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Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 24 september 2021
Aanwezig: …
Afwezig: …
Verslag: …
!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!
Informele start van vergadering
Gast aan tafel is deze ronde … van de Uitgeversgroep. Naar aanleiding van het jubileum van de
Uitgeversgroep biedt hij het bestuur in hoogst eigen persoon Bossche Bollen aan.
Voorafgaand aan de formele vergadering wordt over een aantal zaken van gedachten gewisseld teneinde
samen te werken, elkaar te ondersteunen en versterken:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Ontwikkelingen rond Nieuwe Leerweg, GL en TL
Vakwedstrijden
Doorloop vmbo
Scholingsdagen
Veldraadpleging examinering
Beschikbaarheid concepten en ideeën: HBR-startdocument van SLO beschikbaar. Inhoudelijk ter
discussie vanwege ontbreken aspecten vakmanschap. Leerling legt te groot beslag op bedrijfsleven
vanwege moeten opstellen planning, begroting etc.
Leven Lang Leren heel belangrijk in ogen Uitgeversgroep. Doorstroom leerlijn, basis beroepshouding
beschikbaar. Binnen Rooi Pannen en Hubertus & Berkhoff is GL heel groot: gaat uitdagingen
opleveren richting vakdocenten. Uitgangspunt is, dat vakscholen niet mogen verdwijnen.
UITREIKING BOSSCHE BOLLEN
Nieuwe leerweg: … is hierin zeer geïnteresseerd: Uitgeversgroep neemt verantwoordelijkheid vanuit
exameneisen en vakmanschap. Belangrijk hierbij zijn de begrippen docententrainingen en partners.
VSHO mag desgewenst wensen op terrein van nieuwe leerweg kenbaar maken aan Uitgeversgroep
(1).
Uitgeversgroep trekt graag samen met VSHO op: informatie-uitwisseling zal in eerste instantie via
uitvoerend secretaris vorm gegeven worden.
… is bij Uitgeversgroep HBR-specialist. Met vragen of ideeën kan VSHO altijd bij haar terecht.
… analyseert momenteel in opdracht van Uitgeversgroep ontwikkelingen rondom examens in
verhouding tot de exameneisen. Examens lijken een eigen leven te gaan leiden. Niet alleen bij HBR,
maar ook bij Z&W, DMP etc. etc.
Uitgeversgroep laat VSHO weten wanneer resultaten van analyse examens beschikbaar zijn (2).
Wellicht kan VSHO daar wat mee richting CvTE en Cito. Hiermee verkrijgen scholen mogelijk kracht
examens naar hun hand te zetten.
Examens van nu veel te uitgebreid. In februari mogen examens ook in modules afgenomen worden.
Idee voor VSHO om samen met Uitgeversgroep een evaluatie-middag te organiseren over voorbije
examens onder het mom van “Jouw vak nóg meer uithollen??? Nee!!!” (3). Let ook op verschillen
tussen schoolexamens en centrale examens. Meer nadruk op technieken is wenselijk.
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1. Welkom en opening
… heet iedereen welkom en verontschuldigt …, die door persoonlijke omstandigheden helaas verhinderd
is bij deze buiten-gewone gewoon buiten-vergadering.
2. Vaststelling agenda
Agenda wordt conform concept-opzet vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
… is verhinderd en heeft bestuur gevraagd in ieder geval aandacht te besteden aan Nieuwe Leerweg,
enquête-resultaten, vakwedstrijden en scholingsdagen.
HBR startdocument is ‘onder embargo’ beschikbaar. … stuurt HBR startdocument onder embargo aan
bestuursleden toe (4). In genoemd document zijn met name vakvaardigheden zwaar onderbelicht.
Verder is afschrift van brief aan Minister Slob met formele reactie aangaande Vakcollege onder
bestuursleden digitaal verspreid ter kennisname.
4. Rondje langs het veld
Agendapunt verplaatst naar informele vervolg van vergadering.
5. Vasststellen van het verslag van de vorige vergadering en actualiseren actiepuntenlijst
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Kan gepubliceerd worden.
… zorgt voor bijstellen actiepuntenlijst.
Gebruik laptops: vriendelijk doch dringend verzoek aan allen om gemeenschappelijke VSHO-drive te
gebruiken.
Heel belangrijk om mailbestanden c.q. lijst mailadressen zo snel mogelijk te actualiseren.
… zegt toe eerste aanzet voor adreslijst te maken: dit overzicht kan gebruikt worden voor ronde langs de
scholen en als aanzet voor actualiseren mailadressen voor b.v. nieuwsbrief VSHO (5).
6. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
Evaluatie VSHO-bestuursjaar 2020-2021 en jaarplan VSHO 2021-2022 ter kennisneming aangenomen.
… zorgt voor bijstelling en stuurt nawe-gegevens bestuur en rooster van aftreden rond (6).
