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‘Moeten we werken,
 meneer?’ 
De vrijdagochtend komt langzaam op gang in het  
Albert Heijnfiliaal (AH) aan de Kruisstraat in Haarlem. 
Ideaal, als je voor het eerst van je leven áchter een  
kassa zit, diepvriesartikelen bijvult of  brood afbakt. 
‘Goedemorgen Karla. Ik heb hulp vanochtend’, begroet 
AH-medewerker Roos een dame aan de servicebalie.  
Ze wijst met haar hoofd naar het drietal jongeren  
achter haar. 

Studenten van de richting Retail komen een 

ochtendje ‘snuffelen’ in het supermarktbedrijf. 

Ontdekken hoe het in elkaar steekt. Welke 

functies er zijn, hoe de sfeer is en wat je 

moet kunnen als je er wilt werken.   

Werken
Supermarktmanager Frank Korfage ontvangt 

ze in de personeelskantine waar ze zich 

eerst door ‘een stukje theorie’ heen bijten. 

Over moederbedrijf  Ahold, de bijbehorende 

merken en verschillende winkelconcepten. 

Frank: ‘Dit filiaal is een combinatie van een 

city- en buurtwinkel. Ons assortiment is 

gericht op klanten die toevallig binnenlopen 

én op klanten die voor de dagelijkse bood- 

schappen komen. Zo’n 20.000 per week!’ 

Die opmerking brengt student Bilal tot de 

werkelijkheid: ‘Moeten we werken, meneer?’ 

‘Tot het zweet in je bilnaad staat’, grapt 

Frank rap. Het ijs is gebroken.  

Pizza’s
‘Koud’ bibbert Bilal als hij de bevroren pizza’s 

in zijn handen krijgt van teamleider Michiel. 

Michiel lacht: ‘Hard werken, dan krijg je 

warme handen.’ Volleerd scheurt de team- 

leider de verpakking van de stapel pizza’s 

open en vult de diepvries bij. Bilal wil ook 

beginnen, maar worstelt met het plastic 

waardoor de pizzadozen verschuiven.  

Michiel legt de truc uit: ‘Niet het plastic  

er helemaal vanaf scheuren’. Vakken vullen 

lijkt simpel, maar dan moet je wel weten  

hoe je dit handig organiseert. 

Assortiment
Het water loopt Bodhi in de mond als  

AH-medewerker Iwona de oven met brood 

opent. Terwijl hij en Alper toekijken, wijst 

Iwona waar ze de verplichte mutsen kunnen 
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vinden. Ondertussen een krentenbol uit- 

delend aan ‘kleine klantjes’, bekijkt ze  

eerst met de twee het broodassortiment: 

voorverpakt brood, afbakbrood en fabrieks-

brood. Verlekkerd kijkt Bodhi naar de kaas- 

broodjes. Het is half elf herinnert zijn maag 

hem. Geen tijd, Iwona roept hem erbij: ‘We 

gaan brood snijden en verpakken.’   

Toetsen
Ondertussen hoort Priscilla van mede  -

werker Roos waar ze op de kassa de 

geboortedatum moet invoeren als een  

jong volwassen klant sigaretten wil kopen. 

‘En de bonuskaart?’ vraagt Priscilla.  

‘Goed dat je daaraan denkt, die toets zit 

hier’, wijst Roos. Als de rij voor de kassa 

groeit, neemt ze het even over. Klanten 

gaan voor. Frank kijkt toe: ‘Het is mooi 

om medewerkers te zien groeien in hun 

werk. Ik ben trots op dit bedrijf  en ik laat 

het graag zien. Als er na vanochtend een 

student terugkomt voor werk is dat leuk  

en anders is het ook goed.’ 

Indruk
Terug in de kantine wil Frank weten wat  

ze hebben geleerd: ‘Wat is het aller-aller 

belangrijkste bij de kassa?’ De studenten 

weten het: het klantcontact. Daar is het 

laatste contact en dat herinneren mensen 

zich het beste. Als Frank afsluit, steekt  

Alper zijn vinger op: ‘Zoekt u nog stagiairs?’  

