Verslag van de VSHO-bestuursvergadering woensdag 28 november 2018 te Amersfoort.
Aanwezig: Jacqueline van der Zwan, voorzitter, Jolanda Bonen, Sweder Bosch.
Arjan Houwaart, André Duighuizen, Phil Wheeler
Afwezig m.k. Esther Kalsbeek, Leo van Gerven en Johan Lapidaire
Verslag: Cees van der Ende.
1.Opening
De voorzitter, Jacqueline van de Zwan, opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Ingekomen stukken
Esther Kalsbeek is bevallen van een zoon, Jacqueline zorgt voor een attentie.
Mededelingen
Sociaal fonds bakkerijbedrijf start met de actie ter bestrijding van bakkersastma en eczeem.
Platform HBR is hierbij betrokken, alle scholen ontvangen om niet een baal stuifmeel in januari 2019.
Platform HBR organiseert op 1 februari 2019 een studiedag Lesbrieven schrijven.
De scholen zijn geïnformeerd.
Nieuws vanuit VMBO - MBO
MBO:
Per 2019 wordt vanaf het eerste leerjaar het rekenexamen ingevoerd, het zal een combinatie gaan
vormen met Nederlands en Engels.
De doorstroom vanuit het VMBO geeft veel niveauverschillen aan t.a.v. de bovengenoemde vakken.
Overleg met het VMBO is dringend gewenst. De vraag rijst is of er een eindnorm rekenen is in het
VMBO?
Het MBO neemt contact op met examenwerk over de noodzakelijke toetsen, de toetsen per school te
gaan ontwikkelen wordt ongewenst geacht. Jolanda vraagt; is er actie te verwachten?
VMBO
Arjan: Er is een nieuw keuzevak: Sierwerken.
Ook is het keuzevak Eetcultuur & Mens ingevoerd.
Er wordt naar gestreefd om MBO lesmateriaal te laten indalen in het VMBO.
André: de doorlopende leerlijn moet worden verdiept.
Sweder: Hubertus & Berkhoff hebben met het ROC van Amsterdam een deal van een directe
doorstroom naar niveau 3. Vanuit Hubertus & Berkhoff is een mentor elke week een dag aanwezig op
het ROC om de doorgestroomde leerlingen extra te begeleiden.
Het is 30 jaar al een probleem om de keuzedelen af te stemmen met het MBO.
3. Vaststellen van het verslag 19 september 2018
Bestuurssamenstelling ontbreekt.
De nationale VSHO-vakwedstrijden worden op 23 maart 2019 zo mogelijk in Eindhoven gehouden.
Sweder: de correcte naam is: G.S. Bosch.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. VSHO 2.0
Sweder: Vooraf aan de behandeling van het beleidsplan 2019-2022 vraagt Sweder uitstel van de
Besluitvorming. Het VMBO Platform, dat in een geheel nieuwe setting bijeenkomt, moet kennis
hebben van het voorstel, bespreken en het fiatteren, uiterlijk 1 februari kan het plan worden
vastgesteld. De ontwikkeling van de site gaat verder, Sweder vindt dat er op de site van de VSHO twee
clicks moeten worden aangebracht één voor het Platform VMBO HBR en eén voor de
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MBO-geleding. Dit komt de helderheid van de site ten goede en het voorkomt onnodige
ontwikkelkosten voor zowel het VMBO als het MBO
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Sweder.
Aandachtspunten::
a. Statuten,
aanhouden tot volgende vergadering
b. Bestuurssamenstelling, aanhouden tot volgende vergadering
c. Kamer van Koophandel, aanhouden tot volgende vergadering
d. Site,
zie besluit
e. Vergadersystematiek, aanhouden tot volgende vergadering
f. Taakverdeling,
aanhouden volgende vergadering
Het conceptbeleidsplan wordt per pagina besproken en de gestelde vragen worden door Jacqueline
en André verduidelijkt.
Enige aanpassingen worden door gevoerd.
Blz 3 Heeft er een onderzoek plaatsgevonden? Antwoord: Ja
Blz 4 Monitoren opnemen
Blz 5 3.3 Daarnaast zal het bestuur de financiële gezonde VSHO gezond houden, verwijderen
Blz 8 Opnemen versterkt het imago
Blz 8 De vergadering kiest voor Missie 2
Blz 10 Aanpassen; doorlopende leerlijn VMBO-MBO-HBO
Blz 11 Zijn dit doelen of intenties ?
Zodra het beleidsplan is goedgekeurd zal er een taalcorrectie door Adrienne Adank worden uitgevoerd.
5. VSHO 30 jaar
De VSHO 2.0 conferentie , gepland op 1 april 2019 vraagt veel tijd en inspanning, de vergadering is van
mening dat deze bijeenkomst verschoven dient te worden naar het najaar van 2019.
Het besluit over VSHO 2.0 wordt in begin van 2019 opnieuw geagendeerd.
In maart viert Mondriaan Hotelschool 40 jaar bestaan.
Bovendien zijn er vele andere activiteiten voor zowel het VMBO en het MBO.
De werkzaamheden worden wel aangepakt d.m.v. werkgroepen.
Werkgroep 1 VSHO 30 jaar André/ Phil en Arjan
Werkgroep 2 PR Jolanda en Sweder
Werkgroep 3 Dag-organisatie Phil en Arjan
Uitnodigingen naar besturen/directies en docenten.
Verwacht aantal deelnemers 200
Locatie : Amersfoort
De Optie van 1 april wordt niet doorgezet, Phil regelt de annulering met MBO Amersfoort en regelt tzt een
nieuwe datum.
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6. Lopende zaken
Het bestuur neemt kennis van het financieel verslag van de scholingsdagen 2018.
Het bestuur neemt kennis van de scholingsenquête.
De overdracht van de financiële administratie van Arjan gaat per 11 december over naar Phil.
De school- en factuuradministratie wordt opgezet. Begin december kunnen de facturen van de
jaarafdracht worden verzonden.
Phil; Herijkt de verschillende financiële procedures van de VSHO.
De Finale vakwedstrijden worden op 23 maart gehouden zo mogelijk in Eindhoven.
De scholingsdagen 2019 gaan begin december online en de scholen en de docentengroep worden per
mail geïnformeerd.
De enquête naar de scholen wordt door André opgepakt.
7. Schema van aan/aftreden
• Arjan Houwaart is aftredend in 2018 en is bereid om voor een tweede termijn van 3 jaar zitting
te nemen in het bestuur.
• Jacqueline geeft te kennen dat zij in de volgende vergadering zal aftreden.
• André is kandidaat voor het voorzitterschap.
• Jacqueline is bereid om als adviseur het bestuur te blijven ondersteunen.
• Harry de Bruijn zal terugtreden als adviseur, na overleg met Jacqueline.
8. Financiën
Zie lopende zaken.
9. Bespreking kamerbrief Versterking VMBO<> MBO
De bespreking wordt verdaagd naar de volgende vergadering.
10.Wvttk
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
11. Rondvraag
HBO afstroom is groot.
Mondriaan gaat een versnelling voor havisten starten met een 2/3 jarige uitstroom.
Leerweg agenderen voor de volgende vergadering.

Volgende vergadering eind januari begin februari 2019,( nimmer op maandagen en
Dinsdagen, datum wordt nader bepaald d.m.v. de datumprikker Actie: Jacqueline
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