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Voor 1 week verruilde HAN docente Jacqueline haar 
werkplek voor een stage op het ROC Nijmegen

De opbrengst
- Verbeterd contact met hbo studenten afkomstig van het mbo
- Verbeterde aansluiting op de leerbehoeften van oud mbo studenten
- Realistische (positieve) overtuigingen over het mbo
- Waardering voor het docentschap op het mbo, dit kent veel diversiteit

Als HAN docent een stage lopen op het mbo? Voor Jacqueline is dit 
idee werkelijkheid geworden. De ervaring was zowel leerzaam als 
nuttig om toe te passen in haar eigen onderwijs. Een groot aantal van 
haar studenten komt van het mbo af. Bij deze doelgroep kan 
Jacqueline nu beter aansluiten en het onderling contact is volgens 
Jacqueline merkbaar verbeterd. Het meepraten gaat bijvoorbeeld 
makkelijker nu Jacqueline meer over het mbo weet.

Het idee om als docente stage te lopen ontstaat tijdens een 
bijeenkomst op het ROC Nijmegen. Hoe mooi zou het zijn om de 
bijeenkomst uit te lopen en lekker de school in te gaan? Het ROC 
Nijmegen is een imposant gebouw met een hoop diversiteit binnen 
de muren. Dit ziet Jacqueline als een mooie kans om een hoop 
nuttige ervaring op te doen.

Na de bijeenkomst besluit Jacqueline om van de gedachte werk te 
maken. Het begint met een mail naar één van haar oud studenten die 
tegenwoordig op het ROC Nijmegen les geeft. Hij reageert 
enthousiast op het voorstel. Het lijkt hem wel wat om een oud 
docente onder zijn hoede te nemen als stagiair. Zo worden de rollen 
eens omgedraaid!

Heb jij ook interesse in het 
mbo? Wil jij jezelf 
professioneel ontwikkelen of 
je netwerk vergroten? Doe 
mee met de 
docentuitwisseling van 2021!

De docentuitwisseling is een 
jaarlijkse uitwisseling tussen 
docenten van het ROC Nijmegen 
en de HAN. Voor jou een unieke 
kans om antwoorden te vinden. 
Antwoorden op vragen over het 
mbo en de doorstroom naar het 
hbo.

Interesse of meer weten?
Contact info

Het verhaal van Jacqueline Gerrits  een stage op het mbo als HAN docente

Vervolgens schrijft Jacqueline een voorstel aan haar
werkgever. Hierin onderbouwt zij het idee en de onder-
liggende motivatie hiervoor. Het regelen van de finan-
ciering gaat in overleg met de leidinggevende. Soms is
hier een potje voor beschikbaar. Bij Jacqueline komt de
financiering uit haar eigen professionaliseringspotje.

De stage
De week van de stage op het ROC Nijmegen breekt aan. 
Jacqueline wordt hartelijk ontvangen en mag overal meekijken. Naast 
de lessen zijn dit vergaderingen, slb gesprekken en ontmoetingen 
met docenten in de docentenkamer. De lessen zijn divers en 
verschillen van mbo niveau 2 t/m 4. Het valt Jacqueline op hoe 
waardevol het is om langer dan 1 dag stage te lopen. De mbo 
studenten stellen zich gedurende de week steeds meer open en gaan 
het gesprek met Jacqueline aan. Dit maakt het contact veel 
waardevoller. In 1 week tijd heeft Jacqueline nog meer waardering 
gekregen voor haar collega’s op het mbo en voor de studenten 
zelf. Hiernaast heeft de stage veel opgebracht.

Volgens Jacqueline is het nodig om kennis 
van elkaars onderwijs te hebben. Elke 
student doorloopt in zijn schoolcarrière een
persoonlijke leerlijn die erg kan verschillen 
van andere studenten. Met de kennis die 
Jacqueline van het ROC Nijmegen heeft gekregen kan zij nu in 
haar eigen lessen beter aansluiten op de student die van het 
mbo doorstroomt naar het hbo. Dit maakt de stageweek erg 
waardevol.


