“Een echt onderwijsmens,“ zo omschrijft Theo Douma zichzelf. Van leerling tot docent, directeur, bestuurder
tot aan het Ministerie van Onderwijs toe; er is geen periode in zijn leven te vinden waarin hij niet actief in
of met onderwijs bezig was. Met een brede ervaring van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs in alle
landsdelen is het misschien niet zo verwonderlijk dat hij voorzitter van Curriculum.nu werd: het initiatief dat
de nieuwe landelijke onderwijsdoelen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontwikkelt.

Bevlogen
leermeester
V.l.n.r. Manon Hacking, Carl Seyben,
Lieke Lemmens en Eddy Camps

Een leermeester met roots in het vmbo! Nota bene opgeleid aan
dezelfde school als de leerlingen die bij Thermae 2000, dus in de
praktijk, het keuzevak Facilitaire Dienstverlening, Catering & Inrichting
volgen: het Stella Maris College in Valkenburg aan de Geul.
Carl Seyben is horeca supervisor bij Thermae 2000, een bekend
kuuroord op de Cauberg in Valkenburg. Als leidinggevende stuurt
hij dagelijks een team van ruim twintig medewerkers aan die op vier
horeca outlets in de weer zijn. Daarnaast is hij dus aangesteld als
leermeester en begeleidt hij het hele jaar door jongens en meiden
van het vmbo en mbo die in het wellness resort ervaring komen
opdoen in de horeca.
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“Belangrijk en eervol, zo zou ik mijn werk als
leermeester horeca willen omschrijven.
Belangrijk omdat de horeca in algemene zin
dringend behoefte heeft aan goed opgeleide
mensen en Thermae 2000 in het bijzonder
profiteert van onze inspanningen om leer
lingen en studenten het vak te leren door
hen parttime uren aan te bieden. Eervol omdat
ik het begeleiden van deze jonge mensen, die
zich voorbereiden op hun latere beroepsleven,
een eer vind. Het is zinvol en bevredigend
werk. Zeker als je hen stapjes verder kunt
brengen.

Talent
Als oud-leerling van het Stella Maris College
weet ik wat het vmbo inhoud. Zelf heb ik de
mbo-opleiding management op niveau 4
niet afgemaakt. Helaas, moet ik zeggen, want

achteraf had ik graag dat diploma gehad.
Op het vmbo volgde ik een snuffelstage bij
Thermae 2000 waar ik als een talent in de
horeca werd gezien. Binnen twee weken
kreeg ik een bijbaantje aangeboden en ik
ben er nooit meer weggegaan. Ik ben destijds
goed begeleid, stond open voor adviezen en
was bereid om hard te werken. De beloning
kwam vijf jaar geleden toen ik werd aangesteld
als horeca supervisor. Een geweldig mooie
baan!

“MET HARD WERKEN
EN PASSIE VOOR JE VAK
KUN JE VER KOMEN”
Carl Seyben, Thermae 2000

Levensecht onderwijs
Het Stella Maris College en Thermae 2000 weten wat ze aan elkaar hebben.
De school en het kuuroord hebben sinds lange tijd een waardevolle relatie met
elkaar opgebouwd. Coördinator praktijkleren Manon Hacking: “Carl en ik hebben
bijna wekelijks contact. Dat is eigenlijk een voorwaarde voor een geslaagde samenwerking. Samen hebben we bekeken hoe Thermae invulling kan geven aan de
leerdoelen die bij het keuzevak Facilitaire Dienstverlening, Catering & Inrichting
horen. Levensecht onderwijs, dat is wat wij in deze samenwerking beogen. Carl is
een fantastische leermeester voor onze leerlingen. Hij is enthousiast, betrokken en
geïnteresseerd. Hij wil de jongeren écht iets leren. Hij zou zomaar docent bij ons op
school kunnen zijn.” Lachend: “wie weet in de toekomst?”

Duidelijk en
oprecht
Vmbo’ers Eddy Camps en Lieke
Lemmens hebben naar eigen zeggen
veel geleerd onder de vleugels van
Carl Seyben. Vooral de manier waarop
Carl kennis overdraagt spreekt tot de
verbeelding. Eddy: “Hij brengt zaken
duidelijk en oprecht over. En wordt
niet heel boos als eens iets mis gaat.”
Lieke: “Carl is geduldig en legt alles op
een leuke manier uit. Hij weet hoe hij
met jongeren moet omgaan.”

Thermae 2000 is een erkend leerbedrijf.
Om leermeester te kunnen worden, heb ik
de driedaagse cursus SVH Leermeester
gevolgd met aandacht voor theorie en praktijk.
Ik heb ook cursussen gevolgd, zoals bijvoor
beeld coachend leidinggeven, voor mijn
functie. Ik ben een enthousiaste leermeester
die graag tijd vrij maakt voor leerlingen en
studenten. Feeling voor het vak is belangrijk,
maar je moet ook mensenkennis hebben en
daadwerkelijk verbinding maken met de jeugd.
Het is mooi als je hen in de tijd dat ze hier zijn
ziet groeien. Ik leer ze niet alleen het vak, maar
praat ook met ze over hun dromen en toe
komstplannen. Zelf ben ik een goed voorbeeld
van hoe je met hard werken en passie voor je
vak ver kunt komen.

