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Verslag van de VSHO bestuursvergadering woensdag 19 september 2018 te Amersfoort. 

Aanwezig: Jacqueline van der Zwan, voorzitter Esther Kalsbeek, André Duijghuisen, Phil Wheeler, Leo 

van Gerven, Rico Vervoorn. 

Afwezig met kennisgeving: Sweder Bosch, Arjan Houwaart, Jolande Bonen 

Verslag: Cees van der Ende i.s.m. Johan Lapidaire 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering, heet eenieder welkom en stelt een korte 

kennismakingsronde voor. 

Voorgesteld wordt agendapunt 4 vóór agendapunt 6 te behandelen. Vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

Leo van Gerven: VMBO Rooi Pannen, 16 jaar coördinator, vernieuwd VMBO 

Phil Wheeler: 4 jaar teamleider Mondriaan, Stuurgroep tweetalig MBO, penningmeester 

VSHO per 1-10-2018 

Esther Kalsbeek: gaat op korte termijn bijna met zwangerschapsverlof, samen met Tjerk de 

Vries afdelingsleider MBO Amersfoort voor 800 à 850 studenten niveau 2, 3 en 4. 

André Duijghuisen: lid van WDH, kennismaken met rol VSHO, Onderwijsdirecteur HBG Gilde 

Food & Hospitality College Venlo 

Rico Vervoorn: gast bij VSHO vanuit MBOraad, beleidsadviseur BTG V&G en WDH 

Cees van der Ende:  VSHO, mede-oprichter,  25 jaar uitvoerend secretaris, voorheen directeur 

o.a. Haagland en François Vatel 

Jacqueline van der Zwan: Directeur met 964 studenten ROC Mondriaan international stream. 

Johan Lapidaire: ZZP’er Lapidaire Advies, ondersteunt opleiders bij ontwikkelen en uitgeven 

eigen leermaterialen, voorheen SVH. Ambitie secretariaat over te nemen van Cees van der 

Ende. 

 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen 

Nieuws vanuit WDH en VMBO Platform 

Afmeldingen: 

VMBO: Visser het Hooft Leiden en Metzo college, Doetichem  hebben zich afgemeld als lid 

van VSHO. 

VMBO: Sint Joseph Maastricht lijkt verdwenen; mogelijk gefuseerd. 

Aanmelding: 

MBO: Alfa College, Groningen  

 

Vanuit VMBO: Leo van Gerven: 50% VMBO stroomt door naar MBO; toelatingstest probleem. 

Landelijk scholen adviseren doorstroom; gaat goed met warme hand. Let op Wet 

Toelaatbaarheid. 

Examinering naar 3e leerjaar: heel veel herkansingen. 4e leerjaar keuzevakken kader en basis. 

Vanuit MBO: André Duijghuisen: hiaat tussen vraag en aanbod richting MBO. Regionale 

overleggen gestart. 

Cross-over-opleiding gestart in Venlo en Weert (totaal 25 studenten) niveau 3 

Gastheer/Gastvrouw en niveau 3 Toerisme/Recreatie i.c.m. niveau 4 Manager Ondernemer 

Horeca: starten samen de opleiding. Is expliciete vraag van bedrijfsleven. 

Schijnbaar heeft SVL soortgelijke opleiding.  

Food Lab Limburg gestart in navolging van Food Lab Zeeland. Gaat om doorstroom VMBO-
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MBO en MBO-HBO…. Vervolg op Gespecialiseerd Restaurant Kok bij Hogeschool Venlo: HBO 

op maat. Aansluiting met Hoge Hotelschool lukt nog niet. 

 Vanuit MBO: Jacqueline van der Zwan: John Flierman ROC van Amsterdam is in 

Sassenheim bij van der Valk  House of Hospitality gestart. Onderzoekt haalbaarheid 

niveau 4 opleiding in 2 jaar ‘on-the-job’. Jacqueline heeft een bezoek gebracht en 

gaat daar ook stage lopen.  

 11 oktober is daar open dag: wordt van harte aanbevolen. Bij Proeflokaal. 

 Attentie t.a.v. RIF-aanvraag. 

 

Nieuwe vormen van leren worden op diverse plekken ontwikkeld: zie Weert als voorbeeld 

zonder praktijklokalen. Maar ook Leerhotel het Klooster en Horeca Academy hebben heel 

eigen Unique Selling Points (USP’s). 

 

Andere pilots:  

 inspelen op regionale vraag. 60% vaste vorm; 40% anticiperen op vraag uit de regio. 

 MBO-certificaten: korte trajecten voor delen van de opleidingen 

o t.g.v. vraag uit de markt 

o alléén voor niet-bekostigde opleiders naar voorbeeld techniek-branche 

o etc. etc. 

