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Beste heer van de Berg,

De eerste wet van Newton stelt dat een object in dezelfde staat van beweging blijft tenzij 

een resulterende kracht erop inwerkt.

Na twee decennia als docent, waarin meer dan 500 van mijn leerlingen inmiddels zijn 

afgestudeerd met een bètadiploma aan topuniversiteiten, geloof ik dat mijn kracht 

ligt bij het ontwikkelen van een wetenschappelijke geest. Deze nieuwsgierigheid en 

leergierigheid zorgt ervoor dat scholieren een succesvolle toekomst tegemoet gaan. 

Graag neem ik deze ervaringen mee naar de geadverteerde vacature bij Het Oppelander 

College. 

Als de hoofdverantwoordelijke voor het lesprogramma van Natuurkunde voor het gehele 

schoolbestuur van 18 scholen, speelde ik een faciliterende rol bij het ontwikkelen 

van lesmateriaal. Ook hield ik toezicht op de verbetering van onze afstudeercijfers, 

waarbij onder mijn leiding het percentage leerlingen dat in één keer slaagde gemiddeld 

met 10% groeide gedurende een periode van vier jaar. Op mijn eigen school was het 

slagingspercentage 99%. Ik geloof in de kracht van leren door middel van experimenten 

in plaats van theorie - zoals het hoge slagingspercentage ook laat zien. Innovatieve 

benaderingen brengen vaak nieuwe ontdekkingen met zich mee.

Daarnaast houd ik me vooral bezig met het maken van online lessen voor mijn scholieren 

en ben ik van mening dat “blended learning” de toekomst van het onderwijs is. We zijn er 

misschien niet fysiek bij als onze scholieren huiswerk maken, maar met een opgenomen 

video kunnen we onderwerpen wel verder toelichten. Doordat een video teruggespoeld 

kan worden, is het een geweldige manier om ervoor te zorgen dat ze het begrijpen. 

Het was één van uw huidige docenten die aan mij voorstelde om op deze functie te 

solliciteren. De waarden van het Oppelander College gaan mij aan het hart. Ik kijk uit naar 

de kans om meer te leren over jullie staf en scholieren. Graag zou ik de kans krijgen om 

een positieve bijdrage te leveren aan het succes van alle scholieren. Elke nieuwsgierige 

jonge geest doet er toe. 

Met vriendelijke groet,

Anna van der Linden


