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Een schitterend profiel 
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Doorgaande leerlijnen
Het HBR-onderwijs stopt niet aan het eind van vmbo 4. 

Hoewel wij ons focussen op de vmbo-scholen, stemmen  

wij in onze belangenbehartiging ook zo veel mogelijk af  

op het mbo, vso en praktijkonderwijs. Bijvoorbeeld als  

het gaat om het creëren van sterke doorgaande leerlijnen.  

Als platform faciliteren en ondersteunen we de doorgaande 

leerlijnen die er al zijn en die nog worden ontwikkeld.

Als VSHO Platform vmbo HBR willen we de onderlinge 

samenwerking tussen scholen met een HBR-profiel op allerlei 

manieren vergroten. Met onder meer onze scholingsdagen, 

Nationaal Kampioenschap, conferenties, seminars en 

studiereizen bevorderen we op een aantrekkelijke manier  

de professionaliteit binnen het HBR-onderwijs. Docenten 

blijven zo bekend met de meest recente ontwikkelingen  

in de horeca, het bakkerijwezen en de recreatiesector.

Praktisch
De behartiging van belangen neemt soms heel praktische 

vormen aan. Wil je als school beginnen met een HBR-profiel 

en weet je niet hoe je het best een keuken en een bakkerij 

kunt inrichten in de school? Eén telefoontje naar VSHO 

Platform vmbo HBR is dan voldoende om een complete 

inventarislijst van die keuken en bakkerij te ontvangen. 

Waarom zou je als school het wiel opnieuw moeten 

uitvinden! Natuurlijk word je dan wel gelijk lid van VSHO 

Platform vmbo HBR!!

Wij maken ons sterk  
voor het HBR-onderwijs
Als VSHO, platform HBR maken wij ons primair sterk voor de belangen van alle vmbo-scholen die hun leerlingen een horeca-, 

bakkerij- en recreatieprofiel aanbieden. Of dat nu smal of breed gebeurt. Iedere school wil dat haar stem wordt gehoord. 

Maar in de waan van de dag vervliegt die ene stem al heel snel. Maak je van al die enkele stemmen een heel koor, dan vormen 

zij een krachtig geluid. Daarom betrekken we er ook van harte vso-scholen en scholen voor praktijkonderwijs bij. Wij zorgen 

dat dit krachtige geluid daadwerkelijk wordt gehoord op de plekken waar het onderwijsbeleid voor nu én de toekomst wordt 

bepaald. We doen dit, omdat we zélf de passie voor het horeca-, bakkerij- en recreatieonderwijs delen. Ieder bestuurslid van  

VSHO Platform vmbo HBR heeft een leidinggevende rol op een vmbo-school met een HBR-profiel.
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“Een enkel geluid vervliegt al heel snel. 
Maak je van al die enkele stemmen een  

heel koor, dan vormen zij een krachtig geluid”

VRAAG NAAR VACATURES
VSHO Platform vmbo HBR is als vereniging in 1988 opgericht en in 1996 omgezet in een stichting. Het bestuur trekt graag  

het land in om zo veel mogelijk informatie op te halen bij de deelnemende scholen. Om zo elk geluid te kunnen laten horen.  

VSHO Platform vmbo HBR midden in het HBR-onderwijs. Wil je deel uitmaken van het bestuur? Vraag bij secretariaat@vsho.nl 

naar mogelijke vacatures.

mailto:secretariaat%40vsho.nl%20?subject=Vacature%20Bestuur%20


Stimuleringsfonds
Wil je als school een regionaal kampioenschap organiseren, 

dan kun je gebruikmaken van het Stimuleringsfonds van  

VSHO Platform vmbo HBR. Sweder Bosch: “Als school wil je 

toch laten zien wat je in huis hebt. Wil je het episch centrum 

zijn van zo’n publiciteitstrekker. Regionaal én landelijk.”

Grote namen in de jury
De VSHO Platform vmbo HBR organiseert al dertig jaar 

de vakwedstrijden voor het Nederlandse Kampioenschap 

Koken en Serveren voor vmbo-leerlingen. Ieder jaar staat er 

weer een vakkundige jury paraat. Grote namen uit culinair 

Nederland houden de verrichtingen van de deelnemende 

equipes nauwlettend in de gaten en beoordelen scherp wat 

zij hebben gemaakt en hoe zij dat hebben gemaakt. 