Hebt u extra hulp nodig? Denk dan eens 

aan een praktijkopdracht, stageplaats óf 

baan voor onze studenten. 

Meer weten? entree@novacollege.nl

AGENDA
Diplomering

 

tussentijdse instroom  27 januari 2015 

Open huis  10 februari 

Voorjaarsvakantie  23 - 27 februari 

Goede Vrijdag   3 april 

Tweede Paasdag  6 april 

Ouderavond Lelyweg  14 april 

Ouderavond Nassaulaan 16 april 

Koningsdag  27 april 

Meivakantie 4 mei - 8 mei 

Hemelvaart 14 en 15 mei 



VIJF TIPS 
Hoe begeleid je 
stagiairs? 

1 Wees niet zuinig met complimenten. 
Onze studenten zijn gewend om te 
horen wat ze niet goed doen. Een 
compliment doet wonderen. ‘Je bent te 
laat’ vervang je door: ‘Wat fijn dat je er 
bent.’ Vanuit positieve energie kan een 
band ontstaan en wordt het makkelijker 
om hun functioneren te bespreken.

2 Geef duidelijke taken. Wat de stagiair 
moet doen, waarom en hoe het moet. 
Dat is overzichtelijk en het vergroot de 
kans op het succesvol afronden van de 
taak.

3 Gebruik onze deskundigheid. Lastig 
gesprek met de stagiair? Laat het ons 
weten en wij helpen je erbij. Geef je 
meteen het goede voorbeeld, want je 
laat de stagiair namelijk zien dat je  
niet alles alleen hoeft te doen.

4 Aandacht doet wonderen. Laat merken 
dat je de stagiair begrijpt. Natuurlijk 
moet een stagiair ook een aanwinst 
zijn, maar investeer in hem of haar  
en je wordt beloond.

5 Stel je flexibel op. Onze studenten zijn 
bij jou om een goede werknemer te 
worden. Om te leren dat ze op tijd 
moeten zijn, instructies aan te nemen, 
een probleem op te lossen en te leren 
samenwerken. Fouten maken mag dus. 

Nog meer tips?  
Vraag onze begeleiders ernaar!
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Ondertussen bij … Kringloopwinkel Rataplan, Zijlstraat Haarlem

Karen Flik, bedrijfsleider: ‘Studenten kleden onze etalagepoppen opnieuw  

aan. Ze zien direct het effect van hun werk; slaat de etalage aan? Dit boots  

je op school niet na, want doen ze het goed dan verkoop je de kleding 

terwijl je etaleert. Studenten kunnen zich hier creatief uitleven, ik stimuleer 

ze hun eigen smaak te ontwikkelen. Soms zijn ze zelf  hip gekleed, maar  

kleden een paspop heel behoudend aan. Sommigen moet je daarin stimuleren, 

anderen rem je af.’

Ondertussen bij … de Hema, Haarlem-Centrum

Anoeschka Plevier, assistent-filiaalmanager: ‘Studenten helpen ons het 

magazijn opnieuw inrichten. We werken samen met Nova College zodat 

jongeren ervaren wat het winkelwerk inhoudt. Het is hard werken, ook  

fysiek, en je moet overal inzetbaar zijn. Jongeren realiseren dit zich niet.  

Als ik met ze samenwerk, vertel ik hoeveel tijd een medewerker voor een  

klus heeft. Van studenten verwachten we dit niet, maar we zeggen het er  

wel bij. Een student die een praktijkopdracht bij ons deed, loopt nu stage.  

Hij was enthousiast en dat vinden we belangrijk.’
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Nationale Burendag 2014 in het 
Haarlemse buurtcentrum De Tulp.  
Een multiculturele maaltijd voor 
bewoners van de wijk Rozenprieel.  
Op tafel Hollandse, Chinese en 
Turkse specialiteiten. Georganiseerd 
door vrijwilligers van het buurt-
centrum met ondersteuning van 
studenten van Nova Zorg voor 
de Buurt!

