
Met trots presenteer ik het Agorateam van het Koningin Wilhelmina College. In dit team 

zijn vijf enthousiaste mensen samengebracht die op alle gebieden complementair zijn. 

Hun kennis en kunde omvatten de vijf belangstellingswerelden van Agora:  

 

de wetenschappelijke, de allesomvattende samenleving, de kunst en cultuur, de 

spirituele en de sociale en ethische wereld 

“We willen het beste coachteam van de wereld”, was het devies, toen we aan onze 

zoektocht begonnen. Als onderstaand team gaat waarmaken wat het beloofd, zal deze 

groep het beste Team van Agorameesters worden dat bestaat. 

 

Dennis Vos  

Profiel: 35 jaar. Dennis geeft science onderwijs aan Niekée in 

Roermond en heeft ervaring met Agora onderwijs. Hij is gepassioneerd 

coach en is goed in kennisoverdracht en presenteren. Met een groot 

inlevingsvermogen in de leerling kan hij iets op vele manieren 

aandragen. Hij coacht op de eigen belevingswereld, leerroute en kracht 

van iedere leerling. Hij is een geduldig en initiatiefrijk motivator en 

actief met het ontwikkelen en geven van: contextrijk bèta-onderwijs. 

Zijn coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling, creatieve opdrachten en activerend 

lesmateriaal. Zijn ervaring en kennis is opgedaan tijdens zijn lerarenopleiding 

natuurkunde (WO) en Master in natuurwetenschappen (na, wi, sk, bi) met stages in 

astrobiologie, biotechnologie en sterrenkunde. Dennis heeft veel IT-expertise en is 

taalvaardig (Engels/Spaans/Duits).  Hij heeft aan boord van een zeilschip lesgegeven aan 

vo-leerlingen die hun bètakennis, creatief en direct, konden toepassen op het zeil- en 

oceaanleven. Hij noemt zichzelf een gedisciplineerde doorzetter met groot 

verantwoordelijkheidsgevoel; communicatief sterk en sociaal. 

 

Ruben Boode 

Profiel: Profiel: 32 jaar. Coach en gerenommeerd eerstegraads docent 

bewegingsonderwijs aan het Koningin Wilhelmina College. Daarnaast 

volgt hij, onder de vleugel van NOC*NSF, de Topcoach 5 opleiding. Daar 

wordt hij, samen met andere topsportcoaches, tot coach categorie 5 

opgeleid, de hoogst haalbare graad van coaching die in Nederland 

bestaat. Ruben heeft zijn eerstegraads bevoegdheid voor het vak 

bewegingsonderwijs gehaald aan de CALO in Zwolle en is sinds 2007 

verbonden aan het KWC. Hij heeft zijn sterren verdiend als 

gepassioneerd organisator en leider van vele ontdekkingsreizen door Europa met de 

avontuurlijke en sportieve skireis naar de Oostenrijkse Alpen; letterlijk als jaarlijks 

hoogtepunt. Hij was coach van het Duitse nationale Korfbalteam en heeft dit plaatsen 

hoger op de Europese korfballadder gebracht; dat doet hij nu met korfballend Jong 

Oranje. Hij kan het beste uit mensen halen en beheerst als geen ander de goed én de 

slecht nieuwsgesprekken. Op het KWC zet Ruben zijn coachkennis en -kunde in bij het 

begeleiden van leerlingen en docenten. Hij hoopt als Agora coach bij te kunnen dragen 

aan het proces van loslaten van de traditionele kaders en op deze manier leerlingen zo 

goed mogelijk te introduceren in Agora onderwijs. Ruben is een warm en geduldig mens 

en geliefd bij leerlingen en docenten. 

 



Michiel van den Berg 

Profiel: 41 jaar en een creatieve ‘out-of-the-box’ denker, beschouwend, 

empathisch en daadkrachtig. Michiel werkt sinds 2004 als 

zorgcoördinator van de havo- en vwo-afdeling en docent 

levensbeschouwing bij het KWC. Hij geeft leerlingen les in de kennis van 

godsdiensten, levensbeschouwelijke stromingen, thematische 

onderwerpen en ethiek. Michiel zet zijn Master Special Educational 

Needs (MEd SEN), met de specialisatie remedial teaching, in bij het 

begeleiden van leerlingen met een speciale onderwijsvraag. Zijn 

ervaring en kracht ligt bij het, samen met ouders en docenten, zoeken naar de beste 

begeleiding. Hij is vertrouwd met socratische gespreksvoering, en kernreflectie en heeft 

grote kennis van gedrags- en leerproblematiek. Vanuit zijn ervaring is Michiel heel blij 

dat Agora baanbrekend innoveert: geen stutwerk meer, maar opnieuw uitvinden, naast 

en in samenwerking met leerlingen en hun ouders. Het draait bij hem allereerst om 

vertrouwen geven aan mensen. Als goed organisator vindt hij het leuk om te netwerken 

met bedrijven en instellingen. In de les heeft hij het altijd belangrijk gevonden om 

nieuwe onderwijsinzichten uit te werken, zo past hij de scrumtechniek al jaren toe. Hij 

kan goed overweg met alle gangbare computerprogramma’s en heeft een uitstekende 

spreek- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal.  

 

Jeanne van de Vorst 

Profiel: Jeanne is met haar 60 jaar de nestor van ons Agorateam. Zij 

werkt sinds 1995 aan het KWC als docente kunst. Zij is van veel 

markten thuis en een uitstekende coach met gevoel voor wat leerlingen 

nodig hebben om boven zichzelf uit te groeien. In deze veelzijdige 

kunstenares kun je de Artwereld van Agora makkelijk herkennen. Zij 

maakt dat iedere leerling zich over kunst kan verwonderen en uitingen 

daarvan kan bewonderen. Jeanne kan leerlingen coachen hun 

gedachtengoed en kennis te presenteren; een van de belangrijkste 

fases van het leerproces.  

 

Annelies van Bemmel 

Profiel: Annelies is 27 jaar en de jongste van het team. Zij is 

afgestudeerd orthopedagoge en docent biologie. Als leerlingbegeleider 

coacht zij op haar school in Gouda brugklasleerlingen die een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken. Zij helpt leerlingen bij het plannen, aanleren 

van studievaardigheden en omgaan met de overgang van de 

basisschool naar de middelbare school. Vanuit haar opleiding als 

orthopedagoog ontwikkelde onderwijsvisie, weet zij dat traditioneel en 

klassikaal onderwijs haar niet past. Zij is de domeincoach bij uitstek en 

brengt daarin haar kennis over de levende wereld,  wiskunde en rekenen mee. Zij heeft 

oog voor het toenemende aantal ongemotiveerde leerlingen, waarbij de natuurlijke 

nieuwsgierigheid en leergierigheid wegebt doordat hun leervragen niet aansluiten bij 

hetgeen hen wordt aangeboden. Annelies wil met haar kennis van de pedagogiek, 

betrokken en gedreven, de leerlingen coachen. 

 

 

Hans van Heesewijk 


