
Koks van het Havenrijk in Uitgeest brengen stages naar praktijkleerlingen toe 
’De gemaakte maaltijden brengen we rond in de buurt’ 

[artikel overgenomen uit het Noordhollands Dagblad]


De coronapandemie neemt veel weg; zoals het werk in restaurants, stages van 
leerlingen in het praktijkonderwijs en de sociale contacten in de buurt. Maar 
praktijkschool De Brug in Assendelft lost met een creatieve oplossing die zaken in 
een klap op: „De koks geven de stagelessen hier op school, de maaltijden die zij 
met de leerlingen koken brengen we rond in de buurt.” 

Vijf vierde- en vijfdejaars leerlingen - en één derdejaars leerling - op praktijkschool De 
Brug in Assendelft lopen donderdagmiddag nog in hun koksbuizen. Meer dan dertig 
porties milde Indiase curry worden in bakjes gedaan voor ingeschreven buurtbewoners en 
docenten.

Restaurantmanager en chef-kok Jim Kortekaas (30) uit Uitgeest van restaurant Havenrijk 
is met zijn collega’s Marten Oosterkamp en Noah Smit sinds eind oktober op 
donderdagen en vrijdagen in het praktijklokaal te vinden. Stagecoördinator Ronald 
Mimpen nam contact op met het restaurant, toen na de sluiting van de horeca bleek dat 
zijn leerlingen hun stage-uren niet konden volmaken: „Wij hebben al een goede relatie 
met Havenrijk, qua uitwisseling voor stages, en zij waren superenthousiast over ons idee 
om stagewerk hier op school uit te voeren. We belden elkaar vrijdag erover, en die 
woensdag erna stonden ze al les te geven.”
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Koks van het Havenrijk Jim 
Kortekaas, Noah Smit en 
Marten Oosterkamp met 
leerlingen Michelle Sluijs, 
Xavier, Tygo de Groot, Ray 
Mens en Destel van Gils. 
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Blancheren 
Michelle Sluijs (17) uit Assendelft loopt normaal stage bij taartenwinkel Limburgia in haar 
woonplaats, maar daar werkte ze voornamelijk in de bediening: „Ik wil wel echt kok 
worden, en het is fijn dat we met de koks op school nu aan onze stage-uren kunnen 
komen. Bij de winkel is er ook weinig te doen, dus op deze manier leren we nog veel. De 
koks zijn ook heel rustig en hebben geduld, je kan ze alles vragen als je iets niet begrijpt. 
Ik zou het eigenlijk wel jammer vinden als we weer naar de normale stages moeten.”


Voor mede-leerling Xavier (16) is de horeca ingaan plan B, hij wil graag bij Defensie. „Maar 
deze opleiding wil ik wel goed afmaken. Ik loop normaal stage bij De Krokodil in 
Krommenie, en daar is nu weinig ruimte om te leren. Jim en Marten proberen de lessen 
ook leuker te maken, ze geven je ook veel vrijheid. De basiskooktechnieken, zoals snijden 
en blancheren, hebben ze ons goed geleerd. Dat neem ik wel mee, mochten ze teruggaan 
naar het restaurant als de horeca weer opengaat. Ik mis mijn stage bij De Krokodil 
hierdoor ook niet echt.”




Koks van het Havenrijk Jim Kortekaas, Noah Smit en Marten Oosterkamp met onder andere 
leerlingen Michelle Sluijs, Xavier, Tygo de Groot, Ray Mens en Destel van Gils. 

Winkelwagen 
Jim is heel enthousiast over de plaatselijke stagelessen, al heeft hij verder nooit in het 
onderwijs gewerkt: „Leerlingen in stages begeleiden kan ik wel, maar dan sta je opeens in 
de klas. Maar het is fijn om hun groei te zien, Xavier kan heel goed snijden bijvoorbeeld. 
We grappen ook wel met elkaar, we zijn ook gelijkwaardig - in tegenstelling tot een echte 
restaurantkeuken. Er zijn wel eens leerlingen die zich laten afleiden, of even 
stressmomenten hebben, maar heel streng ben ik niet. We hadden laatst een rondleiding 
in de Makro en dan springt een van die kids in een winkelwagen. Ja, dan moet je 
optreden, maar onderwijzen en onderhouden is niet mijn vak. Ik vond het wel grappig”, 



vertelt hij lachend. „Als ik dit niet had gehad, zat ik gewoon thuis. Dit was een noodgreep 
voor ons allemaal, maar toch een hele mooie oplossing.”


Cheesecake 
De recepten die de leerlingen maken met Jim en Marten variëren van andijviestamppot tot 
broodje hamburger. Die laatste was zeker populair, ook bij docenten die zich inschrijven. 
„We proberen maaltijden te maken die mensen thuis ook zouden maken, niet te 
ingewikkeld maar wel lekker. We hadden ook een keer cheesecake gemaakt, daar heeft 
één docent 24 punten van mee naar huis genomen, dus toen moesten we gelijk meer 
maken”, lacht Jim. Naast de avondmaaltijden voor bezorging verzorgen ze soms ook 
maaltijden zoals verse pizza of patat voor de lunch, voor zowel leerlingen als docenten op 
school. Alle inkomsten, vaak een paar euro per maaltijd, gaan naar de school.

Michelle vindt het fijn dat hun werk ook nut heeft: „Naast dat we van de docenten en 
anderen hier goede feedback krijgen, is het bezorgen voor de mensen in de buurt die 
slecht ter been zijn bijvoorbeeld heel handig als wij op vrijdag hun eten komen brengen.” 
Xavier: „We krijgen altijd positieve reacties, ze zeggen ook dat ze ons graag nog een keer 
willen zien en dat het eten van de vorige keer lekker was.”


Magnetron 
De buurtbewoners werden door de leerlingen aan het begin van het stageproject ingelicht 
door flyers in de brievenbus. Kees op den Velde (80) woont dichtbij de school en heeft 
zich recent ingeschreven voor een maaltijd van de leerlingen. „In september is mijn vrouw 
overleden, dus die flyer had ik even terzijde gelegd. Maar toen mijn buren me er aan 
herinnerden werd ik enthousiast. Vroeger kon je ook in het restaurantje in de school eten, 
en dat deed ik ook wel eens met mijn vrouw. Dat was altijd heel lekker. Mijn vrouw hield 
van goed en warm eten, en kookte vaak. Nu is de magnetron normaliter favoriet, maar ik 
kijk heel erg uit naar het gerecht van die jongelui. Ik vind het een hele goede geste.”
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