‘De jongeren 
brengen 
leven in de 
brouwerij’
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Nova Zorg voor de Buurt! 
opent tweede locatie
 

‘Wijkleerbedrijf  Nova Zorg voor de Buurt! heeft een tweede locatie geopend bij  

het Haarlemse buurtcentrum De Tulp. Hier volgen jongeren de entreeopleiding 

Dienstverlening en Zorg (niveau 1) of Helpende zorg en welzijn (niveau 2).  

Er is ook een vestiging in de Haarlemse Slachthuisbuurt.

Vanuit het buurtcentrum krijgen jongeren les en doen ze werkervaring op door 

buurt bewoners en zorg- en welzijnsorganisaties te helpen. Zoals laatst tijdens 

Nationale Burendag, waarbij studenten assisteerden bij het aankleden van de 

zaal, het uitserveren van gerechten en het opruimen. Docent: Maren Ransdorp: 

‘De sfeer was heel bijzonder. Na de maaltijd begonnen de kokkin en een studente 

spontaan te dansen.’ 

Ze merkt dat de wijkbewoners enthousiast zijn: ‘Ze vinden het fijn, de jongeren 

brengen leven in de brouwerij.’ Ook locatiebeheerder Roem Hillenaar van de 

welzijnsorganisatie Haarlem Effect is tevreden over de samenwerking: ‘Het geeft 

ons buurtcentrum een extra maatschappelijke functie. Al snel wisten studenten 

contact te leggen met de wijkbewoners, ook met diegenen die moeilijk te bereiken 

zijn. Complimenten voor de studenten!’ Verder vinden wij contact tussen ouderen 

en jongeren erg belangrijk, het beeld dat zij van elkaar hebben verandert hierdoor.   

CATERINGBEDRIJF CORMET 
BIEDT STAGEPLAATS 

‘Het is voor het eerst dat een student van de onderwijsinstelling waarvoor 
wij werken bij ons stage loopt. En het bevalt zeer goed’, vertelt Daniel Pfann,  
locatiecoördinator bij onderwijscateraar Cormet. 

Daniel beheert de kantine annex winkel op de Novalocatie in Beverwijk. Op lesdagen,  

tussen 08.00 en 15.00 uur, zijn daar verse (fruit)salades, smoothies, broodjes, vers 

gebakken koeken en snacks verkrijgbaar. Daniel: ‘Met het accent op gezond’. Hij en 

zijn collega’s bedienen per dag zo’n 400 klanten; studenten en medewerkers. 

Investering
‘Een stagiair van de entreeopleiding versterkt zijn team sinds september. ‘Wij zijn erg 

praktijkgericht en dat past goed bij de entreeopleiding. Jongeren denken dat we de  

hele dag in pannen roeren, maar 40% van ons werk bestaat uit bereiden en 60% is 

schoon maken en opruimen. Stagiairs leren hier het cateringproces van A tot Z, ze 

werken volgens de hygiënecode HACCP en ze leren omgaan met mensen. Dat is een 

investering in ons vak, misschien melden zij zich later aan voor een baan. Catering is 

een mooi vak, we werken met verse producten en je ziet direct resultaat van je werk. 

Tevreden klanten komen terug.’   
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Oud-student Mai Commandeur (17)  
aan het werk bij C&A in IJmuiden

‘Mode is leuk. Speciaal het combineren  

met de kleding. Nieuwe collecties zie ik  

als eerste binnenkomen, zoals laatst veel 

zwart met glitters. Echt móói!

Lange tijd hielp ik op de damesafdeling 

maar ik doe nu de heren. Als je van alles 

wat weet, is dat handig. Een uitdaging  

ook, want het is toch weer anders met de 

merken en maten. Vaak vind je me achter 

de kassa of bij de paskamers. Het liefst 

adviseer ik klanten, als de maat te klein is  

of ze iets zoeken voor erbij. We hebben veel 

vaste klanten, die vraag ik altijd even: ‘Hoe 

is het met u, mevrouw?’ Ze zeggen dat ik 

spontaan en beleefd ben.

