
Al tijdens haar studie psychologie wist Valerie dat dit niet 
haar eindstation zou zijn. Uitgeleerd ben je immers nooit. 
Haar bijbaan als huiswerkbegeleider en bijlesdocent bij een 
Rotterdams instituut bracht haar op een idee: misschien 
lag haar toekomst in het onderwijs? In dat geval zou de 
lerarenopleiding een goede vervolgstap zijn. Daarom ging 
Valerie na haar bachelor psychologie bij Lyceo aan de slag 
als examentrainer. Valerie: “Ik was benieuwd hoe ik het zou 
vinden om voor de klas te staan. Nou, daar was ik snel uit: 
geweldig!” 

Lerarenopleiding
In 2019 stroomde ze daarom in bij de lerarenopleiding Nederlands 
en Spaans aan de Hogeschool van Utrecht. Valerie koos voor de 
deeltijd variant en werkt daarnaast 24 uur per week als docent 
Nederlands op een middelbare school in Rotterdam. Valerie: 
“Het vak Nederlands kampt op dit moment met een groot 
lerarentekort. Daarom ben ik blij dat ik naast mijn studie 
meteen ook voor de klas mag staan. Zo draag ik echt iets 
bij aan het onderwijs.”

Valerie werkt ook nog steeds als examentrainer bij Lyceo, waar 
ze voornamelijk vmbo-leerlingen traint. Ze volgde daarvoor zelf 
een training tot vmbo-specialist, zodat ze haar leerlingen op de 
juiste manier kan helpen. Valerie: “Soms is het best pittig om les 
te geven op het vmbo, omdat de leerlingen niet allemaal even 
gemotiveerd zijn. Maar juist van deze groep heb ik veel geleerd. 
Ik weet nu beter hoe ik hen toch zover kan krijgen om aan het 
werk te gaan. Als leerlingen aan het einde van de training 
zeggen dat ze het nu minder spannend vinden om examen 
te doen, ben ik best trots op mezelf. En op de leerlingen!”

Stevig in je schoenen
Op de middelbare school in Rotterdam geeft Valerie nu les 
aan twee brugklassen en een 2-vwo-klas. Daarbij komt haar 
praktijkervaring goed van pas. Valerie: “Tijdens mijn lessen 
Nederlands profiteer ik ervan dat ik al vaak voor de klas 
heb gestaan: echt spannend vind ik het niet meer. Hoewel, bij 
Lyceo werk ik met kleine klassen, hier zitten wel dertig kinderen 
in het lokaal. Dat is soms even schakelen, maar gelukkig gaat 
het me prima af.” 

Ook het eigen maken van de lesstof en die vervolgens op de 
juiste manier overbrengen aan de leerlingen, is voor Valerie 
gesneden koek. “Mijn studiegenoten moesten weer even diep 
graven in hun geheugen, maar omdat ik altijd bijles en examen-
training heb gegeven, is het voor mij bekende materie. Daardoor 
sta ik als docent steviger in mijn schoenen.”

Prachtig vak
Valerie weet inmiddels zeker dat haar toekomst in het onderwijs 
ligt. Op den duur wil ze naast Nederlands ook Spaans gaan geven. 
Mentor worden lijkt haar ook leuk en wie weet haalt ze over een 
paar jaar nog haar eerstegraads bevoegdheid. 

En Valerie heeft nog een mooie ambitie: het vak van docent 
positief op de kaart zetten. “Er wordt vaak negatief gesproken 
over ons beroep. Dat vind ik jammer, want het is juist zo’n 
prachtig vak. Natuurlijk is het hard werken, maar het is zo 
bijzonder om als docent echt iets voor leerlingen te kunnen 
betekenen.” Dankzij Valeries enthousiaste verhalen, heeft een 
vriendin van haar nu ook gesolliciteerd bij Lyceo. “Het zou heel 
leuk zijn als zij straks ook de lerarenopleiding gaat doen. Hoe 
meer studenten enthousiast raken over een carrière in het 
onderwijs, hoe beter.”
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Valerie van Reeuwijk studeerde psychologie, maar werd zo 
enthousiast van haar bijbaan in het onderwijs, dat ze na haar 
afstuderen verder ging met de lerarenopleiding. Nu werkt Valerie 
als docent Nederlands op een middelbare school, studeert ze in 
deeltijd en geeft ze ook nog examentraining bij Lyceo. 

“Als docent profiteer ik ervan dat ik al vaak voor de klas heb 
gestaan.”
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