
‘Heel de dag vertellen over je interesses’ 

Docent biologie en scheikunde Erik Danicki gaat het Markland College verlaten 

 

“Waarom ik voor de klas ben gaan staan? 

Ja, wat is er nou leuker dan heel de dag 

over je eigen interesses te kunnen 

vertellen?”  

Docent biologie en scheikunde Erik 

Danicki gaat het Markland College 

Zevenbergen na 33 jaar verlaten. “Het is 

tijd voor meer fietsen, meer gaan 

zwemmen, meer naar de camping gaan, 

rustig tijd hebben om in de band te spelen, 

tijd hebben voor van alles en nog wat,” 

aldus Erik Danicki. 

 

Het waren tijdens zijn eigen middelbare schooltijd enkele docenten die hem 

enthousiasmeerden voor het onderwijs. “Ik dacht: ‘Dat werk vind ik ook leuk om te gaan 

doen.’ Daarnaast was ik best wel onzeker en had zo bedacht dat, wanneer het zou lukken 

om voor de klas te staan, ik alles zou kunnen. Biologie en scheikunde vond ik erg interessant 

en dus werd het docent biologie en scheikunde waarvoor ik ging leren.” 

Klassenbezoek 

De Catharinamavo, een van de voorlopers van het Markland College, werd in 1984 zijn 

school. “De klaslokalen hadden aan de gangkant veel glas en ik weet nog goed dat de 

directeur van de school door de gang liep om bij je les te komen kijken. Niet door binnen te 

lopen, maar door naar binnen te kijken. Wanneer de leerlingen dan rustig en stil in de klas 

zaten en richting docent keken, was het goed. Klassenbezoeken zoals nu kende men toen 

niet,” lacht Erik Danicki, die de eerste 12 jaar in het onderwijs ook lesgaf op andere 

middelbare scholen en, naast zijn werk op school, ruim 20 jaar werkte bij de toenmalige 

particuliere studiebegeleiding Stichting Educenter. “Van 08.00 tot 18.00 uur was je met 

leerlingen bezig en ’s avonds moest er vaak nog gebeld worden naar ouders. Het waren 

drukke jaren,” zo vertelt Erik Danicki. “Maar het was ook leuk om te doen, dat stukje regelen, 

dat stukje commercie, dat sprak mij wel aan. Het was druk, maar het gaf een voldaan 

gevoel.”  

 

Als docent gaf hij binnen de mavo de vakken biologie, scheikunde en natuur-/scheikunde. 

Daarnaast heeft hij lesgegeven binnen het Technasium van het Markland College 

Zevenbergen. “Biologie was een gemakkelijker vak om te geven in die zin dat leerlingen het 

over het algemeen een leuk en fijn vak vinden; scheikunde is abstracter en ik probeerde mijn 

lessen aan de mavoleerlingen vaak zo in te richten dat het eerste deel bestond uit ‘moeten 

doen’ en het tweede deel uit ‘mogen doen’. Bij het mogen doen, konden ze dan voor zichzelf 

werken of had ik een aan het vak gerelateerd filmpje. Hadden we het bijvoorbeeld over 

metaal gehad, dan had ik ter afsluiting van de les een filmpje over de Hoogovens.”  

Voors en tegens  

Terugkijkend op de afgelopen 33 jaar kan hij stellen dat het contact met de leerlingen goed is 

geweest. “Ik heb hartstikke leuke klassen gehad. Natuurlijk was er best weleens wat en werd 



het, door de invloeden van buitenaf, moeilijker om leerlingen te motiveren. Maar ik heb wel in 

de loop van de jaren ervaren dat een leerling niet zomaar vervelend is, er zit altijd wel een 

verhaal achter. Je gaat dan met de leerling in gesprek en is het na een gesprek niet 

opgelost, dan ga je een volgende keer weer met hem of haar praten, net zolang tot je weer 

samen door één deur kunt.” 

Met alle voors en tegens – “Zo ben ik het niet eens met de uitspraak ‘Onderwijs is iedere dag 

anders’, je zit toch aan de lesstof vast.”-, zou Erik Danicki ook nu voor werken in het 

onderwijs kiezen. “Aan het eind van de dag dacht ik toch vaak: ‘Ik heb een dag lekker 

gewerkt, de leerlingen hebben wat geleerd en ik heb leuke gesprekken gehad met collega’s.’ 

Daarnaast denk ik met plezier terug aan de diploma-uitreikingen, de practica, - erg leuk om 

te doen - , activiteiten als de Chocolate Challenge, de organisatie van excursies naar onder 

meer Shell, Technopolis en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer in Breda. Tja, die 

afwisseling is leuk.”  
 

 

 

 

 

 