Groot festijn
Bestuurslid Sweder Bosch heeft de vakwedstrijden in zijn 

portefeuille. “Elke regio kan, als die dat wil, een regiowedstrijd 

organiseren. Elke school met een HBR-profiel mag zich 

inschrijven voor de landelijke wedstrijd! De wedstrijden 

worden altijd gehouden in een van de scholen die zich 

daarvoor heeft aangemeld. Bezoekende scholen vinden het 

heerlijk om eens letterlijk bij een ander in de keuken te kijken. 

We doen dit nu al dertig jaar en ieder jaar is het weer een 

groot festijn. De winnende keuken- en/of bedieningsbrigade 

voelt zich écht de koning te rijk.”

Als organiserende school heb je het recht om alle pr naar 

jouw locatie te halen. Sweder Bosch: “Dat genereert groei 

voor je school. Maar daarvoor organiseren we de kampioen-

schappen niet. We doen dat voor de leerlingen. Zij leren om 

onder druk te werken, om iets moois te maken en om goed 

samen te werken én om een visitekaartje voor het vmbo HBR 

af te geven.” 

Net een échte keuken
“Het is gewoon leuk om te zien hoe de deelnemende teams 

met elkaar in gesprek zijn tijdens zo’n kampioenschap. 

Het gaat eraan toe als in een échte keuken of een écht 

restaurant. Je krijgt heerlijk gepassioneerde leerlingen. 

Die hebben we nodig. Die kiezen het vak ook wanneer ze 

doorstromen naar het mbo. Daarnaast nemen we bedrijven 

mee de school in. Ook voor hen is het mooi om te zien met 

hoeveel passie leerlingen – misschien hun toekomstige 

personeel – bezig zijn met koken en serveren.”

de koning te rijk
WINNENDE KEUKEN- EN SERVEERTEAM VOELT ZICH

De leerlingenequipes zijn er helemaal klaar voor. De organiserende school heeft zich van zijn beste kant laten zien in  

de voorbereidingen. Laat het Nederlands Kampioenschap Koken en Serveren vmbo VSHO Vakwedstrijden maar beginnen! 

Daarin strijden vmbo-leerlingen met een HBR-profiel voor de hoogste eer die je als horecaleerling op het vmbo kunt behalen: 

Nederlands kampioen koken of Nederlands kampioen serveren worden.
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“Bezoekende scholen vinden  
het heerlijk om eens letterlijk bij  
een ander in de keuken te kijken”

WIL JE OOK ORGANISERENDE 
SCHOOL WORDEN? 
Meld je aan bij Sweder Bosch, e-mail:  

vakwedstrijden@vsho.nl.
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Tropenjaar als start
Hij is 48 jaar en woont in Utrecht. Na zeven jaar bij de KLM 

te hebben gewerkt, begon zijn schoolcarrière in 2004. “Mijn 

eerste jaar was gelijk een tropenjaar. Ik had een volledige 

baan en gaf aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer 

en economie. En dat op vier niveaus: basis, kader, havo en 

gymnasium. Na dit tropenjaar heb ik bewust gekozen voor 

het vmbo, omdat de leerlingen en het type onderwijs  

het beste bij mij passen.”

Mooiste school
Na een paar jaar werd Marco teamleider onderbouw.  

Daarna adjunct-directeur op een vmbo-school in Hoofddorp. 

“Sinds 2019 ben ik directeur op de mooiste school van 

Nederland, de François Vatelschool in Den Haag. Een relatief 

kleine vmbo-school met twee profielen: Horeca, Bakkerij 

en Recreatie én Media, Vormgeving en ICT. De François 

Vatelschool is de oudste horeca- en bakkerschool in 

Nederland en bestaat dit jaar 75 jaar.”

Hij vindt het HBR-profiel het mooiste dat het vmbo 

aan leerlingen kan bieden. “Het geeft hun een set aan 

basisvaardigheden mee, waar ze hun hele leven op kunnen 

terugvallen.” Als voorzitter wil hij er dan ook alles aan doen 

om dat profiel op zo veel mogelijk vmbo-scholen te laten 

schitteren. “Als bestuur willen we het land in gaan om bij 

scholen actief informatie op te halen. Ik roep alle scholen die 

vragen hebben over een eventuele invoering van het HBR-

profiel op om zich te melden. We komen graag langs.”

