DIT IS MIJN KLAS
YASMINE (16):

‘Ik vind het leuk om zakelijk en ondernemend
bezig te zijn en wil later iets in small business
gaan doen. Ik merk dat het dragen van een
uniform ons motiveert. Je presenteert je
beter en je merkt dat mensen uit het bedrijfsleven anders tegen je aan kijken.’

DAVID VAN DER LEER
Leraar economie en mentor klas 4eb
(economie vmbo basis) Young Business
School Rotterdam (YBSR) in Katendrecht.
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‘Ik heb ruim tien jaar met veel plezier in de bovenbouw van het
basisonderwijs gewerkt. Toch begon het na verloop van tijd te
kriebelen. Zeker toen ik via kennismakingsbezoeken van mijn
leerlingen meer zicht op het voortgezet onderwijs kreeg. Ik had
er zelfs snel aan de slag gekund, maar kon niet direct een baan
vinden die bij me paste. Tot De Waal, zoals de YBSR voorheen
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heette, een breed takenpakket aanbood dat mij aansprak. Ik
heb bewust voor deze school gekozen omdat ik op Zuid meer
op mijn plaats ben dan op een school in de omgeving van Rotterdam. Inmiddels werk ik hier vier jaar en begin ik binnenkort
aan mijn vierde opleidingsjaar voor leraar economie. De wijze
waarop deze school zich ontwikkelt, spreekt mij erg aan. Wij
willen bij onze leerlingen in de breedste zin van het woord een
ondernemende houding ontwikkelen en richten ons onderwijs
daarop in. Zo vinden we het belangrijk dat ze zoveel mogelijk
leren door te doen. Dus naast theorielessen vooral ook in de
praktijk leren. Bijvoorbeeld in onze kantine aan de slag met
zaken als hygiëne en voorraadbeheer of in ons winkeltje klanten van binnen en buiten de school ontvangen. Daarnaast
gaat het om betrokkenheid in de les en weten hoe je je moet
presenteren. Het in de derde en vierde klas dragen van een
uniform maakt daar zeker deel van uit.’

LAILA (16):

‘Ik vind het leuk om economie te doen,
omdat ik later een bedrijf wil beginnen.
Ik vind het fijn om niet alleen uit een boek
te leren, maar ook te leren van volwassenen
in de praktijk. Ik merk dat we met ons
uniform serieuzer genomen worden.’

HAMZA (16):

HILAL (16):

‘Ik vind dit een prettige school. Hij past bij mijn
niveau en ik wil iets met business gaan doen.
Het liefst word ik later bedrijfsleider, zodat ik
mensen kan aansturen. Nu stuur ik alleen nog
maar mijn zusjes aan.’

‘Ik vind het prettig om op een zakenschool
te zitten, omdat ik later iets in de detailhandel
wil doen of docent Engels wil worden.
Het schooluniform vind ik fijn, omdat het
je laat wennen aan later.’
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