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Mark wist altijd al dat een kantoorbaan niets voor hem 
was. Liever deed hij later afwisselend werk, waarmee hij 
bovendien een steentje bijdraagt aan de maatschappij. 
Liefde voor het onderwijs zit in de familie: zijn oom, tante 
en opa werkten op een school en zijn zus studeert aan 
de Pabo. Ook Mark zag zijn toekomst voor de klas: in 2017 
startte hij met de lerarenopleiding Algemene Economie 
en Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Lekker veel uren maken
Op zoek naar een bijbaan die aansloot bij zijn studie, kwam hij uit 
bij Lyceo. Daar kon Mark direct aan het werk als examentrainer 
economie. “Er is altijd veel animo voor de economie-trainingen, 
dus ik kon meteen lekker veel uren maken. Ik ben begonnen als 
trainer. Dat ging me goed af, ik kreeg positieve beoordelingen van 
leerlingen en de Lyceo-coördinator. Daarom mocht ik na een tijdje 
als hoofdtrainer aan de slag.”

Als examentrainer werk je twee of drie hele dagen achter elkaar 
met kleine groepjes leerlingen. Dat maakt het werk ontzettend 
leuk, zegt Mark. “Omdat we zo intensief met elkaar samenwerken, 
bouw ik echt een band op met leerlingen. Daarbij vind ik het vak 
economie heel interessant, economie is overal om ons heen. Ik 
probeer altijd het dagelijkse nieuws te verweven in de training, 
zodat de stof meer context krijgt.” Mark heeft inmiddels aan 
tientallen vmbo- en havoleerlingen examentraining gegeven, op 
diverse vestigingen van Lyceo en op scholen in heel Nederland. 
Mark: “Heel boeiend om te ervaren hoe het er op al die onderwijs-
locaties aan toegaat.”

Pedagogische aspecten
Naast de trainingen ging Mark ook voor Lyceo werken op een 
middelbare school in Almere, zijn woonplaats. Elke woensdag-
middag gaf hij daar één-op-één bijles economie en daarnaast 
begeleidde hij een huiswerkgroep. “Werken op een vaste dag en 
dan ook nog om de hoek: top!” De huiswerkbegeleiding gaf weer 
een nieuwe dimensie aan zijn bijbaan, vertelt Mark. “Daar zijn we 
veel bezig met het aanleren van studievaardigheden. 

En ook pedagogische aspecten spelen een rol als je elke week 
dezelfde klas voor je hebt. Heel leerzaam voor mij, want 
pedagogie komt in mijn studie minder aan bod.” 

Zo merkte Mark op dat een leerling die normaal gesproken 
behoorlijk aanwezig was in de groep, nu al een tijdje in zichzelf 
gekeerd zat. Mark kaartte het aan bij de vestigingscoördinator, 
die de zorgcoördinator van de school inschakelde. Mark: “De 
leerling bleek inderdaad niet goed in zijn vel te zitten. Ik vond 
het heel fijn dat ik de signalen snel herkend had, want nu kon 
ik de juiste mensen binnen de school inlichten om de leer-
ling verder te helpen.” Omdat duidelijk was dat Mark bij Lyceo 
helemaal op zijn plek zat, werd hij in 2019 door Lyceo gevraagd 
om naast de inhoudelijke begeleiding ook selecteur te worden. 
Studenten die bij Lyceo komen werken, worden door onder 
meer door Mark welkom geheten en wegwijs gemaakt. “Heel 
leuk om zo mijn kennis en ervaring door te kunnen geven.”

Zelfvertrouwen als docent
Dat hij bij Lyceo al tijdens zijn studie zoveel vlieguren heeft 
kunnen maken in het onderwijs, vindt Mark een groot voordeel. “Ik 
heb veel direct contact met leerlingen. Omdat ik meestal in kleine 
groepjes of met één leerling werk, krijg ik direct feedback op mijn 
aanpak. Daardoor heb ik snel mijn eigen, authentieke manier van 
lesgeven ontwikkeld. Dat geeft me zelfvertrouwen als docent.” 
Dat kwam goed van pas toen Mark vorig jaar stage liep op een 
middelbare school. Zijn stagebegeleidster moest door familie-
omstandigheden plotseling naar het buitenland, maar kon door 
corona niet meteen terugkeren. “Toen heb ik drie maanden haar 
klas overgenomen. Nogal onverwacht, maar dankzij mijn ervaring 
bij Lyceo stond ik ontspannen voor de groep.”

Wat Mark betreft, smaakten die drie maanden zeker naar 
meer. Dit jaar rondt hij zijn studie af. “Straks wil ik eerst twee 
jaar fulltime werken als docent en daarna mijn eerstegraads 
bevoegdheid halen. Later in mijn carrière zou ik wel teamleider 
willen worden. Ik zie wel hoe het loopt, ik weet in ieder geval 
zeker dat mijn toekomst in het onderwijs ligt.” Wat Mark het 
allermooist zou vinden? “Lesgeven op mijn oude middelbare 
school in Almere. Dan is de cirkel rond.”
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Mark van der Meer (21) rondt dit jaar de lerarenopleiding af. Als 
examentrainer en selecteur bij Lyceo heeft hij al veel praktijkervaring 
opgedaan, waar hij als aankomend docent de vruchten van plukt. 
Toen vorig jaar zijn stagebegeleidster langdurig uitviel, nam Mark de 
klas tijdelijk van haar over. Nogal onverwacht, maar toch stond hij vol 
zelfvertrouwen voor de groep.