Rico Vervoorn duidt op brief van Ministerie van Onderwijs voor VMBO en MBO onder de titel 

“versterkt (beroeps-)onderwijs”. Deze brief met notulen meesturen en volgende keer op 

VSHO-agenda. 

Tweetalig onderwijs: doorlopende leerlijnen ook in tweetalig VMBO-onderwijs gewenst.  

25 september presentatie vertaalde boeken via dhr. Weutink. 

 Ook Gastheerschapsboeken zullen vertaald gaan worden in een samenwerking 

tussen Mondriaan en SVH. Steeds meer tweetalig onderwijs in VMBO en MBO (TTO 

staat voor TweeTalig Onderwijs) 

 Sinds kort is er bij Mondriaan een practor internationalisering. 

VMBO:  

Bij de examenprocedure en de beoordeling worden vreemde zaken gesignaleerd. Examens 

moeten nodig op de schop 

Vraag naar meer keuzevakken: siervakken is toegekend; over patisserie wordt nagedacht. 

Signaal: Techniek-branche genereert veel geld. Geen geld richting Horeca. Blijkbaar is de 

lobby van Techniek beter dan die van KHN. 

Arjan  Houwaart werkt aan een nieuwe setting van het Platform VMBO t.o.v. de VSHO; een 

soortgelijke verhouding als die met WDH/WDV en VSHO. Het wordt een Stichting Platform 

HBR. 

Er is al veel geld uitgegeven aan bevorderen van de doorstroom VMBO-MBO. Bij Ministerie is 

een website in ontwikkeling over verwante en niet-verwante doorstroom. 

Er zijn nog maar negen specifieke VMBO Horeca-scholen. 
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4-10-2018 SPV MBO-raad CSPE: informatiedag. 

 

3. Vaststellen van het verslag d.d. 4-6-2018 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Actiepunt 1 en 2 (bij punt 9 Wvttk en rondvraag) afgewikkeld; Actiepunt 3 blijft (vraag van 

André Duijghuisen of het mogelijk is om vóór de voorjaarbijeenkomst een enquête naar 

scholen en docenten te laten gaan). 

 

4. Was agendapunt 6.  

Bespreken VSHO 2.0 

Acties n.a.v. VSHO 2.0 (statuten) en  

Wat is er nodig om dit document vast te stellen? 

Beleidsplan VSHO 2.0: André Duijghuisen: Wat is nu de toegevoegde waarde van VSHO nu en 

in de toekomst? Tot nu toe: goed in scholing en met wedstrijden gericht op VMBO.  

VSHO raakt verstrikt in groot aantal belangenorganisaties. Waarom is een VHSO nodig?  

 

Doorlopende leerlijnen verdienen veel aandacht. En: het HBO moet terug.  

 

5.  Vakwedstrijden 

               Binnen het MBO vinden veel wedstrijden plaats. Koppelwedstrijden MBO-VMBO       

bevorderen contact op de werkvloer. De vergadering is van mening dat de vakwedstrijden niet meer 

tot de kerntaken van de VSHO dienen te horen, de vakwedstrijden kunnen met financiële 

ondersteuning van de VSHO door het Platform HBR worden georganiseerd 

 

Organisatie van totstandkoming exameneisen MBO en VMBO zouden meer door de gelijkrichter 

moeten.  

Bij recente ontwikkeling binnen HBR is de “R” er heel plotseling, onverwacht en onvoorzien 

bijgekomen in het VMBO. Profielen MBO en VMBO worden onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. 

Volgens voorzitter is Jolande Bonen dezelfde mening toegedaan omtrent prioriteit t.a.v. doorlopende 

leerlijnen. 

 

Belangenbehartiging:  

 Is verzelfstandiging van Platform VMBO een voordeel of een nadeel?  

 HBO zou er weer bij moeten komen.  

 Gaat dus om beroepskolom.  

 Invalshoek is HBR; níet allen Horeca. 

 

Hoe nu verder? Tot nu toe intern stuk. VSHO bestaat 30 jaar en is aan een nieuw jasje toe. 

 Scholing 

 Doorlopende leerlijnen 

 Anticiperen op … en analyseren van … beleid 
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Cees van der Ende stemt dit af met Arjan Houwaart; Jolande Bonen is akkoord; Jacqueline 

belt Sweder Bosch. Plan wordt aangepast en er komen actiepunten bij. Beleidsplan VSHO 2.0 

moet korter en krachtiger en met meer focus. Let op valkuilen als de ontwikkelingen rond het  

Platform VMBO. Let op gevolgen voor het financiële plaatje van VSHO; hoe gaan de 

geldstromen lopen. Let op verhouding WDH/WDV en Platform VMBO HBR.  

Scholing gericht op MBO en VMBO. 

Betrokkenheid bedrijfsleven waarborgen via regionale betrokkenheid; niet vanuit de 

branches. 

