
Een docent zijn valt niet mee 

Elke vrijdagavond zat ik voor de televisie om “100 dagen voor de klas” terug te kijken. Het deed me 
een beetje denken aan hoe gezellig het eigenlijk was op school voordat corona uitbrak in Nederland. 
Het gaat over 2 mensen genaamd Tim en Nicolas die als stagiaires voor de klas moeten gaan staan 
voor 100 dagen lang zonder dat ze er een opleiding voor hebben gedaan. Hoe lijkt het jou om 100 
dagen voor de klas te staan zonder iets te weten van het vak? 
 
Stagiaires 
Een stagiaire is iemand die nog geen docent is, maar wel een docent wilt worden. Ze worden meestal 
begeleid door een docent. Als stagiair weet je nog vrij weinig van het docent zijn en heb je er nog 
geen ervaring mee. Dat is wat Tim en Nicolas meemaakten in de serie. Ze geven allerlei klassen les, 
van mavo tot gymnasium. Wat je opvalt is dat ze het veel zwaarder hebben met hogere klassen mavo 
dan met eerste klas gymnasium.  
 
De serie 
Het lijkt alsof de docenten het zwaar te hebben in de klas, maar dat is nog maar 30% van het hele 
vak. De docenten moeten ook nog huiswerk nakijken, toetsen maken en de lessen voorbereiden. De 
serie is gemaakt om meer aandacht te geven aan de docenten die op middelbare scholen werken. Ze 
krijgen te weinig betaald en werken heel veel uren in de week. Het lijkt makkelijk om een docent te 
zijn, totdat je in de serie ziet hoeveel er buiten het lesgeven gebeurt.  

Ik had op mijn school in Amsterdam ook een stagiaire die het erg moeilijk had met mijn klas. Ze gaf 
Nederlands en werd begeleid door (naar mijn mening) de beste docent die ik had. Uiteindelijk ging ik 
weg en weet ik nooit of ze al docent geworden is. Een stagiaire wordt natuurlijk wel begeleid door 
een echte docent op diezelfde school, maar in de serie had Nicolas een gesprek met zijn 
“begeleider”. Nicolas vroeg of de Begeleider zou ingrijpen als het helemaal fout gaat, maar de 
begeleider zei dat hij Nicolas zou laten spartelen. Dit doet hij, zodat hij als stagiaire zelf moet leren 
omgaan met de momenten die fout gaan tijdens een les. 
 
De stagetijd 
Ik zou zelf nooit een docent kunnen zijn, omdat ik snel geïrriteerd raak, geen geduld heb en niet veel 
tijd aan 1 ding wil besteden zoals het voorbereiden van toetsen en huiswerk nakijken. Ik vond het wel 
een hele vermakelijke serie om naar te kijken en ben benieuwd hoe mijn eigen docenten hun stage 
tijd hebben doorgebracht. 
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