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Spontane sollicitatie regent moderne talen 
 
 
Geachte meneer Roosen 
 
Via deze brief stel ik me als leraar Nederlands, Frans en Engels en oud-student van uw school 
graag kandidaat om een creatieve, enthousiaste medewerker van uw lerarenteam te worden.  
 
In Canada heb ik als uitwisselingsstudent België gepresenteerd aan verschillende leeftijdsgroepen. 
Vooral bij jongeren kreeg ik een goed gevoel vanbinnen wanneer ze enthousiast en gemotiveerd 
waren. Door deze ervaring heb ik ondervonden dat ik graag voor een groep spreek en de 
luisteraars iets wil bijbrengen. Ik had er al zin in na deze reis, maar de stage in uw school heeft me 
nog warmer gemaakt voor het onderwijs. Ik voel dat ik mijn roeping gevonden heb. Ik wil de 
uitdaging aangaan om jongeren steeds opnieuw te motiveren om bij te leren en deel uit te maken 
van hun groeiproces tot bewuste, zelfstandige volwassenen. 
 
Tijdens mijn opleiding in de KHLeuven heb ik twee jaar in het presidium gezeteld. Als 
penningmeester heb ik mijn verantwoordelijkheidszin sterk naar boven gebracht. Enkele belangrijke 
vaardigheden van een goede leerkracht heb ik als preses bij mezelf versterkt: zin voor initiatief en 
samenwerking, leiding geven en organisatietalent. Bovendien heb ik mijn interesse voor het 
schoolse gebeuren laten blijken door me te engageren bij de sociale dienst van de KHLeuven. 
Verder nam ik tijdens mijn opleiding enkele weken actief deel aan het schoolgebeuren in Lycée 
Saint Germaine in Lyon. Hier werd ik vertrouwd met het Franse schoolsysteem. Door mijn 
ervaringen in zowel de Canadese als de Franse school heb ik een brede waaier van cultuur 
opgebouwd die ik met veel passie aan mijn leerlingen wil doorgeven.  
 
In bijlage vindt u mijn curriculum vitae. Graag kom ik u in een persoonlijk gesprek overtuigen van 
mijn keuze en motivatie voor het beroep van leraar. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Jan Opdebeek 
 
 
 
Bijlage: cv 