Schema vergaderdata 2021/2022 bijgesteld en geaccordeerd:
Vergadering 2 donderdag 18 november 2021 Laren
15:00 uur
Vergadering 3 dinsdag 18 januari 2022
Zoetermeer
14:00 uur (eventueel te gast bij SVH)
Vergadering 4 woensdag 16 maart 2022
Eindhoven
20:00 uur vooravond vakwedstrijden
Vergadering 5 dinsdag 26 april 2022
Den Haag
14:00 uur
Vergadering 6 vrijdag 17 juni 2022
Voorhout
(“VSHO vier het leven”-evenement)
7. Stand van zaken financiën
Redelijk stil als gevolg van corona. Er wordt tamelijk laconiek gereageerd op rondgestuurde
betalingsherinneringen. Penningmeester blijft achter betalingen aanjagen. 23 september hier nogmaals
druk mee bezig geweest. Er wordt tevens gewerkt aan begroting 2022. Deze is na de herfstvakantie
beschikbaar.
Penningmeester overdenkt aantal zaken met thema’s als
Iets anders voor leden VSHO
Symbolische bijdragen: scholingsdagen duurder?
Verschillende prijzen voor leden en niet-leden
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… gaat plan opstellen voor toekomstige begroting (7)
30 à 35 leden hebben hun lidmaatschap van VSHO opgezegd: ongeveer 10 MBO-scholen; voor het
overige vmbo-scholen.
8. Stand van zaken pr en communicatie
Via nieuwsbrief veel respons betreffende enquête examinering.
Site krijgt regelmatig updates.
Over scholingsdagen vindt volop overleg plaats met ….
Overdenkingen aangaande scholingsdagen:
Welke scholingsdagen verzorgen?
Hoeveel personen minimaal en maximaal per scholingsdag?
Wat te doen met QR-code coronacheck?
Kosten/baten: moet wat opleveren voor VSHO en we moeten wat meegeven aan docenten.
Suggesties voor scholingsdagen graag toesturen aan … (7).
Samenwerking met SPV gewenst. Denk aan vroegere lerarenregister. Taken … kunnen en moeten
overgenomen worden door … en …. VSHO moet dit regelen in nauwe samenwerking met SPV. Zo
ontstaat een win-win-situatie.
Volgende gast aan tafel: voorkeur voor SVH. Niet besproken wie dit voor welke vergadering regelt.
Demo van plaquette getoond. Voorkeur bestuursleden gaat uit naar 15x15 cm. en constructie plat op de
muur. Huisstijl VSHO met verwijzing naar Platform HBR. 30x30 cm. is ook mogelijk.
9. Stand van zaken vakwedstrijden
Datum in principe gepland op donderdag 17 maart 2022. De Rooi Pannen moet hier nog mee akkoord
gaan. Deelnemersveld in principe als oorspronkelijke kandidaten voor 2019. … gaat deelnemers
vakwedstrijden 2019 nabellen over hun al dan niet deelnemen in 2022 (8).
Vanaf 1 februari 2022 kunnen eventueel nieuwe teams zich gedurende 1 week aanmelden; afhankelijk
van beschikbare wedstrijdplaatsen.
Voor 2023 meldt Hubertus & Berkhoff zich als wedstrijdschool. Daar 2 keukens beschikbaar en SVH
Meesterkok Onno Kokmeijer als wedstrijdmentor.
Prijzen zijn al in huis: alleen plaatjes moeten aangepast worden.
Afspraken met de Rooi Pannen moeten voor 2022 opnieuw gemaakt worden. Denk ook aan … van
EuroToques als jurylid. Idem voor ….

10. Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, Cito, SVH etc.)
Agendapunt formeel niet aan de orde gekomen.
11. Werkafspraken follow-up enquête i.c.m. promotie VSHO
Opzet plan van aanpak ter kennisneming aangenomen.
Vervolg veldraadpleging oppakken via overleg tussen …, … en … (9).
Daarna terugkoppeling naar bestuur en communicatie richting ….
Aanvullingen op kernwaarde VSHO zijn opzet examinering en vormgeving/invulling Nieuwe Leerweg.
Aanvulling op doelstelling VSHO-veldraadpleging: verzamelen c.q. vragen naar juiste nawe-gegevens
werkveld VSHO (10).
12. Stand van zaken nieuwe leerweg Gemengde/Theoretische Leerweg
Agendapunt formeel niet aan de orde gekomen.
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13. W.v.t.t.k.
Verzoek aan … om bij KHN te checken hoe schoolrestaurants geacht worden met horeca-coronaprotocol om dienen te gaan (11).
Opzet VSHO Beleidsplan 2022-2025 gewenst. Op agenda volgende vergadering (12).
14. Rondvraag/sluiting
Agendapunt formeel niet aan de orde gekomen.
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