Even voorstellen!
Ik ben… Maaike Endedijk, projectleider van ‘Bridge the Gap!’
Op mijn business card staat… dat ik Universitair Hoofddocent
ben op het gebied van Professioneel Leren in Organisaties en
daarnaast geef ik leiding aan de afdeling Onderwijskunde aan
de Universiteit Twente.
Dit thema is voor mij belangrijk omdat… ik zelf ervaren heb
dat de context heel bepalend is voor hoe je jezelf ziet en
welke keuzes je maakt in je carrière. Zo had ik hoge cijfers
voor Wiskunde B en Natuurkunde op de middelbare school.
Maar mijn ouders hebben zelf weinig met techniek en er
heeft nooit iemand tegen mij gezegd: zou je niet een
technische studie overwegen? Sinds ik veel samenwerk met technici, ben ik vaak echt jaloers op wat
voor mooie dingen zij kunnen maken en wat voor enorme impact dit kan hebben op onze
samenleving. Daar wil ik graag aan bijdragen. Weliswaar niet als technicus, maar wel door met dit
project beginnende technici de tools in handen te geven om zich van hun eigen talent bewust te
worden en goede, passende carrièrekeuzes te maken.
Waar kunnen we jou voor vragen? Mijn collega Ruth van Veelen heeft wel eens gezegd: al geef je
Maaike een wc-borstel, ze weet mensen er enthousiast voor te krijgen om er samen een project van
te maken. Ik vind het mijn taak om wetenschap en praktijk te verbinden, mijn ambitie is om
projecten uit te voeren die wetenschappelijk gezien knettergoed zijn, juist omdát ze met beide
voeten in de praktijk staan. Zo kunnen wij prachtig onderzoek doen met het Carrière Kompas, juist
omdat het een instrument is dat voor en met de praktijk is ontwikkeld.
Is er leven buiten dit project? Jazeker! Ik vind mijn werk fantastisch, maar gelukkig woon ik dichtbij
mijn werk en heb ik genoeg tijd over om te genieten van mijn gezin. En op donderdagavond maak ik
heerlijk mijn hoofd leeg tijdens mijn orkestrepetitie. Ik speel contrabas en geniet enorm van samen
muziek maken, vooral dat moment dan alles samenkomt en je iets creëert wat je niet eerder voor
mogelijk had gehouden…

Groet,
Maaike
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