
        
 
 

Notulen klankbordgroep  
Dinsdag 28 januari 2014 

 
 

Aanwezig:    
Dhr. J. Akkermans  Kenwerk 
Dhr. M. Haagen   Kameryck 
Mevr. C. Kampherbeek  ROC van Amsterdam MBO College Hilversum 
Dhr. J. Lankreijer  Koninklijk Horeca Nederland / Visitatie commissie 
Mevr. I. Mudde-Lokhorst ROC van Amsterdam MBO College Hilversum  
Dhr. M. Sligter   ROC van Amsterdam MBO College Hilversum 
Mevr. A. Wijnmalen  ROC van Amsterdam MBO College Hilversum  
 
Afwezig:    
Dhr. J. Brusket   De Stichtse Hof     
Dhr. S. Epskamp  MBO College Almere     
Mevr. L. Lagas   Hampshire Hotel    
Dhr. C. Pandelaar  Restaurant de Prinsemarij   

 
Notuliste:    
Mevr. I. Mudde-Lokhorst 
 
Voorzitter: 
Mevr. A. Wijnmalen 
 
 

1.  Welkom en voorstellen nieuwe leden 
 

Angela heet iedereen welkom. Er zijn een aantal afmeldingen voor deze bijeenkomst, met en 
zonder kennisgeving. 
 

Nicole Lagas heeft de volgende onderwerpen ingebracht via de e-mail in verband met haar 
afwezigheid vandaag: 

 Groen ondernemen hoe ver ga je? Biologisch een must? 

 Hoe zet je een nieuw concept in de markt zoals ons restaurant club NP 1852. 

 Trends op gebied van food en wijn. 
 

2. Agendapunt 
 

Leermeesteroverleg 
ROC Flevoland verkeert in een onzekere situatie en heeft zich teruggetrokken voor de 
organisatie van een gezamenlijk leermeesteroverleg.  
 
Nicole Lagas heeft locatie Hotel Newport in Huizen ter beschikking gesteld voor het 
leermeesteroverleg, kosten huur en apparatuur € 2.000 (exclusief consumpties) alleen kunnen 
wij dat als MBO Hilversum niet bekostigen. Angela zal contact opnemen met Nicole om te 
laten weten dat wij helaas niet op haar aanbod in kunnen gaan.  
 



Hoe zagen de leermeesterbijeenkomsten er “vroeger” uit? Deze bijeenkomsten vonden zowel 
bij het MBO als extern in het bedrijfsleven plaats. Regelmatig met behulp van sponsoring, 
denk aan workshops, wijnproeverij, presentie Paul Fabel, Kenwerk, netwerklunches. In de 
beginjaren werden de bijeenkomsten heel goed bezocht maar in de loop der jaren nam het 
aantal belangstellenden af. Reden kan zijn dat er voor de leermeester niets te halen viel en 
alleen maar informatie kon krijgen.  
 
NB. Mark Haagen biedt ook zijn locatie in Kamerik ter beschikking voor in de toekomst.  
 
We besluiten als klankbordgroep de leermeesterbijeenkomst alleen voor het MBO College 
Hilversum toch door te laten gaan. 
 

Datum en locatie 
 

Dinsdag 4 maart 2014 
13.00 – 16.00 uur  
(inclusief ruimte om te netwerken, hapje en een drankje) 
Congreszaal van het MBO College Hilversum 
Thema “Trend” 

 
We rekenen op een opkomst van 40 tot 50 personen en we willen een flitsend programma 
bieden.  
 

Programma suggesties 
 

 Informatie vanuit de MBO raad. 
Iemand vanuit de MBO raad een presentatie laten geven, besluit van de 
minister is om meer op school leren en minder in de praktijk. (Een optie indien 
we te weinig items hebben; anders maakt Cora een info bulletin) 

  Actie  Cora Kampherbeek 
 

 Gastspreker: Hans Steenbergen van Food Inspiration (trendwatcher)   
   Actie  Mark Haagen 

 

 Gastspreker: Michel van der Kroft van ’t Nonnetje in Harderwijk (let op, hij opent ook 
al het project Kalf in Baambrugge op 18 februari) 

Actie  ?? 
 

