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geleden
In de kerstvakantie had ik de tijd
om terug te blikken op alles wat me
overkomen was het afgelopen jaar.
Ik pakte mijn doos met alle ‘2019
memories’ erbij. Hierin zitten allerlei
artikelen uit kranten en tijdschriften,
keycords en naambadges van events
en overige spulletjes. Ik bladerde het
door en bekeek ze aandachtig. Wat
een fantastisch jaar was 2019! Voor
mij persoonlijk waren Skills The
Finals in Amsterdam, de opening van
het mbo-schooljaar, mijn werkbezoek
aan OCW en de Dag van het mbo
hoogtepunten. Ik dacht weer terug
aan hoe ik er vorig jaar rond deze tijd
bij zat, vol spanning voor de uitverkiezing van Leraar van het Jaar.

De twee hoedjes van de
docent on the job
In Hotel Casa volgen zo’n 25 studenten
van ROC van Amsterdam (ROCvA) hun
opleiding volgens het House of Hospitality-concept, een publiek-private samenwerking van bedrijven, opleiders
en gemeenten in de metropoolregio
Amsterdam. Dit betekent dat ze drie
dagen in de week op de werkvloer te
vinden zijn en zo al doende de ins &
outs van hospitality onder de knie krijgen. Ook de docenten zijn fulltime te
vinden in deze hybride leeromgeving.
Waaronder docent on the job Remco
Winkler.

Wie het fraaie Hotel Casa binnenstapt, heeft niet
direct in de gaten dat hier een volle klas studenten aan het leren is. Van het warme welkom
bij de receptie tot de soepele service aan de vele
tafeltjes: dit is gastvrijheid in optima forma.
Kijk je beter rond, dan zie je bijvoorbeeld wel
iemand bij de receptie aanwijzingen geven. En
een vergaderzaal blijkt op het tweede gezicht een
ruimte te zijn waar studenten een projectpresentatie houden.

ken geïntegreerd in de projecten die ze naast het
leren on the job uitvoeren. Door die integratie
zien ze de samenhang tussen een vak als rekenen
en het werk hier. Kijk, je kunt ze laten uitrekenen
hoe snel een haas rent. Maar het werkt beter als
je het rekenen koppelt aan onze keuken, waarbij
ze bijvoorbeeld recepturen of verhoudingen in
recepten moeten berekenen.’ Ook oefenen met
talen als Engels, Duits en Spaans kan prima in de
projecten. Zo is er een project over promotiemateriaal. De studenten krijgen eerst uitleg over het
wat en het hoe. En schrijven dan bijvoorbeeld
een promotekst in het Engels.
Hoofdmoot van de opleiding blijft hoe dan ook
het leren op de werkvloer. Dat vraagt specifieke
vaardigheden van de docent, weet Remco. ‘En
die vaardigheden leer je niet tijdens je lerarenopleiding. Daar komt het onderwerp “hybride
leeromgeving” minimaal aan bod. Jammer, het
is anders dan lesgeven bij een reguliere opleiding. Aan de ene kant draag je zorg voor goed
onderwijs. Aan de andere kant is dit wel een
echt bedrijf. Je hebt eigenlijk steeds twee hoedjes
op. Je balanceert tussen leerbelangen en commerciële belangen. Als er iets fout gaat, merkt de
gast dat. Maar leren is een proces van vallen en
opstaan. Fouten maken is dus niet erg; het gaat
erom hoe je daar vervolgens mee omgaat. Daarin
ligt de meeste leerwinst.’

De snelheid van een haas?

