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Bij TalentStad Praktijkonderwijs leer je het horecavak in de praktijk 
 

Het poleren van de glazen, het plannen van de mise en place, de ménage bijvullen: bij een baan in 

de horeca komt veel meer kijken dan je denkt. De leerlingen die op TalentStad Praktijkonderwijs 

voor horeca kiezen, leren alle ins en outs van het vak. In het nieuwe restaurant in wording PRO-ost 

op school, maar ook in de echte praktijk, zoals bijvoorbeeld bij Humphrey’s aan de Melkmarkt. 

Docenten Riana de Jonge en Jolande Elhalawany bieden hun leerlingen maatwerk en dat kan 

alleen dankzij de onmisbare inzet van het bedrijfsleven.  

 

‘We werken als horecadocenten voornamelijk met leerlingen vanaf het vierde jaar, die uitstromen 

naar werk of naar een Entreeopleiding, dat is mbo1’, vertelt Riana. Zij is hoofd afdeling BGV Horeca 

(branchegerichte vakken) op TalentStad Praktijkonderwijs. ‘Samen met collega Jolande geef ik 

eenmaal per week op maandag praktijklessen en theorielessen horeca. De animo voor ons vak is 

groot.’ De docenten proberen het beste uit hun leerlingen te halen. ‘Wij focussen op hun talenten, 

we bieden ze mogelijkheden om te ontwikkelen en zetten ze in hun kracht. Vanaf dit jaar kunnen de 

leerlingen SVH1 keukenassistent en SVH1 bedieningsassistent halen; officieel erkende certificaten 

binnen de horecabranche.’  

 

Verbindende factor 

De leerlingen leren heel praktijkgericht. ‘Overal in onze school kom je onze leerlingen tegen: bij 

vergaderingen, bij ouderavonden, als er een activiteit of feestje is, horeca is er altijd bij, het is een 

verbindende factor in onze school’, vertelt Riana. ‘Het is mooi om te zien hoe hard onze leerlingen 

werken. Zowel op school als op hun stage of leerplek in het bedrijfsleven. Ze hebben zeker geen 9 

tot 5-mentaliteit, ze springen in waar nodig, ze komen als het druk is. We leren ze om goed samen te 

werken, want horeca draait altijd om teamwork. En onze leerlingen leren vooral door te doen.’  

 

Humphrey’s: de echte praktijk 

Humphrey’s is een restaurant dat zich volop inzet voor de leerlingen van TalentStad 

Praktijkonderwijs. ‘We gaan er een blok van acht weken heen’, vertelt Jolande. ‘De ene week ga ik 

met nieuwejaars leerlingen, de andere week met ouderejaars. Ze werken er nog niet met echte 

gasten, maar wel op de echte werkvloer; ze leren in een echt restaurant bedienen. Het is illustrerend 

om te zien hoe ze eerst nonchalant binnenkomen en al na een paar minuten heel serieus aan het 

werk zijn. Ze laten de leerlingen de tafels dekken, ze leren poleren: het servies, bestek en de glazen 

vlekvrij maken, ze leren hoe ze een servet neerzetten, hoe ze alles mooi en netjes op tafel zetten, 

hoe ze peper en zout moeten aanvullen, noem maar op. En de ouderejaars krijgen bijvoorbeeld les 

in koffie inschenken met een professionele koffiemachine met piston, waarmee ze het wel twintig 

keer mogen proberen als dat nodig is. Dat is toch wel veel gaver dan op school oefenen aan vier 

tegen elkaar aangeschoven tafels in een lokaal.’  

 

Kilometers maken 

Jolande is enthousiast over de manier waarop de mensen van Humphrey’s heel geduldig de 

leerlingen begeleiden. ‘De leerlingen mogen verschillende draagtechnieken oefenen met allerlei 

soorten servies. Of ze mogen alcoholvrije cocktails mengen en oefenen bij terrasbediening. Ze 

mogen alles uitproberen, fout doen, laten vallen; dat is geweldig. Want onze leerlingen leren vooral 



door doen, door herhaling, door het steeds opnieuw proberen en door kilometers te maken. En door 

elke week ook steeds nieuwe technieken en vaardigheden te leren. Bij Humphrey’s snappen ze dat 

helemaal. Heel bijzonder dat een bedrijf dit zo oppakt. We waren zelfs zover dat twee leerlingen ook 

daadwerkelijk met gasten in de bediening zouden kunnen helpen, maar toen kwam helaas de 

coronacrisis om de hoek kijken.’ 