Zijn carrière begon bij de KLM. Niet achter de stuurknuppel, maar bij de KLM-opleidingsafdeling. 

Nu is hij voorzitter van VSHO Platform vmbo HBR. Marco van Wijngaarden stelt zich graag voor. 
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“Ons platform is een 
plek voor alle scholen 
die HBR aanbieden”

DE NIEUWE VOORZITTER STELT ZICH VOOR

Kennis delen
Voordat hij voorzitter werd, was Marco al langer bestuurslid 

van VSHO Platform vmbo HBR. In die rol vertegenwoordigde 

hij VSHO Platform vmbo HBR en daarmee de scholen 

met een HBR-profiel bij de Stichting Platforms vmbo. 

“We zijn een beroepsgericht platform voor HBR-

onderwijs. Ik vind het belangrijk dat ons 

platform een plek is voor zowel smalle als 

brede scholen die HBR aanbieden. Om te 

ontdekken wat deze scholen verbindt. 

Om te zien hoe we gezamenlijk mee 

kunnen bewegen met de ontwikkelingen 

in de sector. Daarbij is kennis delen voor mij heel 

belangrijk. Het is zo zonde wanneer je als school al je kennis 

voor jezelf houdt. Ook belangrijk is de ontwikkeling van 

het huidige centraal schriftelijk en praktisch examen. Wat 

toetsen we daarin en hoe houden we dat organiseerbaar?” 

Elders in dit e-magazine vertellen we meer over dat centraal 

schriftelijk en praktisch examen.

“Als voorzitter wil ik er alles aan doen om het HBR- 
profiel op zoveel mogelijk vmbo-scholen  

te laten schitteren”

WIL JE IN GESPREK MET  
MARCO VAN WIJNGAARDEN 
OF MET ÉÉN VAN DE ANDERE 
BESTUURSLEDEN VAN VSHO 
PLATFORM VMBO HBR OVER HET 
HBR-ONDERWIJS OP JOUW SCHOOL? 

 Meld je aan bij secretariaat@vsho.nl

mailto:secretariaat%40vsho.nl?subject=HBR-onderwijs%20op%20onze%20school
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VRAAG NAAR VACATURES
In het bestuur zijn nog twee vacante plekken. Dat betreffen beide vertegenwoordigers van smalle HBR-scholen. Word je blij  

van wat VSHO Platform vmbo HBR doet en wil je daar ook een steentje aan bijdragen? Laat het dan weten door een e-mail te  

sturen aan secretariaat@vsho.nl.

“Als bestuurder van de VSHO Platform vmbo 

HBR heb je echt invloed op wat er in de sector 

gebeurt. Door te verbinden, door het netwerk bij 

te houden en door onze stem te laten horen op 

momenten die ertoe doen, zorgen we ervoor dat 

leerlingen een mooie toekomst tegemoet gaan in 

de hospitalitybranche. Voor deze leerlingen wil ik mij 

iedere dag blijven inzetten.”

“Ik ben het langst zittend bestuurslid van VSHO 

Platform vmbo HBR. Van 1998 tot en met 2007 en 

van 2017 tot nu. In de tien jaar daartussen werkte ik in 

het mbo. Vanwege mijn kennis van zowel het vmbo 

als het mbo heb ik de portefeuille ‘Doorstroom vmbo-

mbo/examinering’. Ik ben betrokken bij de enquête 

over het nieuwe centraal schriftelijk en praktisch 

examen (CSPE) voor het HBR-onderwijs en bij  

de verwerking van de enquêteresultaten.”

