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 “Na de training kijk je toch anders tegen 

studenten aan en kun je jezelf beter afstemmen 

op wat de ander motiveert.” Aan het woord is 

docent Vicky Mondriaan van Scalda, het Zeeuwse 

ROC. Haar team deed een teamsessie Talent 

(h)erkennen van Thomas Education. “Je krijgt 

meer inzicht in jezelf en het gedrag van je 

collega’s en studenten. Je kunt er zoveel uithalen 

en krijgt tips waar je in de praktijk ook écht 

wat mee kunt. Soms denk je, o ja, dat wist ik al. 

Op andere momenten is het een eye-opener en 

snap je wat je anders kunt doen om de ander 

te motiveren en stimuleren. Knap dat zo’n 

assessment dat er allemaal uit kan halen!”

Vicky is docent Engels, maar richt zich nu veelal op de 

opleiding Directiesecretaresse/Managementassistente. 

Ze verzorgt theorielessen en begeleidt studenten bij 

projecten en opdrachten. Het team van docenten van 

Scalda wilde meer inzicht in de eigen talenten en het 

herkennen van talenten bij collega’s en studenten.   

 

Handvatten

Thomas Education verzorgde een teamsessie waar de 

3HUVRRQOLMNH�3URÀHO�$QDO\VH��33$��GHHO�YDQ�XLWPDDNWH��

´:DW�LV�MH�HLJHQ�JHGUDJVSURÀHO�HQ�KRH�]LW�GDW�ELM�MH�

collega’s. Ja, de uitkomsten waren zeker herkenbaar. We 

kregen handvatten om anders met elkaar om te gaan, 

ons beter op elkaar af te stemmen en aanwezig talent 

te benutten. Ik heb meer inzicht gekregen in gedrag en 

motivatoren van mensen en hoe ik daar vervolgens mee 

kan omgaan. Het is handig om te weten wat iemands 

voorkeursgedragstijl is, zeker als die persoon er wat 

XLWVSULQJW��$OV�HHQ�VWXGHQW�HHQ�JRHG�ZHUNVWXN�KHHIW�

ingeleverd kan ik zeggen: je hebt een mooi draaiboek 

gemaakt. Ik kan ook zeggen: ik zie dat je heel nauwkeurig 

en hard gewerkt hebt aan dit draaiboek. Dan zit ik 

PHHU�RS�GH�NZDOLWHLW�HQ�KHW�SURFHV��$OV�MH�ZHHW�GDW�

iemand gewaardeerd wil worden op kwaliteit en het 

afronden van het proces, dan kan ik als docent dus beter 

complimentjes geven en voelt de student dat zijn talent 

gezien wordt.” 

 

Anders zijn 

Scalda heeft ook de ambitie om het assessment voor 

GH�VWXGHQWHQ�LQ�WH�]HWWHQ��'H�6WXGHQW�3URÀHO�$QDO\VH�

�63$��JHHIW�MRQJHUHQ�LQ]LFKW�LQ�ZLH�]H�]LMQ��ZDW�]H�

motiveert en hoe ze het liefst hun dingen doen. “Zeer 

interessant. Het lijkt me ook een prima instrument 

om studenten duidelijk te maken hoe je kunt omgaan 

met medestudenten die ‘anders’ in elkaar zitten. 

Groepsprocessen op die leeftijd zijn best heftig en 

iemand kan door zijn gedrag makkelijk buiten de boot 

vallen. Dat willen we niet. Geef je de studenten binnen 

een klas het inzicht dat ‘anders’ helemaal niet verkeerd 

hoeft te zijn, dan is dat alleen maar goed voor de 

groepssfeer.” 
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Meer rendement uit  

talenten
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Rendement

“Uiteindelijk wil je studenten op de beste manier 

begeleiden en coachen”, aldus Vicky. “Je wilt dat ze 

JHPRWLYHHUG�]LMQ��RRN�RP�GH�OHVVHQ�WH�YROJHQ��$OV�MH�]H�

GRRU�GH�63$�EHWHU�NXQW�GRRUJURQGHQ��GDQ�EHYRUGHU�MH�

dat. De studenten staan open voor de assessments en 

meer inzicht in zichzelf. Waarom zou je ze dan ook niet 

JHEUXLNHQ�YRRU�GLH�VWXGHQWHQ"µ�0RQLTXH�YDQ�$DOVW�YDQ�

7KRPDV�(GXFDWLRQ�YRHJW�WRH��́ �'H�63$�JHHIW�GRFHQWHQ�

inzicht in het gedrag en talenten van leerlingen. Je hebt 

beter zicht op wat iemand motiveert om z’n best te 

doen en op welke manier de student zijn doelen wil 

bereiken. Wanneer je daar als docent rekening mee 

houdt, wordt de begeleiding niet alleen leuker maar ook 

HIIHFWLHYHU�HQ�SHUVRRQOLMNHU��8LWHLQGHOLMN�]RUJW�GH�63$�

voor meer inzicht in de persoon, waardoor het talent 

van een leerling beter benut kan worden.” 

SCALDA 

Scalda is een school voor 

middelbaarberoepsonderwijs en 

volwasseneneducatie. 

Ontstaan uit een fusie tussen twee ROC’s: 

Westerschelde en Zeeland. 

Scalda telt ongeveer 10.000 leerlingen 

en heeft vestigingen in Terneuzen, 

Vlissingen, Goes en Middelburg.  

Docenten hebben deelgenomen aan een 

teamsessie met de PPA (Persoonlijke 

4VSƤIP�%REP]WI�ZER�8LSQEW�)HYGEXMSR�� 

7GEPHE�[MP�SSO�HI�7XYHIRX�4VSƤIP�%REP]WI�
van Thomas Education bij studenten 

inzetten. 

“Uiteindelijk wil je 
studenten op de beste 
manier begeleiden en 

coachen”

Bij stages

9LFN\��́ $OV�RQGHUZLMVLQVWLWXXW�OHJJHQ�ZH�HHQ�EDVLV�YRRU�

de student met het aanbieden van kennis en kunde. Maar 

op onze coachrol komt steeds meer nadruk te liggen. 

Dan is het wel zo makkelijk om zoveel mogelijk inzicht 

in de student te hebben. Dan kan ik de student ook 

beter motiveren, begeleiden en aansturen. Daar worden 

zij, maar ook ik als docent gelukkiger van. Dit geldt ook 

voor studenten die we op stage naar bedrijven sturen. 

7RFK�ÀMQ�GDW�MH�ZHHW�ZDDU�MH�VWHUNH�SXQWHQ�OLJJHQ�DOV�MH�

daar begint. En weet welke belemmeringen er kunnen 

zijn. Ook nuttige informatie voor het bedrijf waar je 

stage loopt.”  