 

Gezamenlijk maatwerk bieden 

‘Stageplekken bieden aan praktijkschoolleerlingen kost tijd en energie, maar het levert ook heel veel 

op’, zegt Riana. ‘Ik merk dat bedrijven er heel blij van worden. Je ziet de leerlingen groeien. Ze leren 

vakinhoudelijke dingen, maar tegelijkertijd ook algemene vaardigheden zoals samenwerken, met 

collega’s omgaan, op tijd komen, hun werk serieus nemen en verantwoordelijkheid nemen.’ 

TalentStad Praktijkonderwijs heeft een groot netwerk. ‘Voor de horeca hebben we minstens dertig 

stagebedrijven waar we altijd wel terecht kunnen. Dat zijn allerlei soorten bedrijven: 

fastfoodsketens, restaurants, lunchrooms, broodjeszaken, bistro’s, noem maar op. Onze leerlingen 

kunnen er ontdekken hoe leuk en veelzijdig het horecavak is. De bedrijven waarmee we 

samenwerken kennen onze leerlingen. We evalueren regelmatig gezamenlijk, bepalen of een leerling 

een stapje verder kan, of dat even pas op de plaats handig is. Zo kunnen we echt inspelen op de 

mogelijkheden van de leerlingen en maatwerk bieden. Veel van hen hebben er nadat ze van school 

kwamen ook een baan gevonden. Wij proberen daar ook voor te zorgen. Van TalentStad 

Praktijkonderwijs ga je óf met een baan, óf met een vervolgopleiding mbo2 van school.’ 

 

Geen half werk 

Riana heeft vijftien jaar horecaervaring. Jolande lacht. ‘Mevrouw de Jonge is een pittige docent, ze 

weet van de hoed en de rand en dat hebben de leerlingen goed door. Ze voelen haarfijn aan dat 

Riana de lat steeds hoger legt, en dat doet uit betrokkenheid. Het is toch geweldig als je ontdekt dat 

je nog veel meer kan dan je dacht. Bovendien hoort het ook bij het vak: je kunt geen half werk 

leveren in de horeca. En er komt van alles bij kijken. Je moet kunnen koken, schoonmaken, plannen, 

bedienen, je moet verstand hebben van handel en verkoop, van transport, noem maar op. Het is een 

allround beroep en een echte uitdaging.’ Jolande is al zo’n twintig jaar docent en met al hun ervaring 

vullen de twee docenten elkaar goed aan. ‘Het is superleuk samenwerken. Riana is de motor en ik 

vind het heerlijk om daarin mee te gaan.’ 

 

PRO-ost! 

Binnenkort kan iedereen een afspraak maken om te komen eten bij PRO-ost en een kijkje te nemen 

op TalentStad Praktijkonderwijs. ‘We hebben het geoefend met ouders van medewerkers in een 

restaurantsetting op school’, vertelt Jolande. ‘De gasten waren zeer onder de indruk van de 

capaciteiten van onze leerlingen. “Hier wordt ik blij van, wat fantastisch wat die leerlingen doen!” 

was één van de reacties.’ De plannen zijn klaar, begin volgend jaar is PRO-ost een feit, uiteraard 

afhankelijk van de corona-ontwikkelingen. ‘We hebben een mooie keuken waar de menu’s 

klaargemaakt kunnen worden’, vertelt Riana. ‘In onze kantine creëren we een restaurant met twintig 

zitplaatsen. De leerlingen krijgen zoveel mogelijk verantwoordelijkheden. Zij gaan het doen, zij 

moeten zorgen dat het loopt.’ Als het aan Jolande en Riana ligt, gaat dat zeker wel lukken.  

 

 