SPV (Stichting Platforms VMBO) gaat niet over Theoretische Leerweg en 70% van de MBO-

studenten komt uit de Gemengde Leerweg. 

Vervolg: Jacqueline van der Zwan i.s.m. André Duijghuisen pakken e.e.a. op. Volgende week 

bespreken ze dit binnen de WDH. Vóór volgende vergadering maken Jacqueline van der Zwan 

en André Duijghuisen een nieuw concept. Samenwerking met Arjan Houwaart namens VMBO 

is zeer gewenst. Jacqueline van der Zwan gaat dit met Arjan Houwaart regelen en vertelt de 

gang van zaken aan Jolande Bonen. Streven is het plan voor 1-1-2019 klaar te hebben; 

tijdsplanning volgt. ”Groepje zal het bestuur niet teleurstellen”: dit is een belofte. 

 

6. Was agendapunt 4 Bestuurszaken 

Uitgebreide toelichtingen door Cees van der Ende rond de gang van zaken bij  Jaarverslagen v 

Financieel jaarverslag: vaststellen onder voorbehoud; mogelijke vragen of opmerkingen zijn 

nog per mail te maken. 

Financieel jaarverslag: ellende met bureau MBO Amersfoort wordt in herinnering gebracht. 

Er is  heel veel arbeid verricht om zaken op te stellen. Aanwezigen hebben geen 

opmerkingen.  

Combi voorzitter/penningmeester RvD bleek geen goede oplossing. Op bijzondere wijze is 

hem decharge verleend.  

Het contact met Admin, Amersfoort heeft niet gewerkt. 1 jaar  geen contributie geïnd. 

December 2017 no-show van de accountant op afspraak. 

Mailadressen financiële administraties bleken verloren en zijn alsnog verzameld. Daardoor 

alsnog inning contributie. Wegens te hoge facturen en minimale prestaties contract met 

Admin Amersfoort opgezegd.  

Cees van der Ende en Arjan Houwaart regelen samen financiën, waarbij Arjan Houwaart de 

betalingen verzorgt. Bijna alle facturen zijn betaald.. 

Vaste inkomsten staan onder druk. Nu schoon schip; het was een treurig verhaal. Hoe gaat in 

de toekomst het met de bijdragen van scholen?  Het Eigen Vermogen van VSHO is voorlopig 

goed met ongeveer € 100.000,-. VSHO is gezond! Tot aan overdracht houdt Cees van der 

Ende e.e.a. in de gaten. 

Het financiële jaarverslag 2017<> 2018 wordt o.v. goedgekeurd 

Begroting 2018<. 2019  kan door bestuur per vergadering/kwartaal bijgesteld worden. Denk 

aan sponsoring. Ontwikkeling mede afhankelijk van koers die VSHO gaat varen naar 

aanleiding van het nieuwe beleidsplan VSHO 2.0. 

Phil Wheeler gaat e.e.a. per 1-10-2018 overnemen; dan draagt Arjan Houwaart ook de 

betalingsfaciliteiten over. 
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Het secretarieel jaarverslag 2017<> 2018  

Het verslag wordt zonder opmerkingen  o.v. goedgekeurd 

 

De rapportage van de scholingdagen 2018 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd 

Op 30 oktober wordt de uitgestelde scholingdag “Worst en Paté” georganiseerd. 

 

Bestuurssamenstelling:  

 Phil Wheeler penningmeester 

 Jacqueline van der Zwan: momenteel voorzitter; treedt af als er een nieuwe 

voorzitter bekend/beschikbaar is. Niet goed als er twee mensen van Mondriaan in 

bestuur zitten. 

 André Duijghuisen: eventuele functie afhankelijk van de ontwikkelingen de komende 

maanden. Interesse om voorzitter te worden. Inhoud van beleidsplan VSHO 2.0 

belangrijk bij zijn overwegingen. 

 Esther Kalsbeek: wil graag samenwerken/toetreden. Denkt in dezelfde lijn als André 

Duijghuisen. 

o Een volgende vergadering geven Esther Kalsbeek en André Duijghuisen een 

ja of een nee. 

 Leo van Gerven: neemt graag zitting in het bestuur. 

 Sweder Bosch: gaat website beheren en neemt verantwoordelijkheid wedstrijden. 

 Arjan Houwaart heeft zijn kandidatuur voor het voorzitterschap ingetrokken en blijft 

in de functie van secretaris actief. 

 Cees van der Ende: merkt op, dat hij blij is, dat er nu  opvolgers zijn. Maar zijn 

kwaliteiten als coördinator gaan niet verloren voor VSHO.  

 Vrijwilligers: Theo Muller, Gert-Jan Sneekes, Johan Lapidaire (uitvoerend secretaris), 

Linda Keijser (administratie scholingsdagen) en Gemma Gieselaar(administratie) 

 

Cees van der Ende verzorgt een overzicht van bestuursleden en vrijwilligers. 

