
Praktijkschool Hulst omgetoverd tot maaltijdbezorger 

Het restaurant van de Praktijkschool Hulst is nog altijd noodgedwongen gesloten 
voor gasten, maar daar heeft de school iets op gevonden: ze gaan de maaltijden 
bezorgen. Normaal gesproken ontvangen zij elke woensdag zo'n dertig gasten waar 
de leerlingen een driegangenmaaltijd voor koken en de leerlingen nemen ook de 
bediening op zich, zodat ze kunnen proeven van het werken in de horeca. Maar 
vanwege de coronamaatregelen mogen de gasten niet naar binnen in het 
schoolgebouw. 

"We konden wel gewoon voor onszelf koken, maar de leerlingen moeten ook leren hoe zij 
gasten ontvangen", zegt docent Janneke Havermans. Om toch voor het echie te koken, 
bedacht de school daarom een list: zij gingen de maaltijden bezorgen. Volgens 
Havermans zijn de ontvangers van de maaltijd erg positief: "Ze krijgen toch een 
driegangenmenu voor maar zes euro, dus dat is toch een lekker prijsje."
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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
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Verheugd 
Ook de leerlingen zijn verheugd dat zij toch voor andere mensen kunnen koken "Ik ben 
blij dat we het op deze manier doen", aldus een van de leerlingen.

De maaltijden worden bezorgd door docenten van de school, niet door de leerlingen. 
Havermans: "Nee, die kunnen nog geen auto rijden. Of kunnen ze misschien wel, maar 
mogen ze nog niet. Maar we moeten naar bijvoorbeeld naar Koewacht en Sint Jansteen, 
dus er zijn een aantal collega's die het voor ons rondbrengen."


De mensen die normaal gesproken gebruik maken van het restaurant van de 
praktijkschool zijn blij dat ze op deze manier toch van hun eten kunnen blijven genieten. 
"Ik ben ook weleens geabonneerd op een andere maaltijdbezorger en dit kan het bijna 
evenaren", zegt een van de maaltijdontvangers. Zij zet de maaltijd vanavond zonder twijfel 
aan haar gasten voor. "Gezien de vorige ervaringen denk ik dat dat geen enkel probleem 
is. Ik vind het echt super."

Voor de nieuwsgierigen: het menu bestond vandaag met slasoep vooraf, bloemkool, 
zoete aardappelpuree, een gehaktbal en Griekse salade als hoofdgerecht en een vlaflip 
toe.


Bekijk de reportage van Omroep Zeeland, die ook in het middagjournaal van de NOS 
werd uitgezonden.
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