Verantwoordelijk
Horeca is een vak met hoge kwaliteitseisen.
Zeker op een luxueuze plek als deze. Dat vertel
ik de vmbo-leerlingen en de mbo-studenten
als ze ter introductie een rondleiding krijgen.
Sfeer, ambiance, goede producten en uitste
kende service bepalen de tevredenheid van
onze klanten. Die komen ter ontspanning en
wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Daarom is
onze bediening vriendelijk en altijd met een
lach op het gezicht.”

Bouwen
aan
modern
onderwijs
“Een fantastische klus,” zegt Douma, “en
nodig ook, want bij de laatste herziening in
2005/2006 waren de kerndoelen voor basisen voortgezet onderwijs nog los van elkaar
ontwikkeld. Geen wonder dat er dan aan
sluitingsproblemen ontstaan. Bovendien is
de wereld behoorlijk veranderd sinds die tijd.
Een voorbeeldje: bij het vak geschiedenis was
het laatste tijdvak ‘de televisie’…”

Uit de voeten
De huidige tijd vraagt om nieuwe kennis en
vaardigheden, zoals digitale geletterdheid en
burgerschap: twee nieuwe leergebieden voor
het basis- en voortgezet onderwijs. “De wereld
is zo Engels-georiënteerd, dat we vinden dat
je daar op de basisschool een begin mee zou
moeten maken.” Alle reden dus om opnieuw
te gaan kijken naar wat leerlingen zouden
moeten kennen en kunnen. De opdracht aan
Curriculum.nu is bouwstenen voor het ‘wat’
te maken; hoe ze dat aanbieden is aan de
scholen zelf. “Daarom schrijven we het zo op
dat elke school, of ze nu thematisch of in een
vakkenstructuur werkt, ermee uit de voeten
kan.
De bouwstenen vormen als het ware een
groot raster over de leergebieden heen en
geven scholen en uitgevers houvast.
We ontwikkelen de kern voor alle leerlingen,
zodat scholen daarnaast ook ruimte hebben
voor eigen keuzes. Zodra het eindproduct is
goedgekeurd door de Tweede Kamer, gaat de
SLO ermee aan de slag om er kerndoelen en
eindtermen van te maken.“

Eigen draai
Per leergebied zijn er ontwikkelteams, met
docenten en schoolleiders. “Teachers in the
lead: het onderwijs denkt voor het onderwijs”,
zegt Douma. “Alles wat de ontwikkelteams
doen, van visie-ontwikkeling tot het bepalen
van de bouwstenen voor de grote opdrachten
per leergebied, is in feedbackrondes aan

stakeholders en betrokkenen voorgelegd.
Per ronde leverde dat zo’n 10.000 reacties.
Het werk dat de ontwikkelteams verzet hebben
is gigantisch en ook spannend. De kern is dat,
als het klaar is, de docent er zijn eigen draai
aan moet kunnen geven. Dus weer: Teacher
in the lead, zodat docenten voelen dat het
van hun is, gecombineerd met continue
terugkoppeling door onder meer vakdidactici
en lerarenopleiders. Deze werkwijze –
afgekeken van Canada – hanteren we nu
voor het eerst. Het is dus ook een leerproces.”

“DE WERELD IS ZO
ENGELS-GEORIËNTEERD
DAT JE DAAR OP DE
BASISSCHOOL EEN
BEGIN MEE MOET MAKEN”

Geen theezakjes
“We waren best jaloers op hoe de vernieuwing
in de beroepsgerichte vakken van het vmbo
is gegaan”, bekent Douma. “Een heel mooi
proces van samenwerken van onderop met
grote betrokkenheid en mooie resultaten.
Geen wonder dat daarna een roep klonk
om vernieuwing van de avo-vakken.
De ontwikkelteams checken steeds de
betekenis voor leerlingen en bewaken
daarbij de bedoeling van het vmbo.
Het mag absoluut geen theezakjesmodel
worden”, zegt Douma.
“Vanuit de leergebieden moet je recht doen

aan álle leerlingen, of het nou een vmbo-er,
vwo-er of een leerling praktijkonderwijs is.
Wij leveren de inhouden, zodat het vmbo er
straks op een eigen manier kleuring aan kan
geven. Hoe mooi zou het zijn als je straks
Engels hebt voor PIE of voor MVI.”

Doorlopende leerlijnen
Minder overladenheid en meer samenhang
vanuit het perspectief van de leerling zijn
belangrijke ontwerpprincipes. Dat gaat niet
alleen om samenhang binnen, maar ook
tussen leergebieden en doorlopende leerlijnen
tussen basis- en voortgezet onderwijs.
Vmbo-scholen werken daar al aan, door
integratie van avo- en beroepsgerichte vakken.
Douma: “Persoonsvorming en persoonlijke
ontwikkeling vindt de politiek een zaak van
de school. We raken er met dit traject wel aan,
bijvoorbeeld bij burgerschap. Veel mensen, en
zeker ook het vervolgonderwijs, vinden dat
LOB de doorlopende lijn en het ‘geraamte’
van de school zou moeten zijn, waar je alle
gebieden aan kunt ‘ophangen’.
Persoonlijk vind ik dat LOB niet alleen in het
vmbo, maar op álle schooltypen waardevol zou
zijn. Met LOB kunnen scholen vanuit hun visie
hun eigen stempel zetten. Dat is ook wel het
mooie van het geheel.”
“Ik zou het heel fijn vinden als we over 10 jaar
kunnen zeggen dat alle scholen er goed mee
uit de voeten konden en het actief hebben
opgepakt”, besluit Douma. “En uiteindelijk
gaat het erom dat de leerling er profijt van
heeft.”
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