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VSHO JAARVERSLAG 2017 - 2018 

 
Ten geleide 
In de bestuursvergadering van september 2016 heeft het bestuur van de VSHO besloten om het stichtingsjaar 
gelijk te laten lopen met het schooljaar. Voor 2017 werd op 31 juni 2017 het stichtingsjaar 2016<> 2017 
afgesloten met een  halfjaarverslag van het stichtingsjaar 2017 i.v.m. het ontbreken van financiële informatie 
en stukken vanuit Admin. 
De  Stichting VSHO is met machtiging de dato achttien maart negentienhonderd zevenennegentig  van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage een omzetting van de in negentienhonderd achtentachtig 
opgerichte Vereniging van Scholen met een Horeca-opleiding. 
 
Doelstelling van de Stichting 

• Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen scholen met een horeca-opleiding in alle 
geledingen van het horeca-onderwijs, met de bedoeling het bevorderen van de doorstroom van 
leerlingen en studenten. 

• Het bevorderen van de professionaliteit van het horeca-onderwijs. 

• Het organiseren of laten organiseren van conferenties, seminars en studiereizen en voorts al hetgeen 
met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords. 

 
VERSLAG VAN DE SECRETARIS 
 
Bestuurssamenstelling v.a.  1 juli 2017 
Mevrouw drs.  J. van der Zwan         MB0    voorzitter  
Vacature       penningmeester 
De heer  A. Houwaart         VMBO  secretaris / penningmeester a.i. 
Mevrouw J. Bonen         MBO   bestuurslid    
De heer W. Hanegraaf         VMBO  bestuurslid  vakwedstrijden tot  maart 2018   
De heer S. Bosch          VMBO  bestuurslid  communicatie  
                                                                                       
Bestuursadviseur 
De heer H.C. de Bruijn, lid van het college van bestuur ROC Mondriaan. 
 
Participanten 
De Stichting VSHO telde op 30-06- 2018   132 participanten 
  29    MBO     instituten     
103  VMBO  instituten 
 
2 vmbo scholen hebben i.v.m. het sluiten van de afdeling HBR de VSHO participatie beëindigd. 
1 MBO school heeft de participatie beëindigd i.v.m. het geringe aantal studenten..     
 
Bestuurszaken 2017<> 2018 
In stichtingsjaar  2017<> 2018 is het algemeen bestuur vijfmaal in plenaire zitting bijeen gekomenen, het 
dagelijks bestuur is  viermaal bijeen geweest. 
Gedurende het schooljaar 2017<>2018 is er i.v.m. het overlijden van de penningmeester de heer W.Rops in mei 
2017 veel tijd en aandacht  besteed aan het systematiseren van de financiën.  Er is overleg gevoerd met het 
administratiekantoor Admin over de te volgen procedures.  Binnen dit kader zijn er door de uitvoerend 
secretaris een drietal gesprekken gevoerd met het Administratiekantoor om over de financiële informatie 
duidelijkheid te verkrijgen. Helaas moet worden vastgesteld dat Admin zich niet heeft gehouden aan de 
gemaakte afspraken van april 2017, over een transparante administratie/ het innen van de jaarbijdrage van de 
participanten 2017<> 2018  en het leveren van het jaarverslag 2016 <> 2017.  
Bovenal was het een moeizaam proces om de toegang tot de VSHO INGbankrekening te verkrijgen.  
 
In verband het niet kunnen invullen van de ontstane vacature van penningmeester is  de financiële taak en 
financiële administratie  tijdelijk overgedragen aan de secretaris de heer A. Houwaart  tot dat er een nieuwe 
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penningmeester wordt benoemd.. Mevrouw J. van der Zwan, voorzitter, heeft de tweede 
banktekenbevoegdheid op zich genomen. Begin juli 2017 was de ING rekening weer toegankelijk en was er 
weer betalingsverkeer mogelijk 
 
Na herhaald verzoek heeft Admin op 7 december 2017 de inning van jaarafdracht 2017<> 2018 gestart. 
Wegens het uitblijven van de afgesproken handelingen en informatie en het in gebreke blijven van levering 
heeft het bestuur van de VSHO begin januari 2018 het vertrouwen in het Adminkantoor opgezegd. 
 