 Gastspreker: Jan-Willem Schuld van Het Arsenaal 
Actie  Angela Wijnmalen (Jan Akkermans merkt op dat HOM en GH ook 
eens centraal mogen staan tijdens een leermeesterbijeenkomst).  

 

 Gastspreker: Kromkommer, brengt gekke groenten weer terug in de keten. 
Actie  Angela Wijnmalen 
 

 Gastspreker: Carl Siegert, biologisch brood. 
   Actie  Jan Akkermans 
 

Wie gaan we uitnodigen + uitnodiging 
 
We besluiten het adressenbestand van Kenwerk te gebruiken met alle leermeesters van de 
regio, dus niet alleen de leermeesters waar het MBO momenteel studenten heeft werken.  
Actie  Adressenlijst: Jan Akkermans en Marcel Sligter 

 
Uitnodiging versturen. Vooraankondiging (bij voorkeur deze week versturen, eenvoudige 
versie) met verkondiging. Aantrekkelijke flyer/uitnodiging  (het bedrijfsleven i.s.m. het MBO) 
met vermelding van het aantrekkelijke programma. 
Actie  Inge Mudde i.s.m. Marcel Sligter 
 

  
 



Acties 
 

Deze week alle acties uitvoeren en uitkomsten indienen bij Angela Wijnmalen zodat er een 
definitief programma gemaakt kan worden. 
 

3.  Plannen volgende klankbordgroep bijeenkomst 
 

Dinsdag 11 februari van 9.00 – 11.00 uur 
MBO College Hilversum 

Tijdens deze vergadering het programma verder uitwerken/bespreken. 
Inge Mudde zal de vergaderzaal reserveren en uitnodiging versturen. 

 

4.  Notulen woensdag 26 november 2013  
 
 Ontwikkeling Kenwerk 

Jan Akkermans heeft weinig nieuws te melden. Momenteel zijn er geen ontwikkelingen 
gaande, sociaal plan nog niets van gehoord 
 
Nieuws vanuit de MBO raad / ontwikkelingen binnen het MBO 
Cora Kampherbeek deelt met ons dat in 2014 er meer onderwijstijd aangeboden moet worden 
en minder BPV uren, met name voor de 1e jaars studenten. Alle opleidingen moeten worden 
verkort, alles moet snel en gecontroleerd. Er moet nog meer samenwerking plaatsvinden met 
het bedrijfsleven. Examinering wordt steeds belangrijker en de bewijslast moet verbeteren. Na 
de afgelopen open dag heeft de opleiding Horeca-Leisure inmiddels al 51 aanmelden binnen. 
We maken als opleiding veel PR en doen aan externe gerichtheid, we zien duidelijk groei onze 
kant op komen. We hebben mooie projecten waar we mee bezig zijn, denk aan het project 
Kalf, Masterchef, 18 februari relatiediner i.v.m. 10-jarig jubileum.  
 
HorecaVakPunt 
Mark Haagen vraagt of er nog ontwikkelingen zijn omtrent HorecaVakPunt. Cora 
Kampherbeek heeft dit onderwerp besproken binnen het domein en alleen Nieuwegein is voor 
ons een optie. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Studenten kunnen moeilijk aan een werkplek komen, zeker de al wat oudere BBL’ers. Voor 
het bedrijfsleven zijn ze te duur. Het aanbod van “oudere” BBL’ers neemt toe, met name 
degenen met een uitkering. Helaas is dit een categorie studenten met weinig motivatie.  

 

5.  Wat verder ter tafel komt  
 
 Relatiediner 

In verband met het 10-jarig jubileum van de opleiding Horeca zal er op 18 februari 2014 (vanaf 
17.30 uur) een relatiediner worden aangeboden in restaurant Du Roc. De leden van de 
klankbordgroep zijn van harte welkom. Uitnodiging volgt! Noteer alvast deze datum in de 
agenda.  
 
 

Inge Mudde-Lokhorst 
Opleidingsassistente / notuliste  
Horeca-Leisure 
Januari 2014 
i.mudde@rocva.nl  

mailto:i.mudde@rocva.nl