“Ik ben bij VSHO Platform vmbo HBR betrokken 

geraakt, omdat ik in de regio Noord-Holland 

enthousiast actief was met het organiseren van 

regiovakwedstrijden. Met mijn enthousiasme en 

brede denken wil ik samen met de medebestuurders 

van VSHO Platform vmbo HBR graag vernieuwend 

bezig zijn. Mijn rol binnen VSHO Platform vmbo HBR 

mag ik met meerdere personen – vanuit het bestuur, 

maar ook met andere vrijwilligers – uitvoeren.”
“Ik heb veel contacten met de scholen en vind  

het interessant om te horen hoe elke school  

het HBR-onderwijs invult. Ik volg de veranderingen 

in het onderwijs op de voet en kijk mee naar de 

vernieuwingen die op stapel staan. Door mijn brede 

kennis van het bedrijfsleven én een ruime ervaring  

in het onderwijs, kan ik creatief meedenken aan  

de oplossingen van problemen die zich voordoen.”

“Ik word blij van deze bestuursfunctie, omdat je 

het verschil kunt maken voor de HBR-scholen in 

Nederland. Door samen te werken, kun uiteindelijk  

alles zo organiseren dat alle HBR[1]scholen daar 

profijt van hebben. Opbrengst is dat men het direct 

kan toepassen op de eigen school.”

“Ik spreek de taal van de horecadocenten en 

-directies en voel me bij hen thuis. Graag zet ik 

binnen VSHO Platform vmbo HBR mijn uitgebreide 

netwerk in voor het horecaberoepsonderwijs in het 

algemeen en voor het HBR-onderwijs op het vmbo in 

het bijzonder. Ik vind het heerlijk de vraagbaak te zijn 

voor HBR-scholen en de schakel tussen het werkveld 

en het bestuur van VSHO Platform vmbo HBR.”
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Wie zijn de mensen die zich naast hun gewone baan sterk willen maken voor het landelijk HBR-onderwijs?  

Welke portefeuille hebben ze binnen VSHO Platform vmbo HBR? En wie zouden zij graag als nieuw bestuurslid willen 

begroeten? U leest het allemaal op deze pagina’s.

VSHO Platform vmbo HBR 
kan versterking gebruiken

HET BESTUUR VAN VSHO PLATFORM VMBO HBR

MARCO VAN WIJNGAARDEN

SJAAK WAASDORP

ROBERT VAN DER ROEST

LEO VAN GERVEN

SWEDER BOSCH

JOHAN LAPIDAIRE

Voorzitter VSHO Platform vmbo HBR
Bestuurslid Stichting Platforms vmbo

06 174 27 144 | voorzitter@vsho.nl

Secretaris VSHO Platform vmbo HBR 
Portefeuille examens en doorstroom

06 112 41 487 | secretaris@vsho.nl

Bestuurslid VSHO Platform vmbo HBR
Portefeuille pr, scholingsdagen en website

06 546 98 786 | pr@vsho.nl

Penningmeester VSHO Platform vmbo HBR

06 524 78 725 | penningmeester@vsho.nl

Bestuurslid VSHO Platform vmbo HBR 
Portefeuille vakwedstrijden

06 536 81 495 | vakwedstrijden@vsho.nl

Uitvoerend secretaris VSHO Platform vmbo HBR

06 539 77 265 | secretariaat@vsho.nl
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‘Een scholingsdag 
volgen is in het belang 
van de hele school’
Horeca, bakkerij en recreatie zijn sectoren in ontwikkeling. Dat zie je terug in de scholingsdagen. Ieder jaar geven scholen  

aan aan welke bij- en nascholing docenten behoefte hebben. In het scholingsprogramma van het volgende jaar komen  

we zo veel mogelijk aan die wensen tegemoet. Grote namen uit het bedrijfsleven zorgen er op een prettige manier voor,  

dat de kennis van docenten weer helemaal up-to-date is. 
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MEER WETEN?

Ga naar www.vsho.nl

Variërend aanbod
Een masterclass Noordzeevisserij met een vaartocht en  

een mooie vislunch.  Een masterclass waarin je kennismaakt 

met de Japanse keuken. Of een masterclass waarin je van 

een meestervleeskenner alles leert over vleesbereiding. 

Het is nog maar een kleine greep uit het totale bij- en 

nascholingsaanbod van VSHO Platform vmbo HBR. 

Dat aanbod varieert per jaar, afhankelijk van de wensen 

vanuit het HBR-onderwijs. Alhoewel klassiekers natuurlijk 

jarenlang in het aanbod blijven zitten. Want wie wil niet een 

masterclass volgen van Jonnie Boer in Librije’s Atelier!