De uitvoerend secretaris heeft vanaf januari 2018 de boekhouding ondersteund onder andere met het In beeld 
brengen van de schoolafdracht en innen van de nog niet betaalde jaarafdracht 2017 <> 2018. Helaas moest 
naar de scholen  tot eind juni 2018 ( einde boekjaar)  tot driemaal  toe een betaalverzoek  worden gericht. 
Vanuit de scholen kwam veelvuldig de reactie dat de factuur van 7 december 2017, lees via Admin, niet was 
ontvangen. Op 30 juni 2018 hebben 14 VMBO-scholen nog niet gereageerd op de drie eerdere aanmaningen.  
1 school is van de aardbodem verdwenen, gepoogd wordt deze school alsnog op te sporen. 
Van de  jaarafdracht 2017 <> 2018 moet nog € 1440,00  worden geïnd.  
Het aanmanen van de scholen wordt voortgezet. 
 
Ontwikkeling Nieuw Beleid 
In het kader van het formuleren van een nieuw beleid van de VSHO 2.0 is  de samenwerking met het 
adviesbureau Perficio om tot een model VSHO 2.0 te komen in 2018 voortgezet. De resultaten van een drietal 
besprekingen heeft geleid  tot een presentatie op 4 juni 2018  en discussie met huidige en de toekomstige 
bestuursleden over het ontwikkelde beleidsplan 2018<> 2021. Besloten werd het definitieve beleidsplan 
2018<> 2021 in September 2018 vast te stellen. 
 

De activiteiten van de VSHO in relatie met de VSHO-doelstellingen zijn in 2018 succesvol uitgevoerd.  

• Het organiseren van de culinaire vakwedstrijden zowel  regionaal als landelijk.  

• Het organiseren van 11 docentenscholingsdagen in de maanden mei en juni. 
 

Beëindiging samenwerking SKILLS  
Het bestuur heeft op basis van eigen waarneming besloten om de samenwerking met Skills na één jaar niet 
voort te zetten, het niveau voldoet niet aan de VSHO visie t.a.v. vakwedstrijden. 
 
Externe contacten  
De bestuursleden c.q. participanten waren actief in de verschillende overlegstructuren.  
 
Communicatie 
Naast de reguliere correspondentie werd vanuit het secretariaat extra informatie als brief verzonden naar de 
participanten i.v.m.  de vakwedstrijden, de scholingsdagen, enquêtes en nieuwsbrieven.  
Veelvuldig werd gebruik gemaakt van e-mailverkeer.  
De vernieuwde VSHO-website is een succes, deze werd veelvuldig bezocht, de site wordt ook vaak gebruikt 
door ouders en toekomstige studenten met belangstelling voor horeca-onderwijs en horeca-opleidingen, in het 
bijzonder de vraag “waar is een school”?  
De uitvoeringskosten van de site zijn hoog in relatie met de  vaste inkomsten van de VSHO. Er wordt gewerkt 
aan een andere oplossing van het beheer. 
 
Overleg Nieuwe drank en Horecawet  
Het vanaf 2014 gestarte overleg over het  serveren van zwak alcoholische dranken door leerlingen/studenten 
onder de zestien jaar in de school- en beroepspraktijk met ministeries O.C. en W en VWS hebben nog niet tot 
enig resultaat geleid. 
  
Waar en door wie wordt mede onderwijsbeleid gemaakt. 

• Voor het MBO  wordt het onderwijsbeleid geactiveerd vanuit de MBO-raad, ondersteund door de BTG 
HTV, (bedrijfstakgroep horeca,  toerisme en voeding) en de WDH, werkgroep directeuren Horeca.    