‘Deze jongeren willen vooral bezig zijn’, vertelt
Remco Winkler. Hij is docent on the job in
dienst van ROCvA. Remco kent Casa door en
door: voor hij docent werd, was hij in loondienst
bij dit hotel. Ook in die periode begeleidde hij
studenten. ‘Deze jongens en meisjes maak je niet
blij door ze een vak te leren in de schoolbanken.
Vandaar dat ze hier de hele week zijn. Voorheen
gingen onze studenten nog een dag in de week
naar het ROC voor de generieke vakken. Dat
vonden ze het minst leuke gedeelte van hun
opleiding en dat was ook te merken aan de aanwezigheid. Daarom hebben we de generieke vak-

Leerdoel

‘Verder is het belangrijk de studenten met het
juiste gevoel de werkvloer op te sturen. We stellen elke student aan het begin van de week de
vraag wat zijn of haar doel voor de komende
dagen is. Ze gaan dan met een leergevoel aan
het werk. Dat bewustzijn is erg belangrijk, want
ze mogen niet het gevoel hebben dat ze louter
“handjes” zijn. Dit is geen stage, waarbij je na een
rondleiding meedraait in de dagelijkse routine.
Bij ons staat je leerdoel voorop. Je doorloopt de
opleiding in je eigen tempo, werkt en leert op alle
hotelafdelingen en ontdekt zo wat je het beste

ligt. En steeds krijg je begeleiding op maat. We
zetten dan ook het liefst maar één student op een
shift, want dan kan de docent optimaal coachen
en direct feedback geven. Om die taak te vervullen krijgen we trainingen, maar we leren ook veel
van elkaar. Ik ken dit hotel door en door en kan
daar mijn collega-docenten over vertellen. Aan
de andere kant heb ik op didactisch gebied nog
veel te leren. En zo slaan in de hybride leeromgeving onderwijs en praktijk steeds de handen
ineen.’
Het Kwaliteitsnetwerk mbo maakte i.s.m. House of
Hospitality een reeks korte filmpjes waarin naast
docent Remco ook o.a. programmamanager John
Flierman, directeur Casa Hotel Jeroen Diepeveen
en studente Ghislain Hermus aan het woord
komen. Deze reeks kun je binnenkort bekijken op
www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

Nu is het zover: de zoektocht naar
mijn opvolger gaat beginnen. Tussen 1
februari en 1 april kan jij laten weten
wie jij wil nomineren om de nieuwe
Leraar van het Jaar te mogen worden.
Komend jaar staan er voor mij nog
vele mooie dingen op de planning,
waar ik weer erg naar uitkijk. Zo
ga ik samen met het ministerie van
OCW een bijeenkomst voor docenten organiseren over het onderwerp
‘Leven Lang Ontwikkelen’. Deze zal
op 7 april in Nijmegen plaatsvinden,
speciaal voor docenten uit deze regio.
Daarnaast mag ik ook weer aanwezig
zijn bij Skills The Finals, deze keer in
Leeuwarden. Ik ben benieuwd naar
al onze vaktoppers in het mbo, het zal
weer een mooi feestje worden.
Ik heb er zin heel veel zin om het
mbo, waar het kan, verder te blijven
promoten zolang ik nog Leraar van
het Jaar ben. Daar kun je op rekenen!
Dirk Megens
Leraar van het Jaar mbo

Leraar van het Jaar 2021
Leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren kunnen
tot 1 april 2020 hun favoriete leraar voordragen voor
de verkiezing Leraar van het Jaar 2021. Welke leuke,
enthousiasmerende, verbindende mbo-docent met
een eigen onderwijsvisie en een hart voor goed onderwijs wordt de opvolger van Dirk Megens?
Dat er genoeg van deze leraren te vinden zijn, bleek toen bij de vorige verkiezing
liefst 800 kandidaten de strijd aangingen. Uit alle aanmeldingen kiezen collega’s
samen met een vakjury de uiteindelijke vier winnaars uit het primair onderwijs,
het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Tijdens de Nationale
Onderwijstentoonstelling 2021 worden de nieuwe Leraren van het Jaar bekendgemaakt. De winnaars krijgen vervolgens een jaar lang als ambassadeur van hun sector
een podium om hun passie uit te dragen. Nomineren kan via not-online.nl/lvhj/. De
genomineerden worden in het najaar van dit jaar bekendgemaakt.