Maatwerk
Gertjan Sneekes is de man die elk jaar in februari/maart 

in opdracht van VSHO Platform vmbo HBR bestuur 

een prachtig nieuw scholingsprogramma op de website 

zet. “Natuurlijk is het leuk om het scholingsaanbod zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast willen we van 

scholen ook horen welke kennis ze niet meer als up-to-date 

ervaren. Daar willen we een maatwerktraject voor maken en 

specifiek de scholen op die punten gaan trainen.” 

Met elke masterclass slaat VSHO Platform vmbo  

HBR een brug tussen bedrijfsleven en onderwijs. Gertjan: 

“De docenten die deelnemen aan een masterclass ervaren 

hoe het er anno nu aan toegaat in de horeca, de bakkerij of 

de recreatiewereld. Ze zien welke innovatieve technieken 

bedrijven gebruiken en doen ideeën op om die ook in hun 

onderwijs toe te passen.”

“Met elke masterclass 
slaan we een brug 

tussen bedrijfsleven  
en onderwijs” 

Interactief
Iedere masterclass wordt gegeven 

door een expert. “Met hem of haar 

bespreek ik van tevoren wat de 

wensen van het HBR-onderwijs zijn. 

Een masterclass moet natuurlijk 

leerzaam zijn, maar ook zo inter-

actief mogelijk. De deelnemers gaan 

dingen bekijken, gerechten proeven. 

Ze vinden het geweldig om een dag 

lang te werken met de expert uit  

het bedrijfsleven.”

Belang voor school
Het programma laat een grote verscheidenheid zien. Gertjan: 

“Docenten kunnen ervoor kiezen om bezig te gaan met  

de bereiding van schaaldieren. Elk jaar is er een masterclass 

die met kaas en met patisserie te maken heeft.”

Om de kwaliteit van het HBR-onderwijs op een hoog peil te 

houden, zijn de scholingsdagen van groot belang. Steeds 

meer schooldirecteuren gunnen hun docenten daarom 

graag een scholingsdag. Gertjan: “Het is in het belang van 

de hele school om de kennis van docenten 

fris te houden. Onze scholingsdagen zijn 

ook toegankelijk voor scholen, die geen 

lid (meer) zijn van VSHO Platform vmbo 

HBR. Ook docenten uit het mbo, het vso 

of praktijkonderwijs kunnen zich tegen 

aangepaste tarieven inschrijven 

voor de scholingsdagen.” 

VSHO Platform vmbo HBR gaat ook samen met de Stichting 

Platforms vmbo (SPV) scholingen organiseren.  

Die zijn meer gefocust op de theorie: hoe ontwikkel je een 

toets, waar moet je op letten bij het maken van een examen?  

In die samenwerking kunnen we een mooi compleet  

pakket aan bieden van praktisch en theoretisch 

georiënteerde scholingen.

http://www.vsho.nl
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ENQUÊTERESULTATEN WIJZEN VOORAL NAAR ÉÉN SCENARIO

Hoe gaat het nieuwe 
CSPE er uit zien? 

Het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) voor HBR heeft ieder jaar nogal wat voeten in de aarde. Het vraagt heel 

wat van het organisatievermogen van de school. Ook zien we langzaam een afstand ontstaan tussen wat het CSPE nu toetst 

en welke basiskennis het mbo van eerstejaarsstudenten verwacht. Het examen moet daarom worden vernieuwd. Maar hoe? 

Om de leden te raadplegen, heeft VSHO Platform vmbo HBR een enquête gestuurd aan alle scholen met een HBR-profiel.  

Zij konden kiezen uit drie scenario’s. Sjaak Waasdorp heeft examens en doorstroom in zijn portefeuille. Hij vertelt wat  

de enquête heeft opgeleverd en wat de vervolgstappen zijn.

Reëel beeld
Ruim 80 van de 120 scholen hebben de enquête ingevuld. 

Sjaak: “Die respons geeft een reëel beeld van wat er 

leeft op de scholen. Voor recreatie hebben we nog te 

weinig teruggekregen. Daar moeten we dus nog wat 

inventariserende gesprekken voeren. De resultaten van  

de enquête laten zien, dat er een voorkeur is voor één  

van de drie scenario’s. 