• In het VMBO HBR, dat formeel deel uitmaakt van de sector economie, worden de belangen door het 
VMBO Platform HBR behartigd en wordt een relatie binnen de sector economie onderhouden. 
De SPV is de koepelorganisatie van het gehele VMBO. 
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Culinaire vakwedstrijden.  
Het bestuur  blijft deze wedstrijden als een speerpunt van het VSHO-beleid beschouwen.  
Op 21 maart is  in Den Haag bij de Francois Vatelschool de landelijke finale georganiseerd. 
Tijdens de voorbereiding van deze wedstrijd zijn onduidelijkheden in de communicatie ontstaan die door 
ingrijpen van het dagelijks bestuur zijn opgelost. Deze ingreep heeft geleid tot het terugtreden van de heer    
W. Hanegraaf als bestuurslid van de VSHO, belast met de portefeuille vakwedstrijden. 
De Francois Vatelschool heeft de dag naar behoren geregeld, maar jammer is dat er een aantal 
schoonheidsfouten zijn vastgesteld. 
 
Een interne evaluatie o.l.v. de heer S. Bosch heeft geleid tot het opzetten van  een andere format van de 
vakwedstrijden, waarin de voorronden niet meer door de VSHO worden uitgevoerd. In het najaar van 2018  
zullen het nieuwe wedstrijdplan en de uitvoeringsdatum worden ingediend. De uitvoerende school is al 
gevonden. 
 
Voorbereiding VSHO 30 jaar en presentatie van de beleidsplan.  
Ten behoeve van het 30 jarig bestaan van de VSHO en de presentatie van het nieuw ontwikkelde beleidsplan 
2018<> 2021 zal het bestuur na enige brainstorm sessies een kleine werkgroep starten om in het voorjaar 2019 
een landelijke bijeenkomst te organiseren.  
 
Scholingsdagen  2017<> 2018 
De VSHO-zomerscholingsdagen zijn in het kader van de wet BIO (beroepen in het onderwijs) in de maanden 
mei en juni  georganiseerd. 
De belangstelling voor de scholingsdagen vanuit de scholen was goed te noemen. 
In totaal hadden zich op 1 april 2018 172  docenten zich ingeschreven, 
3    vroegtijdige afmeldingen,  
11  laattijdige afmeldingen   
13  no shows. 
De scholingsdagen werden uitgevoerd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven/onderwijs/instellingen. 
De reacties van de deelnemers zijn zeer positief, de resultaten van de gehouden enquête onder deelnemers is 
als bijlage 1 toegevoegd aan het jaarverslag.  
   
De navolgende bedrijven/instellingen hebben actief meegewerkt aan het  welslagen van de scholingsdagen: 

Callebaut Academy , Mondriaan Invitez, De Librijes Atelier 2x, Trimbos Instituut, Bakery Academy 2x, 

Distilleerderij De Ooievaar, YAMA, Visafslag Den Oever en Brood van Nu.  

 

De scholingsdag “”Paté en Worst” maken is i.v.m. privé problemen van de scholingsdocent uitgesteld tot het 

najaar 2018. De deelnemers zijn hierover geïnformeerd. 

Totaal aantal inschrijvingen per 1 mei 2018 
 169 inschrijvingen 
  
Effectief aantal deelnemers  
135 docenten hebben, per 30 juni 2018, deelgenomen verdeeld over de 11 scholingsdagen 
 
Waar komen de deelnemers vandaan   
VMBO  29  scholen namen deel =  28.1% 
MBO    18 scholen namen deel =   62.0% 
Ten aanzien van de deelname van docenten vanuit het VMBO is nog een inhaalslag te maken. 
 
Verdeling mannen/vrouwen 
143 Mannen   
  29 Vrouwen  
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Slot 
Het bestuur van de VSHO is veel dank verschuldigd aan al diegenen die zowel binnen als buiten de VSHO 
hebben bijgedragen aan de realisatie van de doelstellingen in het stichtingsjaar 2017<> 2018. 
Bijzondere dank gaat uit naar de bedrijven die hebben bijgedragen aan het welslagen van de VSHO 
scholingsdagen en de sponsoren van de regionale en landelijke vakwedstrijden. 
 
 

  
 


