
 
1 

 

        
 

Notulen klankbordgroep  
Woensdag 20 januari 2016 

 
 

Aanwezig:    

Dhr. J. Akkermans  Kenwerk 
Dhr. J. Grashuis  Horeca ondernemer 
Mevr. C. Kampherbeek  ROC van Amsterdam MBO College Hilversum  
Mevr. L. Lagas   Hampshire Hotel    
Dhr. C. van der Linde  Horeca ondernemer 
Mevr. I. Mudde-Lokhorst ROC van Amsterdam MBO College Hilversum  
Mevr. A. Wijnmalen  ROC van Amsterdam MBO College Hilversum  
Dhr. S. van Schaaik  ROC van Amsterdam MBO College Hilversum   
 
Afwezig:    

Mevr. D. van den Berg  Restaurant Zindering Utrecht  
Dhr. M. Sligter   ROC van Amsterdam MBO College Hilversum 

 
Notulist:    

Mevr. I. Mudde-Lokhorst 
 
Voorzitter: 

Mevr. A. Wijnmalen 
 
 

1.  Welkom  
 Steven van Schaaik komt later in verband met zieke collega, Marcel Sligter heeft 

lesverplichtingen, Diane van den Berg heeft zich afgemeld in verband met 
werkzaamheden. 

 Angela geeft een terugkoppeling over de Horecava, MBO Horeca studenten aan de 
slag met dessertkok Albert Adrià. Het was een geweldig succes. 

 Assessorentraining | E-learning: Een digitale training inclusief examen is beschikbaar.  
De training is kosteloos voor onze leermeesters en leden van de klankbordgroep. 
Belangstellende leermeesters kunnen zich aanmelden bij Angela Wijnmalen. Tijdens 
de bedrijvendag lanceren. Kunnen wij een keurmerk verlenen aan de getrainde 
bedrijven, wat zijn de mogelijkheden? 

 Jan Akkermans vraagt naar de samenstelling van de klankbordgroep. SBB  Rijk van 
de Beek is adviseur van een gedeelte van de regio Gooi en Vecht en is ons 
aanspreekpunt. Is uitgenodigd maar kon vandaag niet aanwezig zijn, op 14 maart is 
hij wel aanwezig. Hij zal worden toegevoegd als nieuw lid van de klankbordgroep. . 
Afvaardiging van Koninklijk Horeca Nederland? Angela gaat nogmaals contact 
opnemen met Kees Verhoeff. Jan Akkermans wil als extern adviseur lid blijven. 

 Onlangs heeft er bij de Horeca een audit plaatsgevonden en daar zijn we positief uit 
gekomen. 

 Digitale BPV handboeken (komt voort uit de SHE): Onlangs is er een pilot gestart bij 
de 2e jaars studenten hotelmanagement Front Office (rol student, praktijkbegeleider 
en school). Het voordeel van digitale handboeken is dat we de studenten goed 
kunnen monitoren. Praktijkbegeleiders zijn enthousiast. Streven is om het digitale 
handboek opleiding breed in te voeren. 

 Internationalisering is sterk in ontwikkelingen Curaçao/Miami ook voor de opleiding 
kok en GH. Op Curaçao hebben wij al stagiaires.  
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2. Bedrijvenmiddag 
 
Maandag 14 maart 2016 
13.00 – 16.00 uur  
 
Gezamenlijke ‘Horeca bedrijvendag’ voor MOH, Koks en GH. Voornamelijk richten op de 
MOH.  
 

(Voorlopig) Programma 
 
 E-learning     Cora | Steven 

 
 BPV handboek    Cora | Steven 

 
 SBB | Rijk van de Beek   Angela 

 
 Internationalisering   Cora | Steven 

 
 Gebruik/effect van social media  Cora | Steven 

 
Opties 

o Boeking.com     Angela 
o De Klub in Utrecht    John  
o PR via/door MBO Hilversum   Cora 
 

 Markant horecapersoon 
o Het Pandje in Utrecht (bestaat al 55 jaar, familiebedrijf). Een tent die nooit verandert, 

dezelfde kaart, meubilair en publiek. Als afsluiting na het gedeelte in de congreszaal, 
biertje met een gehaktbal van Het Pandje in restaurant Du Roc. We zullen verder 
geen workshops organiseren in Du Roc. Wellicht een idee om het recept van de 
gehaktbal te krijgen en in Du Roc door studenten te laten maken  actie John.  

 
Vooraankondiging     Angela en Inge + op facebook zetten 
 

Volgende vergadering    Woensdag 24 februari 2016 | 9.00 – 11.00 uur 
      Tussentijd contact met elkaar houden via Angela/Inge. 
 

3. Wat verder ter tafel komt 
 

 Fidelo Front Office training vind gedurende een week plaats bij het MBO College. 
Evaluatie wordt op prijs gesteld, is deze training merkbaar bij des studenten in het 

leerbedrijf? Angela  Nicole van Traa. 
 

 In eigen netwerk kijken of er nog andere ideeën zijn voor de bedrijvendag en eventueel 
nieuwe leden voor de klankbordgroep. 
 

 Cees van der Linde heeft een sollicitatie lopen bij het AMC | Albron. Wij wensen Cees 
succes toe en duimen voor een positieve afloop. 

 
Inge Mudde-Lokhorst 
Opleidingsassistente Horeca / notulist 
Januari 2016 
i.mudde@rocva.nl  
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