Drie scenario’s
In het eerste scenario willen we de keuken en het 

gastheerschap loskoppelen. De focus ligt op het toetsen 

van de technische aspecten. De examenkandidaten moeten 

wel koken, maar geen volledig menu. De omvang van 

het examen is gelijk aan het huidige examen. In scenario 

2 worden keuken en gastheerschap níet losgekoppeld. 

Wel wordt de omvang van het examen kleiner. De 

examenkandidaat maakt één uitgebreid gerecht en serveert 

dat aan twee gasten. In het derde scenario worden keuken 

en gastheerschap wel weer losgekoppeld. Het examen wordt 

kleiner, vooral door een digitale invulling. In dit scenario 

worden de technieken getoetst in het schoolexamen.

Sjaak Waasdorp: “Uit de respons blijkt een grote voorkeur 

voor scenario 1. Het nieuwe CSPE moet meer zijn geënt op 

de praktijk en de technieken. Koken en serveren worden 

ontkoppeld. Omdat je je kandidaten niet meer hoeft laten 

koken voor het restaurant, wordt het examen organisatorisch 

minder belastend. Door meer accent te leggen op  

de technieken, geven we ook het mbo een reëler  

beeld van de basiskwaliteiten bij instroom.” 

“Uit de respons blijkt een grote voorkeur voor 
het ontkoppelen van koken en serveren”

volgende pagina

Hybride onderwijs
“Steeds meer vmbo-scholen gaan in hun HBR-onderwijs over 

op een hybride jaar 4. Zij kijken wat het mbo verwacht bij een 

instroom op niveau 2. Door je te richten op de technieken 

– snijden, bakken, blancheren etc. – kun je de doorgaande 

leerlijnen makkelijker vormgeven dan wanneer je je richt  

op koken en serveren.

De komende tijd werken we scenario 1 verder uit. We doen 

dat met het College voor Toetsen en Examens (CvTE), het 

Cito en met een aantal scholen. Wat zijn de dilemma’s waar 

we samen tegenaan lopen? Hoe lossen we die op? Daar 

willen we te zijner tijd de leden graag weer over raadplegen. 

Wordt dus vervolgd.”

1514
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Totdat het hbo besloot om uit de VSHO te treden. Toen waren niet alle niveaus meer vertegenwoordigd  

in de verticale vereniging. Rond 2017 kondigden de mbo-scholen met een HBR-richting aan om uit de VSHO  

te stappen. De VSHO (platform HBR) is er sindsdien primair voor de vmbo-scholen. In het bestuur zijn alleen  

de vmbo-scholen vertegenwoordigd. Die versmalling houdt evenwel geen verarming in. Nog steeds 

 zijn de relaties met zowel mbo als hbo prima. Op zaakniveau werken we samen waar dat relevant is.  

Met deskundigheid en met passie.  

..en nu
2017-2022
Alleen vmbo-scholen

De VSHO toen en nu

De VSHO begon aan het begin van de jaren ’90 van  

de vorige eeuw als een zogenoemde verticale vereniging.  

Zij behartigde de HBR-belangen in de hele kolom van  

het beroepsonderwijs: het lager beroepsonderwijs,  

het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroeps-

onderwijs. Sinds het begin van de vereniging zijn nogal  

wat bordjes verhangen en aangepast.

Zo veranderde het lager beroepsonderwijs (lbo) in 1992 in 

voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Ook die naam zegt 

huidige HBR-leerlingen niets meer. Want sinds de examens 

in het schooljaar 2002-2003 heet het vbo vmbo. Mbo en hbo 

hebben in de dertig jaar geschiedenis van de VSHO geen 

naamsverandering doorgevoerd. 

Alle stromingen, niveaus en stakeholders van het HBR-

onderwijs waren lange tijd vertegenwoordigd in het bestuur. 

