
‘Stage lopen bij Were Di is super’ 

 

 

Stagiaire Romy Tops aan het werk bij Were Di 

‘Een prima sfeer, goede begeleiding en fijn dat je meteen voor de klas mag.’ Romy Tops (22) uit 

Waalre loopt sinds dit schooljaar stage bij Were Di en dat bevalt haar prima. De derdejaars studente 

Duits aan de Fontys lerarenopleiding in Tilburg koos bewust voor Were Di en daarvan heeft ze nog 

geen moment spijt gehad. Romy: “De leraren zijn heel goed benaderbaar. Ik kan voor vragen bij 

iedereen terecht en de begeleiding is prima. En wat ik echt fijn vind, is dat ik meteen les mocht 

geven. Want daarvan leer je het meest.” Romy geeft drie dagen in de week les (twee dagen aan 

onderbouwklassen havo en vwo, een dag brugklas Were Di Drie). Het allerleukste van lesgeven? “De 

klik die ik heb met de leerlingen. Doceren gaat me goed af en na een periode waarin ik klassen vooral 

aan het aftasten was, heb ik nu echt een band met veel leerlingen.” Romy wordt tijdens haar stage 

bij Were Di begeleid door opleidingsdocent Gerrie van der Linden en de docenten Duits Julia 

Wörmer, Maarten van Herpt en Annemiek Driessen. Ze bespreekt met Gerrie bijvoorbeeld hoe het 

lesgeven bevalt, of ze het geleerde kan toepassen in de praktijk en tegen welke zaken de aankomend 

docente  aanloopt. De vakinhoudelijke begeleiding is in handen van de docenten Duits. Romy: “We 

hebben wekelijks contact over de leerstof en we bespreken de voortgang.” Naast de begeleiding en 

terugkoppeling bezoekt Romy intervisiebijeenkomsten waarin ze bijvoorbeeld casussen uit de 

praktijk  bespreekt. Romy koos voor Were Di omdat de school alle sectoren- van vmbo tot en met 

gymnasium- ‘in huis heeft’. Maar nog belangrijker voor haar keuze waren de positieve verhalen over 

de school. “Ik hoorde goede verhalen over de sfeer en de begeleiding.” Romy kende Were Di al een 

beetje omdat ze tijdens haar eerste jaar ook haar oriënterende stage van een week liep bij Were Di. 

Inmiddels heeft Romy het grootste deel van haar stage achter de rug. In februari keert ze terug naar 

school. Of ze de school gaat missen ? “Jazeker.  Maar wie weet…misschien keer ik terug als ik ben 

afgestudeerd en er een vacature komt.”                 


