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 Hoe gaat het? 

Dag meneer Van Waas, 

Jij was mijn leraar Duits op de locatie Vlisterweg van het Schoonhovens College. Ik heb veel aan jou  
gehad, ook al was je het laatste jaar niet meer mijn mentor. We appen nog wel eens. Nu een wat  
uitgebreider bericht. Ik vond het verschil tussen vmbo en mbo onwijs groot. De manier van lesgeven is 
heel anders. Als je iemand bent die het nodig heeft om gepusht te worden, dan is het mbo best lastig.  
Het is echt je eigen verantwoordelijkheid.  
Toen ik vmbo kader deed kon ik in de bovenbouw kiezen voor een profiel. Het klinkt misschien een beetje 
slecht, maar ik wist dat ik verzorging en bouw niet wilde, dus toen bleef Economie & Ondernemen over. 
Tijdens een scholenmarkt kwamen mbo’s hun opleidingen presenteren. Ik vond toerisme het meest bij mij 
passen. Al zou ik er uiteindelijk niks mee doen, het is een brede opleiding en je neemt er veel van mee.  
Dan kan het geen foute keuze zijn. Ik heb maar één school bezocht, de school voor Horeca en Toerisme 
van ROC Midden Nederland. Een kleine school waar ik me meteen fijn voelde.  Ik ben aan het eind van het tweede jaar van de opleiding Leidinggevende Travel & Hospitality. Ik vind het 
heel leuk om talen te leren en heb nu Spaans als keuzevak. Geen Duits. Mijn vader woont in Oostenrijk, dus 
dat kende ik al. Standplaatshost en airportservices zijn ook vakken die je kunt kiezen. In de opleiding werk 
je elke week met een groepje aan een project. Ik heb ook meegedaan aan een excellentieprogramma van 
twee weken, op het eiland Jersey. Voor een bureau dat reizen organiseert voor mensen in een rolstoel 
gingen we uitzoeken wat toegankelijk was. Dat moesten we uittesten en er een verslag van maken voor 
de site van de organisatie. Er ging een jongen mee van een andere opleiding. Het is heel leuk als je andere 
kennis toevoegt.   
Ik hou ervan op reis te gaan en nieuwe mensen en culturen te leren kennen. Ik heb vanaf het begin van het 
tweede schooljaar stagegelopen in Oostenrijk. Ik woonde in een eigen appartement bij mijn opa en oma, 
omdat dat dichter bij het hotel was. Als ik eenmaal weg ben uit Nederland, zie ik er tegenop om weer naar 
huis te gaan, zo geniet ik! Ik ben héél blij dat ik eerder op stage ben gegaan, want door corona zitten alle 
studenten die in februari op stage gingen nu weer thuis. Ik kan mijn vader nu niet zien. Dat is wel pittig, 
want je weet niet hoe lang dat gaat duren. We krijgen van school nu aan het begin van de dag een half  
uur online uitleg over de opdrachten van die dag.  
In het hotel werkte ik als receptioniste. Het voelde meer als werken dan stage. Je werd hetzelfde  
behandeld als je collega’s en deed dezelfde taken. Je stageplek moet even vertrouwen in je krijgen.  
Maar toen na anderhalve maand een collega ziek werd, deed ik de taken alleen. Ik heb zoveel meer  
geleerd van mijn stage! Je doet alles wat een receptioniste doet. Je móet wel continu Duits spreken en  
je kan er niet onderuit, zoals op school. Je doet extra je best, omdat je niet wilt dat ze denken: waarom 
hebben we die stagiaire aangenomen? Sommige dingen waren echt anders dan we op school geleerd 
hadden. Bij het bellen van een klant bijvoorbeeld hebben we op school een vast stappenplan. In de  
praktijk heeft elk hotelreceptie zijn eigen manier.  
Na mijn opleiding wil ik het liefst eerst een jaar in het buitenland in het toerisme gaan werken.  
En ondertussen heel goed nadenken, want de politieopleiding lijkt me ook heel leuk. Ik geef mezelf een 
jaar om erachter te komen of ik naar het hbo wil of via het werk hogerop wil komen. Om leidinggevende 
te worden heb je toch werkervaring nodig. 
Tot snel! 
Jaime 
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Heeft CTS GROUP een bepaald aantal  
leerlingen voor ogen om via de samen-
werking te interesseren?
Beentjes: “Nee hoor. De enige weg om de 

wereld van transport & logistiek herkenbaar 

te maken voor leerlingen is via het onderwijs. 

Daar zetten wij op in. En daarvoor hebben wij 

de vereiste lange adem. Belangrijk is dat  

jongeren ontdekken dat er toekomst zit in  

fysieke functies in het logistieke bedrijf.”

