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Concept-Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 18 november 2021
Aanwezig: 
Afwezig: 
Verslag: 
Gast: 

!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!
1. Welkom en opening
Bij afwezigheid van de voorzitter heet secretaris alle aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
Agenda wordt onveranderd vastgesteld. Behoudens agendapunt 8 (stand van zaken financiën) gezien de
afwezigheid van de penningmeester en het ontbreken van stukken.
Eindtijd uiterlijk 16:30 uur.
3. Gast aan tafel 
Besloten gedeelte zonder verslag aangaande adviesverzoek SPV scenario HBR.
1
4. Rondje langs het veld
Laren:
OK, positief bezig.
Doorgaan open dagen en open leermiddagen nog groot vraagteken. Online blijkt voor
toekomstige leerlingen niet afdoende te werken
Amsterdam:
Veel kerstreserveringen: maximaal 30 gasten per shift: nog steeds mogelijk dat alles niet door
gaat.
13 januari 2022 open dag
Online content over open dag wordt nog lang daarna goed bezocht
Tip: nodig ouders uit voor een kijkje in de school: papa- en mama-dag
Goede ervaringen met meester- en juffendagen: vorig jaar ruim 70 leerkrachten bereikt
Uitvoerend secretariaat:
Enige ergernis geuit omtrent organisatorische gang van zaken en discipline rond fenomeen
VSHO-vergaderingen. Er is hier geen kwade opzet in het spel. Goed dat het kenbaar gemaakt is.
Den Haag:
25 januari staat scholendag op de rol.
Bij 75-jarig bestaan verlenen oud-leerlingen als Pierre Wind en Bobby Rust een bijdrage
Open kookdagen zijn hier heel succesvol
5. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
van MBOraad heeft met delegatie van VSHO gesproken. Hij heeft een nieuwe functie bij zijn
werkgever. Heeft grote bemoeienis met Nieuwe Leerweg. Ziet daar een grote rol voor MBO-docenten
weggelegd.

Geeft aan dat alles vertraagd is. Invalshoek van MBO-veld richting specialisatie en generalisatie.
Diverse brancheverenigingen hebben protestbrief gestuurd naar .
ROC’s staan verschillende tegenover indalen niveau 2 in vmbo:
SVH mag niveau 2 opleiden c.q. examineren. Starten blijkbaar hiermee met Summa College Eindhoven.
Hier schijnen flinke subsidies voor beschikbaar te zijn.
Van Houten is OK
François Vatel heeft 24 januari 2022 feest tussen 16:00 en 20:00 uur: bestuursleden VSHO zijn allen
uitgenodigd.
VSHO-Evenement van 2 december a.s. bij ROC Mondriaan verplaatsen () (1); gezien de huidige
ontwikkelingen aangaande de voorgenomen veldraadpleging.
en  contacten Leo van Gerven over opzet plan ledenwerving VSHO (2).
6. Vasststellen van het verslag van de vorige vergadering en actualiseren actiepuntenlijst
Verslag wordt doorgenomen en zonder aanvullingen goedgekeurd en geschikt geacht (met weglating
namen) voor publicatie op de site van VSHO.
Uitvoerend secretaris actualiseert de actiepuntenlijst, die punt voor punt wordt doorgenomen.
7. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
spreekt uit, dat saamhorigheid binnen vmbo-HBR-(lees horeca)veld hoog is.
Docenten zijn merkbaar ‘vermoeid’; rek lijkt er uit; hij voelt ‘de straattaal’ de schoolorganisatie binnen
sluipen. Beetje bij beetje komt de betrekkelijke rust weer terug in de school.
wil zich terugtrekken als voorzitter van VSHO. Hier is begrip voor onder de collega-bestuursleden. Druk
vanuit zijn organisatie is hoog.
Kritische kanttekening: was wel prettig geweest als bestuursleden dit rechtstreeks van voorzitter
vernomen zouden hebben.
Continuïteit en overzicht zijn heel belangrijk; evenals leiderschap en helicopterview.
Niet uit het oog verliezen: aandacht voor de smalle scholen binnen VSHO.
Wél is naar aanleiding van het overzicht van de penningmeester over deze kwestie ongerustheid
uitgesproken over het gering aantal scholen dat blijkbaar tot op heden lidmaatschap VSHO betaald heet.
Secretaris gaat na of er onder de huidige bestuursleden personen zijn, die de functie van voorzitter van
de VSHO ambiëren (3).
is bereid voorzitterschap op zich te nemen in geval niemand de ambitie heeft.
Plaats- en datumwissel VSHO-vergaderplanning (4);
Woensdag 16 maart 2022 wordt verplaatst naar Den Haag naar 15:00 uur.
Dinsdag 26 april 2022 wordt verplaatst naar dinsdag 19 april 20:00 uur naar Eindhoven naar vooravond
vakwedstrijden
8. Stand van zaken financiën
Gezien de afwezigheid van de penningmeester en het ontbreken van stukken wordt dit agendapunt niet
behandeld.
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9. Stand van zaken pr en communicatie
Nieuwsbrief, site en social media worden veelvuldig geraadpleegd.
Overzicht voorgenomen scholingsdagen wordt rondgestuurd door  (5)
Plan van aanpak scholingsdagen: samenhang met aanbod SPV vanuit VSHO. Nadruk op
ambachtelijke bijscholing vanuit VSHO; nadruk op didactiek vanuit SPV.
Nader overleg over scholingsaanbod dringend gewenst tussen , ,  en VSHO; met ook
aandacht voor certificaten van SVH (6)
VSHO-Plaquettes zijn beschikbaar: 50 stuks inclusief afstandhouders én stickers voor binnenzijde
glazen puien.
VSHO-covers voor laptops zijn beschikbaar gesteld.
Aandacht gevraagd voor regulier gebruik van de VSHO-drive
Gebruikersovereenkomsten laptops moeten ook nog afgewikkeld worden (7)
Rondleiding door de school wordt als indrukwekkend ervaren door alle deelnemers.
10. Stand van zaken vakwedstrijden
Nieuwe datum wordt woensdag 20 april.
Er blijken 2 extra wedstrijdteams welkom te zijn.
is weer 2 dagen per week werkzaam in Amsterdam.
Opzet 2022 wordt een copy-paste van twee jaar terug.
11. Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, Cito, SVH etc.)
Geen bijzonderheden te melden. Volgende gast bij voorkeur SVH.
Aanzet beleidsplan VSHO 2022-2025 opstellen door ,  m.m.v.  en ondersteund door  (8)
12. Werkafspraken follow-up enquête i.c.m. promotie VSHO
Uitvoering opgeschort wegens wachten op uitbrengen VSHO e-magazine
13. Stand van zaken Nieuwe leerweg Gemengde/Theoretische Leerweg
Geen nieuwe ontwikkelingen gemeld; buiten agendapunt 3…
14. W.v.t.t.k.
Geen punten behandeld.
15. Rondvraag/sluiting
Niet aan de orde gekomen

3

