
 
 
Simone Sauren (41) is adjunct directeur mbo CITAVERDE College in Heerlen 
Op avontuur in onderwijsland 
 
Wat als je avontuurlijk bent ingesteld en dieren je lust en je leven zijn? De natuur en groen daarin 
een prominente plek hebben? Dat je gaandeweg op je pad een aantal stappen zet en er uiteindelijk 
achter komt dat het (groen)onderwijs je enorm trekt. Dat overkwam Simone Sauren. Zij kwam 
tijdens de stage van haar studie Biologie in Indonesië terecht en vond, na wat omzwervingen en 
zoektochten, haar baan in het onderwijs bij CITAVERDE College in Heerlen. Hier is ze sinds 2017 
werkzaam. Eerst als vervangend docent en nu al bijna 3 jaar als adjunct-directeur.  
 
Ecologisch-onderzoek  
“Ik woon met mijn vriend en zijn twee kids in Valkenburg. Mijn jeugd in Landgraaf is een 
aaneenschakeling van mooie herinneringen aan buiten spelen in de natuur met veel dieren in en 
rondom mijn ouderlijk huis. Het was mijn droom om dierenarts te worden. Na mijn vwo-examen 
werd ik daarvoor helaas uitgeloot. Als een soort tussenjaar koos ik voor de opleiding Biologie in 
Utrecht. Het was precies wat ik zocht! Met de studierichting gedragsbiologie kon ik onderzoek doen 
naar dieren in het wild. Ik heb geluk gehad dat ik de hele studie-route met de vakken van mijn keuze, 
in een rechte lijn heb mogen volgen. Mijn eerste stage liep ik in Indonesië bij de orang-oetangs. 
Omdat ik naast de ecologische kant ook die natuurbeschermingskant wilde verkennen, was mijn 
tweede stage ook in datzelfde land.” 
 
Avontuur 
“Het avontuur bleef lonken. Na 5 jaar van onderzoek, ver van mijn geliefden en een primitief leven te 
hebben geleid, kreeg ik de kans om op een ander eiland een duikresort op te zetten. Ik sprak de taal 
en was bekend met de regelgeving binnen lokale overheden. Natuurlijk stelde ik wel de voorwaarde 
dat ik koraal- en schilpaddenonderzoek mocht opzetten. Ik kon daardoor weer nieuwe bagage aan 
mijn rugzak toevoegen. Vaardigheden zoals leidinggeven, verbinding zoeken, draagvlak creëren bij de 
lokale gemeenschappen en het marketingtechnisch op de kaart zetten van het bedrijf zijn daarvan 
voorbeelden. Na 5 jaar ben ik gaan reizen en onder andere met een zeilboot naar Hawaï gevaren. Het 
was een ontzettend mooie tijd. Daarna werd het duidelijk dat ik mijn ouders en vaste grond onder 
mijn voeten miste. Ik ging terug naar Nederland. Dat was even schikken. Maar ook wel weer heel 
plezierig. Wat ik eerder niet zag, was hoe mooi het Limburgse landschap is. Daar kan ik nu nog steeds 
door verwonderd zijn en met volle teugen van genieten.” 
 
Onderwijs in beeld 
“De zoektocht naar een leuke nieuwe uitdaging in Nederland verliep niet van een leien dakje. Na 
diverse sollicitaties kreeg ik steeds weer te horen goed verhaal, maar we weten niet wat we ermee 
aan moeten. Tijdens diverse baantje bij een tankstation, binnen de dierenverzorging en als hovenier 
kwam ik stagiairs van CITAVERDE tegen. Ik zag de passie in de beroepspraktijk. Het onderwijs kwam 
toen voor het eerst in beeld bij mij. Dat zou wel eens mijn volgende stap kunnen zijn. Alsof het zo 
moest zijn, kwam er een vervangingsvacature voor een vmbo-docent Biologie bij CITAVERDE voorbij. 
Lang verhaal kort. Ik heb een brief geschreven, mocht op gesprek komen en ik kreeg de 



leidinggevende enthousiast door mijn visie. Ik had natuurlijk geen onderwijsbevoegdheid. Maar 
omdat het om een tijdelijke functie ging, durfde ze de stap te wagen met mij. Tot mijn grote geluk. Ik 
gaf les aan alle eerstejaars vmbo. Ik ging aan de slag met integrale opdrachten, kreeg mijn leerlingen 
makkelijk gemotiveerd en putte uit mijn eerdere werkervaringen. Dat viel op bij mijn toenmalige 
leidinggevende. Ik mocht daarna aan de slag in het mbo als docent gedragsbiologie en kreeg er ook 
nog het mentoraat bij. Toen kwamen er twee vacatures op mijn pad. Ik solliciteerde op beide functie 
en kreeg natuurlijk de vraag waarom ik op ze alle twee solliciteerde? Na een uitvoerig assessment 
bleek de functie als adjunct het beste bij me te passen. Daar sta ik meer aan het vuur. Ik ben niet 
alleen bezig met onderwijs, maar ook met positionering, imago en duurzaamheid. Dat vind ik enorm 
interessant.” 
 
Onderwijshart 
“Binnen CITAVERDE krijg je veel kansen. Ook de arbeidsvoorwaarden zijn goed en vanuit HR zijn er 
diverse mogelijkheden om je verder te scholen. Dat kan zijn in de verbreding van je vak of juist 
helemaal iets anders zoals een mindfulness-training bijvoorbeeld. Soms vergeten we eigenlijk hoe 
goed we het hier in het onderwijs hebben. Werkdruk is natuurlijk ook hier een issue, dat vlak ik 
hiermee niet uit. Maar hoe waardevol is het om iets te kunnen beteken voor jongeren. Het onderwijs 
moet voor studenten leuk zijn, ze moeten hun passie en talenten in de volle breedte kunnen 
inzetten. Daarin heb je als docent een hele prominente rol en kun je het verschil maken. Omdat ik 
zelf zoveel jaren als onderzoeker hebt gewerkt, weet ik als geen ander dat experts met praktische 
vaardigheden heel hard nodig zijn. Het is belangrijk dat er meer waardering voor komt, zodat 
vakmensen ook als echte experts gezien worden. Als we bewerkstelligen dat we studenten op de 
juiste manier uitdagen, ze gewaardeerd worden om hun expertise en passie voor het vak dan is onze 
missie geslaagd. Laten we ons in het onderwijs inzetten om de trots terug te brengen. Want hoe gaaf 
is het als eerstejaars als leerling binnen komen en ze na een paar jaar als volwaardig expert de deur 
uitgaan?  
 
Tenslotte wil ik graag mijn droom voor de toekomst van het onderwijs kenbaar maken. Het zou 
fantastisch zijn om kenniscentra in te richten. Waar je integraal de opleiding verbindt aan de praktijk 
en hetgeen je uitdraagt. Dus de schoolbanken uit en in de contextrijke situatie gaan leren. Er zijn, 
zoals je in mijn verhaal kunt lezen, veel mogelijkheden en uitdagingen binnen het onderwijs. Ben je 
op zoek naar een uitdagende job waar energie en verbinding een grote rol spelen? Denk dan eens 
aan het onderwijs. Juist ook vanuit het bedrijfsleven of vanuit het onderzoek. Het onderwijs van de 
toekomst: uit de klaslokalen en de praktijk in, uitdagingen zat! ” 
 
 
 
 
 
 


