
Terug op het oude nest 
 
Sommige collega's keken even vreemd op; die jongen kennen we toch? Een jongen is 
het niet meer, want Timo is inmiddels een volwassen man en al bezig met het afronden 
van zijn studie. Wat deed hij hier dan? 
 
Timo van Osch rondde in 2010 zijn eindexamen havo succesvol af. Na zijn opleiding op het 
Wolfert Lyceum begon hij gelijk met de studie Communicatie en Multimedia Design aan de 
Hogeschool Rotterdam. Inmiddels is hij dus aan het afstuderen en voor het bijbehorende 
onderzoek kon hij de hulp van zijn oude middelbare school goed gebruiken. 
 
Timo:  
"Voor mijn onderzoek naar (voorspelbaar) consumentengedrag bij het invullen van een 
(kennis)quiz op de computer had ik veel proefpersonen nodig. Ik moest toen gelijk aan het 
WL denken en hoopte natuurlijk dat een oud-leraar van mij me verder kon helpen. Al snel 
werd ik verwezen naar meneer Sliep, die gelijk heel enthousiast reageerde. Tijdens drie 
dagdelen heb ik met leerlingen uit zijn klassen mijn zelf ontwikkelde serious game kunnen 
uitproberen. Het ging me dan vooral om hoe de leerlingen zouden reageren op de diverse 
aanwijzingen in de quiz die ze moesten maken op de laptop. Zo'n serious game wordt 
bijvoorbeeld door Vodafone of Eneco gebruikt om het personeel van de klantenservice te 
trainen, iets wat erg succesvol blijkt te zijn. Ik loop mijn afstudeerstage bij een bedrijf in 
Amsterdam dat deze games ontwikkelt. Ik voelde me gelijk weer thuis, toen ik voor het eerst 
door het gebouw liep. Er hangt nog altijd een prettige sfeer en ik ben echt goed geholpen 
door alle leerlingen. Heel leuk om weer eens terug te zijn." 
 
Docent Rutger Sliep:  
"Ik reageerde gelijk enthousiast toen ik het verzoek van 
mijn oud-mentor leerling Timo binnenkreeg. Geweldig 
om te zien en te horen hoe een leerling, die je hebt 
lesgegeven, zich verder heeft ontwikkeld en nu bezig is 
met het afronden van zijn tweede onderwijscyclus. 
Mooi dat hij daarvoor weer even op het oude nest 
terugkeert. Vanuit mijn neventaak als stage coördinator 
en assessor werk ik al veel met studenten van de 

lerarenopleidingen. Een student van een heel andere 
studie is echter bijzonder, zeker als het een oud-WL-
leerling betreft. Timo zat in 2007 in mijn allereerste 
mentorklas. Destijds heetten we nog Wolfert Dalton en 
zaten we in het noodgebouwtje naast het huidige 
gemeentehuis. Ik heb thuis gelijk de klassenfoto 
opgezocht. Timo was niet echt veranderd. Ik echter 
wel, haha. Wat was ik toen nog een 'broekie'!  
Mijn huidige leerlingen vonden het leuk om Timo te 
horen vertellen over zijn jaren op het WL en zijn 
vervolgstudie. Voor hen is hij toch een voorbeeld van 
het succes dat je kunt hebben na je middelbare 
schooltijd. Ze vonden het wel een beetje eng om 
vragen te stellen, dus dat heb ik dan maar namens de 
klas gedaan. Gelukkig heeft niemand aan Timo 
gevraagd hoe ik toen was als mentor, want daar zijn 
mooie verhalen over te vertellen”, aldus een breed 
grijnzende Sliep… 
 
 



Timo hoopt na zijn studie aan de slag te kunnen als websitedesigner. Hij leidt trouwens al 
een klein bedrijfje dat regelmatig opdrachten binnenkrijgt. Zo heeft hij samen met drie 
vrienden (óók oud-WL) een app ontwikkeld voor sporttoernooien. De sporters kunnen dan 
scores, indeling, scheidsrechter, e.d. tijdens een toernooi volgen op hun telefoon en op een 
groot scherm in de kantine.  
 
Op de foto's zie je Timo zichzelf voorstellen in een klas, in overleg met meneer Sliep en aan 
het werk met een leerling. Hieronder zie je de klassenfoto van 2007 (Timo is op de onderste 
rij met het witte G-STAR vest te vinden). 


