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Onderwijs en bedrijfsleven in de horeca hebben een lange historie van samenwerking. Zowel 
landelijk als regionaal zetten zij zich in voor goed beroepsonderwijs. Deze samenwerking heeft tot 
een aantal mooie resultaten geleid die in andere branches als voorbeeld gelden. Zo zijn een 
examenstichting tot stand gekomen, een uniform bpv-boek en een format voor docentenstages. 
Met een aantal scholen is via HorecaVakPunt ook een format opgezet voor goede begeleiding 
van de student in de beroepspraktijk. 
 
Het onderwijsveld is momenteel onderhevig aan grote veranderingen, deels vanuit de overheid 
ingezet en deels als gevolg van keuzes van de bedrijfstak of het onderwijs zelf. Het is hierdoor 
geen vanzelfsprekendheid om de samenwerking zoals deze tot op heden gestalte kreeg, in de 
toekomst ongewijzigd voort te zetten.  
 
De Werkgroep Directeuren Horeca (WDH) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vinden dit 
echter wel belangrijk en spreken de ambitie uit om hun goede samenwerking ook de komende 
jaren in stand te houden en voort te bouwen op wat al is gerealiseerd. Deze ambitie verwoorden 
de ondertekenaars in deze samenwerkingsagenda. 
 
Gezamenlijke missie en visie 

 
WDH en KHN stellen zichzelf tot gezamenlijk doel: toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs 
voor de horeca dat optimaal aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt, de wensen van de student 
en eisen vanuit de overheid.  
 
De ondertekenaars realiseren hun doel door: 

• (leer)bedrijven, studenten en scholen te stimuleren samen invulling te geven aan het 
onderwijs; 

• hen te informeren en inspireren; 
• met een gezamenlijke strategie te werken en bestaande producten te onderhouden en 

(verder) te ontwikkelen, zoals het bpv-boek, het model docentenstages en de 
examenstandaards; 

• in het veld bij de onderwijsuitvoering gezamenlijk op te trekken. 
 
Uitdagingen 

 
De ondertekenaars onderkennen gezamenlijk een aantal uitdagingen: 

• SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft de uitvoering van 
de wettelijke taken overgenomen van de kenniscentra met slechts 25 % van het oude 
budget van de kenniscentra. Efficiënter werken kan dit alleen niet opvangen. Er moeten 
slimme en soms ook harde keuzes worden gemaakt.  

• De bedrijfstak horeca heeft geen O&O-fonds of andere vorm van (landelijke) 
bedrijfstakfinanciering meer van waaruit arbeidsmarktdoelstellingen kunnen worden 
gerealiseerd. De samenwerking onderwijs-bedrijfsleven moet vanuit de basis (regio) vorm 
krijgen in gezamenlijkheid (en in principe met gesloten beurs). 

• Regionale platforms voor samenwerking (klankbordgroepen, HVP-netwerken, enz.) 
vragen om (beperkte) landelijke stimulans en regie. 

• Mbo-scholen hebben te maken met hoge regeldruk. Het voldoen aan de regels kost veel 
capaciteit die zij dus niet anders kunnen inzetten.  
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De ondertekenaars spreken met elkaar de volgende ambities uit: 
 

1. Met zowel een decentraliserende overheid als een (op onderwijs) decentraliserende 
bedrijfstak moet het accent van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven liggen 
in de regio, dus bij de school en haar (leer)bedrijven.   
 

2. KHN en WDH zien voor zichzelf een rol in inspireren, adviseren, afstemmen en lichte 
regie.  

a. Wat is ’lichte regie’? 
i. Scholen blijven zelf verantwoordelijk. 
ii. Driemaal per jaar overleggen WDH (delegatie) en KHN voor afstemming: 

waar liggen knelpunten, waar is (extra) ondersteuning nodig in de vorm 
van standaards, blauwdrukken, enz. 

iii. Wanneer een specifiek onderwerp dat noodzakelijk maakt worden tijdelijke 
werkgroepen in het leven geroepen om dat onderwerp aan te pakken.  

iv. WDH en KHN stimuleren de regio om aan te sluiten bij de afspraken uit 
deze samenwerkingsagenda. 

 
3. KHN en WDH spreken met elkaar af dat zij de vorming van regionale samenwerking 

(blijven) stimuleren en het functioneren daarvan ondersteunen waar zij kunnen en waar dit 
gewenst is (bijv.: HorecaVakPunt, klankbordgroepen) 

 Van de zijde van de school zitten mensen met mandaat aan tafel.  
 Voor het bedrijfsleven zitten ondernemers en leermeesters aan tafel.  
 KHN heeft een formele vertegenwoordiger die namens de betreffende regio 

van KHN kan spreken. KHN zet zich ervoor in om deze persoon/personen 
geïnformeerd te houden. 

 De school voert laagdrempelig het secretariaat: uitnodigingen versturen, 
afsprakenlijsten maken en bijhouden van de realisatie van afspraken.  

 De school zorgt dat het bedrijfsleven in de regio voldoende geïnformeerd is 
over relevante ontwikkelingen.  

 KHN biedt via haar buitendienst een stuk basisondersteuning aan de 
HVP/KHN-leden: informatie en standpunten. 

 KHN bevordert ook dat er vanuit KHN betrokkenheid is bij het overleg 
(persoonlijke invulling en inhoudelijke terugkoppeling bevorderen) 

 KHN zoekt hierin de samenwerking met SVH. 
 

4. KHN en WDH nemen samen verantwoordelijkheid voor het behoud en onderhoud van 
instrumenten die zij in het verleden hebben ontwikkeld voor goed middelbaar 
beroepsonderwijs en het naar behoefte verder aanvullen daarvan. Het onderwijs vervult 
hierin de trekkersrol. De inzet van het bedrijfsleven zal met name in menskracht zijn.  
 

5. KHN en WDH beschouwen de voorlichting aan en werving van nieuwe studenten als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio en maken hierover met elkaar 
werkafspraken. 
 

6. Als onderdeel van de samenwerking in de regio maken scholen en bedrijven afspraken 
over o.a. gastlessen, introductieprogramma voor nieuwe studenten, (praktijk)examinering, 
opleidingsaanbod en keuzedelen en de rol van het bedrijfsleven daarin. 
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7. KHN en WDH stellen jaarlijks in het voorjaar een agenda op waarin ze concreet hun 

gezamenlijke activiteiten en prioriteiten voor het komende studiejaar vastleggen. Deze 
agenda vormt een (jaarlijks wisselende) bijlage bij dit afsprakendocument. 
 

8. KHN en WDH evalueren in het najaar wat ze hebben gerealiseerd in het  voorgaande 
studiejaar. 
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