Naast mijn werk volg ik de niveau 2-opleiding 

verkoper detailhandel. Je leert over etalages 

maken en actief klanten benaderen. Opeens 

valt dat me meer op en kijk ik hoe collega’s 

dit doen.’  

AAN 
HET 
WERK

‘Heren is  
toch anders’



Matthijs: Laatst was Govanna te laat  

omdat de brug openstond. Als bewijs  

had ze een foto ervan gemaakt. Jezelf 

meteen verde digen, dat doen veel  

jongeren waarmee wij werken.

Govanna: Ik dacht dat je mij niet zou 

geloven, maar ze behandelen ons hier  

als volwassenen.

Giovanny: Anderen in de wijk zeggen  

dat we lastige jongeren zijn. Wij hebben  

het altijd gedaan. Vaak spreken buurt-

bewoners ons op een heftige toon aan  

en dat lokt een pittige reactie uit. 

Marion: Govanna en Giovanny zijn 

stagiairs, maar we kennen ze al als 

inloopjongeren. Ze gaan verantwoordelijk 

om met hun status van stagiair. 

Giovanny: Vrienden luisteren beter als  

wij zeggen: ‘Doe niet.’

Matthijs: De eerste stagedag was  

Govanna heel boos op alles en iedereen  

in de wereld. ’s Middags ging ze naar een 

voorstelling in ons theatertje en vanaf dat 

moment keek ze uit naar de stagedagen.

Marion: Met kunst en cultuur laten we 

jongeren samenwerken. Kunst is emotie,  

en helpt om een gesprek te voeren. Voor 

jongeren hier is de drempel naar cultuur  

te hoog, dus nodigen wij bijvoorbeeld een 

schrijfster uit die schreef over tienermoe-

ders. En we bezoeken in mei het monument 

voor verzetsstrijder Hamelink hier in de 

wijk. Ook staan we stil bij Internationale 

Vrouwendag zodat de jongeren beseffen 

dat meisjes hier kunnen studeren. 

Marion: We luisteren, kijken en schakelen. 

Giovanny wil beveiliger worden en dus 

zoeken we uit of hij kan helpen beveiligen 

op een festival, want dat spreekt hem aan.

Giovanny: Ik moet ook de stoep vegen.

Marion: Klinkt suf, maar is heel belangrijk. 

Rommel is een ergernis voor de buurt, 

daarom zorg jij dat het schoon blijft en 

scooters netjes geparkeerd staan. 

Marion: Giovanny houdt overzicht, is 

opmerkzaam. Laatst, bij een akkefietje,  

had hij het kenteken van een auto al 

genoteerd nog voordat wij eraan dachten. 

Govannna: Ik wil kickboksinstructeur of 

voetbalcoach worden dus mag ik een 

bootcamp organiseren. Marion heeft 

iemand uitgenodigd om te vertellen over 

bootcamps en morgen geef ik een proefles 

aan de andere stagiairs. Gaat dat goed,  

dan nodig ik jongeren uit.

Marion: Beiden hebben een opdracht 

die aansluit bij hun ambities. Eerst lopen 

stagiairs een poosje mee, en dan krijgen  

ze een opdracht waarvoor ze een plan 

maken.

Govanna: Alles ging altijd mis, veel ruzie 

en zo, maar dat is voorbij. Ik ben rustiger 

geworden. 

Matthijs: Wij hebben respect voor onze 

stagiairs, waarderen hun mening en dat 

voelen ze. Daardoor ontstaat de kans 

om het nu anders te doen. Giovanny vindt 

praten lastig, dus hebben we hem gezegd 

dat we meer zijn mening willen horen. 

Giovanny: Hier reageer ik anders en ik kan 

nu beter omgaan met negatieve dingen.

Marion: Hoe groter het probleem waarmee 

jongeren zitten, hoe groter de uitdaging om 

hun kracht te vinden.  

