
Verena van der Veen genomineerd voor Student met een uitblinkende stage  

 

Wie is hét aanstormend talent, het inspirerende rolmodel dat we niet mogen missen? Talenten: 

we hebben er veel van rondlopen in onze schoolgebouwen. Daarom organiseren we de ROC 

Friese Poort STARS verkiezing 2016! Een podium voor alle talentvolle studenten, docenten en 

stagebedrijven die een bijzondere prestatie leveren.  

 

De in Donkerbroek woonachtige Verena van der Veen, 2e jaars student Onderwijs Assistent aan de 

ROC Friese Poort te Drachten is genomineerd in de categorie "Student met een uitblinkende stage". 

 

 

Omschrijving van de uitblinkende stage  

Verena heeft een bijzonder goede stage 

gelopen bij het Stellingwerf College in 

Oosterwolde, een openbare school voor 

vwo+, vwo, havo, mavo en vmbo. Voor 

een onderwijsassistent in opleiding is dit 

al zeer bijzonder, want de meeste stages 

(vooral door meisjes) vinden plaats in het 

primair onderwijs (basisschool). Tijdens 

haar stage heeft Verena diverse lessen 

gegeven aan leerlingen van het vmbo, 

havo, vwo en vwo+. Dit variërende van 

lessen Aardrijkskunde tot Nederlands, 

Engels, Wiskunde, Geschiedenis en 

Biologie.  Ze viel in voor docenten die 

bijvoorbeeld ziek waren. Dit voorkwam 

lesuitval binnen de school. Het was voor 

Verena altijd weer een verrassing welke 

les ze moest geven. Voorbereiding van 

lessen zat er dan ook niet in. Naast deze 

lessen heeft ze ook de jaarlijkse 

kerstmarkt georganiseerd. Verena is een 

zeer gemotiveerde en enthousiaste student 

die ongelooflijk veel initiatief heeft 

getoond tijdens haar stage.  

 

Waarom is deze student de STAR van deze categorie?  
Binnen deze stage heeft Verena zich ontwikkeld als een volwaardige kracht, als een echte 

werknemer. Dit heeft ze op een zodanige manier gedaan dat de school besloten heeft om hier een 

reguliere baan van te maken. Ze heeft dus door haar inbreng een baan gecreëerd binnen de school. 

De aanwezigheid van Verena (als onderwijsassistent) en hoe zij dit vormgaf bleek een meerwaarde 

te zijn in het onderwijsproces van de stageschool. 

 

Verena is gekozen uit 21 andere genomineerden. Op dinsdag 12 april gaat een vakkundige jury in 

gesprek met de finalisten tijdens een diner. ‘s Avonds is de uitreiking van de ROC Friese Poort 

STARS Awards 2016. Wie de meeste stemmen ontvangt van publiek én vakjury wint de ROC Friese 

Poort STARS verkiezing 2016!  

 

Je kunt stemmen tot 25 maart door naar de volgende link te gaan; rocfriesepoort.nl/stars.   


