n allen
Natuurlijk loopt het ook wel eens wat stroever: de huiswerk-
begeleiding is verplicht en leerlingen zijn niet altijd gemotiveerd 
of gefocust. Daarom volgde Gideon een training Klassen-
management bij Lyceo. Nu betrekt hij bijvoorbeeld de rustige, 
gemotiveerde leerlingen bij het benaderen van degenen die 
er minder zin in hebben. “We spreken af wat we die middag 
met z’n allen willen bereiken. Uiteindelijk is iedereen blij als 
we de tijd nuttig besteed hebben - je bent er nu toch.”

Waarde toevoegen
Gideon gaat binnenkort ook examentrainingen geven bij Lyceo. 
Daarnaast wil hij zo snel mogelijk zijn eerstegraads bevoegdheid 
halen en op den duur ook opiniestukken schrijven en debatteren 
over het onderwijs. Gideons toekomst ligt op school, zoveel is 
zeker. Onlangs kreeg hij een baan aangeboden op de Zuidas: het 
salaris lag aanzienlijk hoger dan in het onderwijs. Maar Gideon 
kiest niet voor het geld. “Wat ik terugkrijg voor mijn werk, is het 
feit dat ik elke dag doe wat ik leuk vind. En dat ik waarde toevoeg 
aan het leven van leerlingen en hun ouders. Dat is pas echt een 
goede beloning.”
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Gideon Ikpekaogu geeft bijles en huiswerkbegeleiding op een school 
in Amsterdam. Op jonge leeftijd verhuisde hij vanuit Nigeria naar
Nederland. Daarna werd hij geselecteerd voor twee studiebeurzen 
en volgde hij een deel van zijn opleiding in Amerika. Nu studeert 
Gideon aan de UvA en droomt hij van een toekomst in het onderwijs.

“Voor leerlingen wil ik een rolmodel zijn.”
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“Dat zijn mooie momenten, 
ineens heeft iemand het door.”