  

7. Was agendapunt 5 Voortgang projecten 

Aan de scholingsprojecten wordt hard gewerkt door Gert-Jan Sneekes en Cees van der Ende.  

 

Vraag is wat er moet gebeuren met het stuk van Sweder Bosch over VSHO Vakwedstrijden. 

Zal mede afhankelijk zijn van beleidsplan VSHO 2.0. Wedstrijden mogelijk naar Platform 

VMBO. Ter overweging meegeven aan Sweder Bosch. Jacqueline van der Zwan gaat dit met 

Sweder Bosch bespreken.  

 

8. Jubileum VSHO 

Visie, missie, speerpunten Beleidsplan VSHO 2.0.  

Wie moeten de gasten zijn op de VSHO Conferentie? Iedereen gaat daarover nadenken en 

levert idee per mail aan. Voor deze dag is geld gealloceerd. 

 

VSHO Conferentie houden op 12 en 13 maart 2019????? 
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In  2019 bestaat Mondriaan  40 jaar. 

Eventueel beide feesten koppelen 

Idee voor Super-workshops. Verbinding VMBO-MBO. Netwerken. Innovatieve workshops. 

Regio’s elk eigen kleur geven en samen workshops laten volgen. Dan samen aan tafel en 

samen programma volgen. Samen eten en praten over regionale producten/zaken. 

Kennismaking en kennisdeling. Nuffic erbij betrekken met het oog op internationalisering. 

 

Eerste volle week maart iedereen weer op school; tweede week maart Skills; derde week 

maart CVI-conferentie; eind april eerste examens VMBO; t/m 17 juni. 

 

Het bestuur van een school is participant  van de VSHO en delegeert dit aan directeur. VSHO 

is dus géén docentenvereniging. 

 

Aantal verwachte deelnemers VSHO Conferentie: 200 personen. Conferentie moet vóór 15 

april 2019 plaats vinden. Opties bij voorkeur op een school. Denkend aan Amersfoort 

Leerhotel het Klooster, de Rooi Pannen Breda in de nieuwe kazerne, Wageningen. 

 

Werkgroep VSHO Conferentie c.q. Feestcommissie: per mail geeft eenieder suggesties voor 

mogelijk interessante sprekers en plaatsen/accommodaties. 

 

9. Rondvraag 

Wordt WDH onderwijscluster Gastvrijheid? 

Jacqueline van der Zwan verzorgt m.b.v. een datumprikker de volgende vergadering. 

 

Actiepunten: 

1. De brief “versterkt (beroeps-)onderwijs met notulen meesturen en volgende keer op VSHO-

agenda. 

2. Vraag van André Duijghuisen of het mogelijk is om vóór de voorjaarbijeenkomst een enquête 

naar scholen en docenten te laten gaan. 

3. Cees van der Ende stemt hoofdlijnen beleidsplan VSHO 2.0 af met Arjan Houwaart. 

4. Jacqueline belt Sweder Bosch over beleidsplan VSHO 2.0. 

5. Vóór volgende vergadering maken Jacqueline van der Zwan en André Duijghuisen een nieuw 

concept van beleidsplan VSHO 2.0. Plan wordt aangepast en er komen actiepunten bij. 

6. Jacqueline van der Zwan gaat met Arjan Houwaart regelen dat hij betrokken wordt bij het 

opstellen van beleidsplan VSHO 2.0. 

7. Jacqueline van der Zwan vertelt de gang van zaken rond beleidsplan VSHO 2.0 aan Jolande 

Bonen. 

8. Beleidsplan VSHO 2.0 voor 1-1-2019 klaar. 

9. Cees van der Ende verzorgt een overzicht van bestuursleden en vrijwilligers. 

10. Cees van der Ende vraagt  -voor de formaliteit- via mail de afwezigen akkoord te gaan met de 

verslagen. 
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11. Jacqueline van der Zwan gaat met Sweder Bosch bespreken of en hoe omgegaan wordt met 

VSHO Vakwedstrijden. 

12. Iedereen gaat nadenken over de VSHO Conferentie en levert idee per mail aan 

13. Per mail geeft eenieder suggesties voor mogelijk interessante sprekers en 

plaatsen/accommodaties voor de VSHO Conferentie 

14. Jacqueline van der Zwan verzorgt m.b.v. een datumprikker een datum en tijd voor de 

volgende vergadering. 

Besluiten 

1. Het secretarieel verslag 2017<. 2018 wordt o.v. goedgekeurd 

2. Het financieel verslag 2017<> 2018 wordt o.v.  goedgekeurd 

3. De evaluatie van de scholingsdagen 2018 wordt goedgekeurd 

 

 

 