Rebup, (lees van rechts naar links: 
puber) is een veilige plek in de wijk 
voor jongeren. Want als puber kan de 
wereld ineens heel lastig zijn. Jongeren 
helpen elkaar bij Rebup hun eigen 
talent te ontwikkelen. Met kunst, 
cultuur en samen koken. www.rebup.nl

PROFIEL
Locatie: Rebup, Kruistochtstraat 54, Haarlem 
Datum: 21 oktober 2014 
Bijzonder: Rebup is een veilige inloopplek voor jongeren. Studenten Govanna (16)  
en Giovanny (17) lopen er regelmatig binnen en dit jaar ook als stagiairs. Oprichter 
Marion van der Vegt en maatschappelijk werker Matthijs Leenes begeleiden hen.

‘Wij sluiten aan bij hun ambities’

‘Met kunst en cultuur laten
 we jongeren samenwerken’



Fotografie: Wouter de Wit, Hugo Schuitemaker en Alexandra Hunts
Entreebewijs is een uitgave van ROC Nova College 
en kun je downloaden op www.novacollege.nl/entreebewijs 
Reacties: redactie@novacollege.nl

ROC Nova College Entree, Nassaulaan 37, 2011 PB Haarlem
T: (023) 530 24 94, www.novacollege.nl/entree 
E: entree@novacollege.nl

Facebook: Facebook.com/NovaCollege
Twitter: @NovaCollege
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HART 
VOOR DE 

ZAAK

‘Sommige auto’s moet je aanduwen  
voordat ze rijden’
Vroeger was hij niet de makkelijkste in de klas. Maar geef hem metaal  

of  hout en hij weet er raad mee. ‘Jongeren zijn een beetje zoals auto’s’, 

zegt Jacco Regtop, instructeur/begeleider metaal en hout bij de Nova-

locatie Technisch Leerwerkcentrum in Haarlem. 

Welk moment blijft je altijd bij?
Hij was wel een kop groter dan ik en 

hij kon zijn plek niet vinden in de groep. 

‘Wat wil je?’ vroeg ik. Hij wilde liever 

alleen werken. Ik gaf hem een rustige 

werkplek, een opdracht en hij vond zijn 

draai. Na de diploma-uitreiking zag hij 

me en riep: ‘Jacco, ik ben geslaagd!’ 

Hij stormde op mij af, tilde me op en 

ik stootte zo met mijn hoofd door de 

plafondplaten! 

Waaraan denk je liever niet terug?
Als je ziet dat een student zijn opleiding 

opgeeft. Zoals bij een groep minder-

jarige alleenstaande asielzoekers. 

Ze wilden graag leren, het hielp hun 

trauma’s te verwerken. Opeens waren 

ze verdwenen, de dreiging van wel of 

geen verblijfs vergunning werd ze teveel.

Wanneer ben jij op je best? 
Samen met de jongeren werkend aan  

een opdracht. Voor een hotel maken we 

opnieuw een set loungebanken. Of ik zo’n 

klus aanneem, hangt af van de haalbaar-

heid -kunnen de studenten dit-, of ik de 

klus kan vertalen naar een studie -opdracht, 

en of we de juiste apparatuur hebben.

Waarom zijn opdrachten nodig?
Ooit maakten we bewegwijzeringsborden. 

De opdrachtgever wilde die knaloranje 

hebben, met zwarte belettering. De groep 

gaf aan dat ze die borden echt niet oranje 

gingen schilderen. Blauw was beter, vonden 

ze. Van zoiets leren ze te leveren zoals de 

klant vraagt.

Wat geef jij studenten mee voor later?
Opruimen. Omdat dit past bij het werk dat 

ze straks doen, en uit veiligheid natuurlijk. 

Maar na zeven maanden ‘zeuren’, ruimt 

iedereen hier automatisch op, hoor! 

Had je ervaring met deze groep 
jongeren?
Soms herken ik mijzelf in hen. Ik was niet 

de braafste van de klas en had moeite met 

autoriteit. Daardoor weet ik bij een conflict: 

niet schreeuwen, kalm blijven. Jongeren 

zijn een beetje zoals auto’s, die moet 

je soms ook aanduwen voordat ze gaan 

pruttelen en rijden.  


