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John (51) en Charlotte (14) Helder wonen met moeder
Tonia (47) en zoon/broer Lars (17) en dochter/zus Karlijn (12)
in een eengezinswoning in Bergschenhoek. John werkt als
bedrijfsleider bij een paprikakwekerij in Bleiswijk en is
een groot fan van Feyenoord. Charlotte zit in het derde
jaar van de Horeca Vakschool in Rotterdam. Thuis bakt ze
graag wat lekkers voor de familie. Een krantenwijk zorgt
voor het extra zakcentje.

WAAROM HEBBEN JULLIE VOOR DE
HORECA VAKSCHOOL GEKOZEN?
Charlotte ‘Ik kende de school al omdat mijn broer
erop zat. Toch ben ik ook naar andere vmbo-scholen gaan kijken. Uiteindelijk heb ik voor de Horeca
Vakschool gekozen omdat ik het een leuke school
vind en omdat de school huiswerkvrij is.’ John ‘Ik
ken de school goed, omdat Lars er zat en ik in de
ouderraad zit. Met tegen de driehonderd leerlingen
is het geen leerfabriek en krijgen leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. Ook zijn er korte lijntjes,
zodat je als ouder en leerling snel gehoord wordt.’

HOE REIS JE NAAR SCHOOL?
Charlotte ‘Ik ga altijd met de fiets. Afhankelijk
van het weer doe ik er zo’n twintig minuten over.’
Vader ‘Lars en Charlotte fietsen allebei naar school.
Dat is gezond voor ze. Alleen in noodgevallen
breng ik ze.’

WAT VIND JE LEUK AAN SCHOOL?
Charlotte ‘Ik vind de praktijklessen het leukst. Ze
zijn gezelliger dan theorielessen, omdat je daarbij
moet opletten en stil zijn.’ John ‘Ik vind de kleinschaligheid van de school en het directe contact
fijn. Ook vind ik het mooi dat docenten de liefde
voor het vak op leerlingen weten over te brengen.’

WAT MIS JE?
Charlotte ‘Ik mis eigenlijk niets.’ John ‘Ik mis een
tweede taal. Keukenfrans beheersen de leerlingen
wel. Dat leren ze op school. Maar in een internationale setting als de horeca past ook aandacht voor
Duits. Daarnaast vind ik het jammer dat de Horeca
Vakschool zijn exclusieve karakter dreigt te verliezen omdat het programma steeds algemener van
aard wordt.’

DENK JE AL NA OVER WAT JE NA DEZE
SCHOOL WILT GAAN DOEN?
Charlotte ‘Dit jaar doe ik examen in koken, bakken,
serveren en patisserie. In het examenjaar moet ik
me specialiseren en kies ik waarschijnlijk voor patisserie. Of ik daarna doorstroom naar de mboopleiding voor banketbakker weet ik nog niet. Ik
denk van wel.’

WAT ZIJN JE DROMEN VOOR LATER?
Charlotte ‘Ik denk dat ik uiteindelijk wel een
winkeltje wil waar ik lekker met allerlei soorten gebak kan fröbelen.’ John ‘Ik hoop dat ze een leuke
baan vindt waarin ze haar ambitie kwijt kan en
waar ze veel plezier aan beleeft. En natuurlijk dat
ze gelukkig wordt.’

