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Bio Lisa Jansma
Leeftijd: 26 jaar
Opleidingen: Bachelor communicatie &
Informatiewetenschappen, Bachelor
Taalwetenschappen, Master Communicatiekunde,
PDG-traject
Werk: docent Nederlands, Engels en
Ondernemersvaardigheden bij de opleidingen van
Uiterlijke verzorging ROC Friese Poort.
Werkt al 3 jaar als docent in het mbo.
De reden waarom ik in het mbo werk is dat mbo-ers
ook kwalitatief goede lessen verdienen!
Mijn leerlingen leren mij anders naar dingen te
kijken. Werken in het mbo is voor mij: leerlingen iets leren en zelf ook elke dag iets van hen leren.
Ik vind het belangrijk dat docenten zich daar bewust van zijn: ‘Wat heeft een leerling mij te
geven?’. De relatie met de student vind ik heel belangrijk. Ik hoop anderen te inspireren om ook op
deze manier naar het werken in het mbo te kijken.
Quotes:
“Werken in het mbo is voor mij: aan het eind van de dag me afvragen: wat heb ik vandaag weer
geleerd van de leerlingen?”
“Werken in het mbo is voor mij: leerlingen iets leren en zelf ook elke dag iets van hen leren.”
“Mijn leerlingen leren mij anders naar dingen te kijken.”
“Wat kan een mbo-leerling jou leren?”

Bio Floris van Acquoij
Leeftijd: 26 jaar
Opleidingen: MBO Autotechniek, Bachelor
of Education PTH te Eindhoven.
Werk: docent motorvoertuigentechniek
niveau 4, mentor en coördinator bij
KWIC.
Werkt al 4 jaar in het onderwijs.
Floris vindt het belangrijk dat je als
docent passie over kan brengen op de
studenten. Ook het bijdragen aan de
vorming als mens van de studenten, naast het aanleren van een vak vindt hij van belang. Iedere
student heeft een eigen verhaal en hij wil graag daar een steentje aan bij dragen.
Quotes van Floris die hem typeren:
“Het komt altijd goed”. Hij denkt graag in oplossingen.
“Iedereen is welkom’’
“Alles is mogelijk’’

Bio Jeroen de Graauw
Leeftijd: 27 jaar
Opleidingen: mbo verpleegkunde, Propedeuse
Docent gezondheidszorg; Associate’s Degree
Vaardigheden onderwijs; Bachelor Docent
gezondheidszorg
Werk: docent gezondheidszorg & welzijn; Team
Verzorgende IG bij het Graafschap College,
werkt sinds 2014 in het mbo, na de stage direct
bij het GC aan de slag. In 2017 genomineerd
voor het talentengala van het Graafschap
College, in de categorie Beste Medewerker.
Ambassadeur van de opleidingsschool ArnhemAchterhoek. Ambassadeur wil zeggen dat ik als
alumni van de lerarenopleiding, samen met
collega’s, meedenk over het goed voorbereiden
op werken in het mbo: wat is belangrijk, wat
heb ik gemist, wat is overbodig.
Quotes:
‘Student opleiden tot professional en kritisch aan
het denken zetten’
‘Mijn eigen (patiënten) ervaringen gebruiken als concrete voorbeelden’
‘Altijd bezig zijn met de vraag hoe begeleid ik de student naar het beroep en niet hoe breng ik het
beroep bij de student. Welke kwaliteiten en valkuilen heeft de student waarin zij zich profileren’

Bio Lilian Boonstra
Leeftijd: 50 jaar
Opleidingen: Tweedegraads docentenopleiding Nederlands (HAN),
Opleiding tot Bedrijfsinformatiekundige (TIVI), Doctoraal
Nederlands Taalbeheersing en Communicatiekunde (RuG)
Werk: docent Nederlands mbo-4 bij de opleiding tot Sociaal
Cultureel Werker
Werkt 2,5 jaar als docent in het mbo.
Mijn keuze om in het mbo te gaan werken is dat ik jonge mensen
die een vak willen leren wil toerusten met een goede beheersing
van de Nederlandse taal, om hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten. Hoe je je uitdrukt, is je visitekaartje. Ik ben de
afgelopen 25 jaar werkzaam geweest in verschillende branches:
ICT, recreatie, bedrijfsleven, onderwijs en de overheid. Ik weet
welke taal, welk jargon wordt gebruikt en hoe je effectief kan zijn
in communiceren. Deze ervaring wil ik graag delen.
Quotes:
"Van spreektaal naar vaktaal".
"Werken met echte taal uit de praktijk is het meest motiverend en leerzaam voor studenten".
"Nederlands als onderdeel van een hybride leeromgeving, daar zet ik me graag voor in."
"Er zit veel poëzie in mbo-studenten."

