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VAN AARDRIJKSKUNDE- EN
GESCHIEDENISDOCENT IN HET VMBO 
NAAR HET PRAKTIJKONDERWIJS 
Kobbe liet vorige jaar weten aan Roos Willemsen (directeur Kompaan college) en

Nynke Hoekstra (P&O adviseur Kompaan college) klaar te zijn voor een nieuwe stap en

meldde zich aan voor vrijwillige mobiliteit. “Na 10 jaar als docent

Geschiedenis/Aardrijkskunde was ik klaar voor een nieuwe uitdaging”, laat Kobbe

weten. Zowel Roos als Nynke hebben meegedacht met Kobbe over de verschillende

mogelijkheden binnen Achterhoek VO en hebben hem geholpen met gesprekken

voorbereiden.

De praktijk-leerling heeft altijd Kobbe’s interesse gehad. Na een dagje meelopen bij

Praktijkonderwijs Zutphen wist hij het zeker. ‘Ik wil verder in het praktijkonderwijs’,

aldus Kobbe.

Vorige schooljaar ontstond er een vacature voor mentor bij Pronova Praktijkonderwijs.

Met veel enthousiasme heeft Kobbe gesolliciteerd op de vacature van mentor. “Na het

sollicitatiegesprek hebben we Kobbe een dagje laten meelopen, waarbij hij zelf ook een

les gaf aan onze leerlingen. Hiermee kon Kobbe sfeer proeven, maar konden wij ook

zien hoe hij als leraar is met onze leerlingen. Na dit dagje meelopen waren we beide

enthousiast”, aldus Nicole Bremmer, directeur Pronova Praktijkonderwijs. "Na

afstemming tussen beide scholen kon Kobbe dit schooljaar starten bij Pronova."

“Ik kijk terug op een hele fijne introductie. Een informatieve introductiedag, betrokken

collega’s en fijne ondersteuning. Ik ben enorm dankbaar dat ik deze overstap heb

kunnen maken, mede dankzij Kompaan en Pronova. Kobbe had zijn vaste contract niet

durven op te zeggen, omdat hij toen net een zoon had gekregen met zijn vriendin.

“Ontzettend mooi dat je binnen Achterhoek VO op deze manier een mooie nieuwe

uitdaging kan aangaan!”