Dus ook Cito, SVH, KHN en SLO. De voorzitter was in deze 

jaren altijd afkomstig uit het hbo. De VSHO zette zich vooral 

in voor de doorstroom van leerlingen van vmbo naar mbo  

en van mbo naar hbo. En uiteraard voor de kwaliteit van  

de onderwijsprogramma’s. Op deze manier heeft  

de vereniging zo’n 10 tot 15 jaar gefunctioneerd.
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Als VSHO (platform HBR) zijn wij er voor elke vmbo-school met een HBR-richting. Op verschillende manieren en in meerdere 

overlegorganen proberen we het HBR-onderwijs landelijk te bevorderen. In de afgelopen dertig jaar mag dan de basis smaller 

zijn geworden, de passie is nog even groot.

1992-20031990
Naamsverandering

Inrichting

Verticale vereniging
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Docentenplatforms
Het vmbo kent tien docentenplatforms, voor elk profiel 

één platform. Zo’n platform organiseert activiteiten voor 

docenten met als doel de ontwikkelingen in de beroeps-

praktijk te vertalen naar het onderwijs. VSHO Platform vmbo 

HBR  is het docentenplatform voor het HBR-profiel  

 

en is daarmee de inhoudelijke schakel tussen opleiding 

en beroep, zodat die goed op elkaar aansluiten. Elk van de 

platforms is vertegenwoordigd in de Stichting Platforms 

vmbo (SPV). Namens VSHO Platform vmbo HBR is Marco  

van Wijngaarden bestuurslid in de SPV.

Marco van Wijngaarden is niet alleen directeur van de François Vatelschool in Den Haag, maar ook VSHO-voorzitter én  

SPV-bestuurslid. Wat is de SPV en wat doet een SPV-bestuurslid?

Hét vmbo-gezicht
Het motto van Stichting Platforms vmbo is ‘samen waar  

het kan, apart waar dat wenselijk is’. Omdat de tien platforms 

hun krachten bundelen in de SPV, is deze stichting hét 

vmbo-gezicht naar buiten toe. Marco: “Als SPV zitten we aan 

tafel bij alle belangrijke instanties die betrokken zijn bij het 

onderwijs. Denk aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Aan de Tweede Kamercommissie voor OCW. 

Aan de VO-raad, de MBO Raad, brancheorganisaties en 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. In al die contacten 

gaat het steeds over de vmbo-leerlingen. Over hoe we hen 

zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun opleiding en 

beroep.”

Examen vernieuwen
“Tijdens de SPV-vergaderingen informeert het dagelijks 

bestuur ons over de actuele ontwikkelingen. Ik breng daar 

onze standpunten in.” Actueel is de verbetering van het 

centraal schriftelijk en praktijkexamen, waarover we elders 

in dit e-magazine meer vertellen. “Het is erg belangrijk dat 

we als VSHO Platform vmbo HBR – hét docentenplatform 

voor HBR – zo veel mogelijk informatie uit het land krijgen. 

Daarom hebben we de enquête gehouden over het centraal 

schriftelijk en praktijkexamen. Met de resultaten ervan 

behartig ik als SPV-bestuurslid de belangen van de HBR-

scholen zo goed mogelijk, zowel op regionaal als op landelijk 

niveau.”

Resultaten
Dat de Stichting Platforms vmbo goed aan de weg timmert, 

blijkt wel uit de resultaten die zijn geboekt. Marco: “Zo 

heeft de SPV het huidige HBR-(examen)programma 

mede ontwikkeld. Met diverse leden van de stuur- en 

ontwikkelgroep heeft het platform de huidige profielvakken 

ontwikkeld en vormgegeven. Ook hebben we als SPV de 

vaktechnische omschrijving van de keuzevakken op één lijn 

gebracht. Verder doen we stevig mee in de schrijfgroep die 

zich bezighoudt met de leerweg. En ten slotte houden we de 

jaarlijkse traditie van na- en bijscholingen in stand.”

Directeur, voorzitter, bestuurslid. In welke rol Marco ook 

handelt, het gaat hem steeds om het welzijn van de vmbo-

leerlingen met een HBR-profiel. De VSHO én de SPV kunnen 

alleen het HBR-onderwijs écht dienstbaar zijn wanneer 

scholen en docenten hun mening helder kenbaar maken. 

Docentenplatforms 
bundelen hun 
krachten in SPV
“Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk  
informatie uit het land krijgen”
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VSHO Platform vmbo HBR 
Ruimtebaan 112
2728 MC Zoetermeer

www.vsho.nl
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http://www.vsho.nl