Hooi: “Je ziet dat de samenwerking steeds 

meer vruchten begint af te werpen. Er zijn 

steeds nieuwe plannen. Dankzij CTS GROUP 

hebben we de blik veel meer naar buiten  

gericht. We hebben geleerd hoe we het  

onderwijs kunnen aanvullen met de praktijk. 

We streven een dergelijke samenwerking met 

meer bedrijven in de regio na. Dat lukt ook 

steeds beter.”

Edwin, jij geeft zelf ook gastlessen op het 
HVC. Hoe is dat?
Beentjes: “Hartstikke leuk. Ik ben zelf ook een 

mavoleerling en heb als selfmade ondernemer 

dit bedrijf met 350 medewerkers opgebouwd. 

Zo’n verhaal spreekt jongeren aan. Ik vertel 

hen dat ze met een normaal stel hersens en 

voldoende ruggengraat iets kunnen bereiken 

in het leven.”

Hooi: “De boodschap is helder.”

    

Wat doen jullie zoal in de samenwerking?
Jaimie Hooi: “Vlak voor het uitbreken van de  

coronacrisis hebben alle mavoleerlingen uit de 

bovenbouw een rondleiding door het bedrijf 

gehad. We organiseren regelmatig werk

bezoeken en snuffelstages en CTS GROUP 

verzorgt gastlessen op school. Er zijn concrete 

plannen om binnenkort praktijkdagen op 

locatie te gaan geven. Leerlingen in het profiel 

Economie & Ondernemen werken dan bepaal

de uren mee met medewerkers op de werk

vloer en krijgen tussendoor avovakken als 

Nederlands en Engels. Die lessen worden dus 

gegeven in de context van de echte beroeps

praktijk.” 

Edwin Beentjes: “We willen jongeren de  

wereld van de logistiek laten zien, want de 

meesten hebben daar geen idee van.  

De chauffeur kennen ze nog wel, maar er  

is een scala aan andere beroepen in de  

logistiek dat nauwelijks bekend is.  

Denk bijvoorbeeld aan fysieke beroepen als 

magazijn en overslagmedewerker en  

kantoorfuncties op bijvoorbeeld de Sales 

(Verkoop), Customer Service (Klantenservice), 

Backoffice en de afdeling Planning. Wij willen 

jongeren goed informeren en ze de mogelijk

heden laten zien vóórdat ze keuzes maken. 

Logistiek is een topsector in Nederland met 

ontzettend veel werkgelegenheid.”

Mooi toch!
Beentjes: “Ja, maar er is een groot tekort  

aan magazijn en overslagmedewerkers en  

chauffeurs. Deze fysieke beroepen hebben 

weinig status in de samenleving; men denkt 

dat deze beroepsbeoefenaren weinig  

verdienen. Maar het is juist zo dat deze banen, 

vanwege de schaarste, beter betalen dan een 

administratieve kantoorbaan voor een vmbo’er 

of mbo’er. Dat zijn bovendien banen die in de 

toekomst dreigen te verdwijnen vanwege de 

automatisering.”

Hooi: “Via onze gezamenlijke programma’s  

en activiteiten proberen we het imago dat  

deze fysieke beroepen hebben te keren.  

We laten leerlingen zien dat het werk schoon 

en fysiek niet zwaar is. We nemen ze mee naar 

de kantoren waar ze de andere beroepen in  

de logistiek zien. Daardoor wordt de sector 

aantrekkelijker. We zien nu al dat de interesse 

voor een mboopleiding in de logistiek toe

neemt en dat leerlingen voor bijbaantjes op 

zaterdag voor CTS GROUP kiezen.”

 

CTS GROUP wil Vmbo- en Mbo-leerlingen 
ook opleiden via het eigen Talent Plan.  
Hoe gaat dat?
Beentjes: “Gedurende twee jaar doorlopen 

deze jongeren meerdere afdelingen binnen 

ons bedrijf, zodat ze kunnen ontdekken waar 

hun talent ligt. Als ze dat weten hopen we  

natuurlijk dat hij of zij daarna bij ons wil  

blijven. Vmbo’ers die voor deze route kiezen 

ondersteunen we bij het behalen van hun 

startkwalificatie en eventueel verdere  

diploma’s. Een diploma vinden we belangrijk.” 

Hooi: “Het Talent Plan kan interessant voor 

vmboleerlingen die op school dreigen uit  

te vallen. We zoeken met CTS GROUP naar de 

juiste vorm en voorwaarden om deze route 

Het Herbert Vissers College in Nieuw Vennep werkt bijna drie jaar  
nauw samen met logistiek dienstverlener CTS GROUP uit dezelfde plaats.  

Een win-win: de school wil leerlingen zoveel mogelijk de praktijk laten zien en CTS GROUP  
hoopt op nieuwe werknemers. Een dubbelinterview met projectleider Jaimie Hooi  

van het HVC en directeur Edwin Beentjes van CTS GROUP.
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