
Iedereen maakt het wel eens mee. Zo’n moment 

waarop je denkt: is dit wat ik tot mijn pensioen ga 

doen? Of zit er nog een keer een carrièreswitch in? 

Op zo’n moment komt ondernemerschap bovendrij-

ven. Tim Sleutjes vertelt hoe hij in actie kwam. 

In de zomer van 2021 popte die bovenstaande ge-

dachte op bij Tim Sleutjes (29). Tim: “Ik werk al sinds 

mijn 15e als elektricien. Bij verschillende bedrijven 

en met veel plezier. Die zomer zag ik op Facebook 

een vacature: docent Techniek op het Willem van 

Oranje College in Wijk en Aalburg. 

Ik snap leerlingen
Ik dacht terug aan mijn eigen schooltijd. Ik had 

niets met theoretische lessen, maar bij praktijkles-

sen stond ik vooraan. Ik snap leerlingen die van de 

praktijk zijn. Ook dacht ik aan mijn ervaring als leider 

van jeugdclubs in de kerk. Jonge mensen enthou-

siast maken en iets bijbrengen, dat ligt me prima. Ik 

dacht: ik schrijf gewoon!” 

Maar zo makkelijk ging het niet. Ondanks zijn moti-

vatie, volgt er een afwijzing. 

Tim: “Maar het liet me niet los. Ik wilde weten of ik 

mijn zinnen op het onderwijs moest zetten. Het 

toeval wil, dat ik een van de HR-mensen ken. Ik 

vertelde haar mijn verhaal. Ze nodigde me uit om te 

komen praten. Vrijblijvend, zonder enige toezeg-

ging. Dat begreep ik. Ze bood zelfs aan om haar 

netwerk in te zetten als ik er echt voor zou gaan.  

Meeloopavontuur
Ik kreeg inzicht in de routes die leiden naar het 

docentschap. Om er gevoel bij te krijgen, mocht ik 

twee dagen meelopen met de afdeling PIE van de 

school: Produceren Installeren Energie. Ook keek ik 

mee bij het Vakcollege Techniek, waar de vacature 

voor open stond. Ik was super enthousiast!”

merkt de huidige docent op: ‘Solliciteer nog een 

keer!’ Ik stuurde exact dezelfde brief. Nu mocht ik 

wél op gesprek komen! Ze waren erg benieuwd hoe 

ik het voor me zag. Zomaar voor de klas gaan staan, 

dat kan niet. Maar ze merkten mijn bevlogenheid op.

Ontslag
De klik was er en verschillende 

gesprekken volgden. Ondertussen 

nam ik ontslag, ook omdat ik wist dat 

ik als elektricien altijd wel werk zou 

hebben. Toen kreeg ik die geweldige 

kans. Ze zagen potentie. Ik trad in 

dienst van de school en startte in 

februari met de opleiding. 

Superleuk om leerlingen het vak bij te gaan bren-

gen. Leren hoe je met het juiste gereedschap iets 

kwalitatiefs maakt, wetende hoe het straks in de 

praktijk werkt. Natuurlijk moet ik nog veel leren. 

Vooral rumoerige klassen in het gareel houden, vind 

ik nog lastig. Maar goed, ik begin pas. 

Zet door
Inmiddels weet ik waarom het Willem niet direct 

enthousiast was. De school wilde een kandidaat die 

gelijk voor de klas kon staan. Dat kon ik nog niet. 

Maar ik zette door. Dat geef ik iedereen mee die een 

carrièreswitch overweegt: ga ervoor. Grijp kansen, 

maar vraag ze ook!”

“Bij een carrièreswitch moet je
kansen zien, maar ook krijgen!”

“Bij praktijk-
lessen stond ik 
 altijd vooraan”

Competentie:

Onder-

nemend

Tim Sleutjes volgt als 

zij- instromer de opleiding 

 docent Techniek en geeft 

les op het Willem van Oranje 

College in Wijk en Aalburg.
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