TON GEERTS
HOE BEN JE HIER GEKOMEN?
Ton heeft zelf jarenlang in de horeca gewerkt
en werd destijds gevraagd om te helpen bij
de afname van examens Restaurant en de
mondelinge examens Duits en Engels. Daarna
heeft hij een tijdje examens afgenomen
voor de Stichting Vakbekwaamheid Horeca
in restaurants in Noord- en Zuid-Holland.
Dit vond Ton zo leuk, dat hij besloot over
te stappen naar het onderwijs. Tijdens de
lerarenopleiding werd Ton opeens gevraagd
om coördinator te worden voor Economie. Hij
heeft zijn opleiding toen aan de kant gezet en
werd door de directeur van de school bevoegd
verklaard. Helaas is die directeur inmiddels
niet meer op de school, waardoor Ton nu
alsnog een bevoegdheid moet halen. Ton was
al bevoegd om les te geven aan niveau 4 van
het mbo, maar die bevoegdheid geldt niet voor
het vmbo.

ACHTERGROND

Werkt sinds 1999 in het
onderwijs. Geeft 25 uur les in
Horeca, Bakkerij en Recreatie
(HBR) aan vmbo t/m 4. Ton is
daarnaast mentor en verzorgt
loopbaan- oriëntatie en
praktische sectororiëntatie.

WAAROM MAG HET ONDERWIJS JOU NIET KWIJTRAKEN?
Ton is een sociale collega die zijn beloftes altijd nakomt. Hij is bereid om anderen te helpen
en zelfs om ook andere lessen te geven. Ton heeft veel plezier in zijn werk als docent.
Volgens zijn leerlingen is Ton een docent die goed lesgeeft, duidelijk is, en ook streng kan
zijn wanneer dat nodig is. Daarnaast luistert
hij naar zijn leerlingen en durft hij het toe te
geven wanneer hij fout zit.

“Het lesgeven is veel te leuk.
Alles wat je aan de leerlingen
geeft, krijg je terug. Zowel

WAT MOET ER GEBEUREN

positief als negatief.”

ZODAT WE JE NIET
KWIJTRAKEN?
Om bevoegd les te kunnen geven, moet Ton een lerarenopleiding afronden. Hij zou daarbij
graag begeleiding ontvangen vanuit zijn school, vooral ook wat tijd betreft. Ton heeft tijd
nodig om te kunnen studeren.

BEN JE ER AL KLAAR VOOR?
Ton is naar eigen zeggen erg flexibel en nog steeds bereid om te leren. Daarnaast is Ton
al bevoegd om les te geven aan niveau 4 van het mbo. Wat dat betreft is hij er zeker klaar
voor. Wel zou hij het fijn vinden als er tijdens het volgen van de opleiding rekening wordt
gehouden met zijn thuissituatie. Maatwerk zou voor Ton daarom erg prettig zijn.

