“Ik vind het belangrijk dat leerlingen met net zoveel
plezier naar school gaan als ik naar mijn werk”
Op mijn elfde ben ik als leerling begonnen op De Berkhoff. Nu
werk ik er zelf! Als chef-kok werd ik uitgenodigd om een workshop
te geven. Dat beviel van beide kanten zo goed, dat ik daarna als
zij-instromer les ben gaan geven op De Berkhoff. Jarenlang heb ik
lesgeven gecombineerd met het werken in de horeca, maar sinds
de samensmelting van De Berkhoff en de Hubertus Vakschool
heb ik volledig gekozen voor het docentschap. Onze culinaire
vakschool Hubertus & Berkhoff heeft twee restaurants en een
grand café voor gasten van buiten de school. Dat biedt veel
kansen voor docenten.
Vmbo-leerlingen zijn nooit hetzelfde en dat maakt het werk
uitdagend. Ik behandel de leerlingen zoals ik zelf behandeld wil
worden en dat wordt gewaardeerd. Wat ik leuk vind aan mijn
functie is de vrijheid die ik krijg. In een restaurant werk je met een
professioneel team van koks. In ons lesrestaurant begeleiden we
onze leerlingen naar dat professionele niveau toe. Dit vraagt veel
van je didactische vaardigheden en dat is nu juist mijn kracht. Om
andere docenten te helpen bij de ontwikkeling van deze
vaardigheden, ben ik een boek aan het schrijven met mijn eigen
ervaringen.
Ik vind het belangrijk dat leerlingen met net zoveel plezier naar
school gaan als ik naar mijn werk. De liefde en passie voor mijn
vak wil ik aan ze overbrengen. Het is heel prettig om hier docent
te zijn. Ik word goed begeleid en begrepen. Met de teamleider
praktijk kan ik snel schakelen, brainstormen en sparren.
Zelf blijf ik in ontwikkeling door bijvoorbeeld het vernieuwen van
lesmateriaal. Zo hebben we met de praktijkcollega’s dit jaar
gekozen voor het werken met een à la carte menu in ons
restaurant. Je merkt dat dit aanslaat bij onze leerlingen. Ze zijn
enthousiaster, werken geconcentreerder en dit zorgt voor een nog
betere aansluiting op het bedrijfsleven.
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