HORECAVAKPUNT 3.2

Missie: Onze passie voor de horeca overbrengen op een nieuwe generatie jongeren
door een intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven!
Onze kernwaarden:





Planmatige aanpak leidt tot beter opgeleide medewerkers
Een veilige leeromgeving en goed werkgeverschap
Ontwikkeling medewerker staat centraal
Betrokkenheid bij onderwijs

Voorwaarden
Voorwaarden HVP-leerbedrijf:
1. is door SBB erkend als leerbedrijf.
2. is transparant in het weergeven van de verwachtingen van de
beroepspraktijkvorming en houdt zich minimaal aan de cao van sector. BBLleerlingen hebben een arbeidsovereenkomst voor leerlingen.
3. biedt een optimale begeleiding bij het aanleren van vaardigheden, vaktechniek,
houding en competenties. De praktijkopleider neemt de tijd om de praktische
voortgang van de leerling te bevorderen, te meten, te beoordelen en te registreren.
4. vergroot de product- en warenkennis van hun leerlingen in de beroepspraktijk en
vindt hierbij het herkennen van producten op de werkvloer een belangrijk onderdeel
in de opleiding van leerlingen.
5. stimuleert enthousiasme en passie voor het horecavak.
6. levert samen met KHN, SBB en de ROC’s een bijdrage aan promotie van de
sector.
Verwachtingen van HorecavakPunt 010 in de regio?
 Organiseren en ontwikkelen van activiteiten in de regio. Bijvoorbeeld (speeddate, proef de
horeca, nieuwjaarsbijeenkomst);
 Vraagbaak cq aanspreekpunt zijn voor algemene zaken over HVP;
 Ondersteunen van activiteiten voor werkveldbijeenkomsten;
 Imago verbeteren van het horeca vak; Ambacht horeca een podium geven;
 Zichtbaar worden in de regio;
 Aangesloten bedrijven fungeren als rolmodel;
 Communiceren met de achterban
 Onderwijs en bedrijfsleven samen brengen
Waarom moet een leerbedrijf zich aansluiten bij HVP 010?
 Een betere toegang tot de beschikbare studenten (werkveldbijeenkomst)
 Mee vorm kunnen geven aan het onderwijs per ROC (werkveldbijeenkomst)
 Mee willen werken om het imago van de horeca te verbeteren?

Wat mag van een HVP leerbedrijf verwacht worden?
 Zie voorwaarden deelname HVP.
 Doet aan carrièreplanning voor studenten, biedt hen toekomstperspectief (employability);
 Een HVP leerbedrijf stimuleert student om een oordeel te geven over het bedrijf
(ranking/review);
 Ouders van studenten worden uitgenodigd bij aanvang BPV-periode;
 Een bijdrage willen leveren aan het horecaonderwijs d.m.v. examineren, workshops,
gastlessen, regionale activiteiten enz. (werkveldbijeenkomst)
Welke voordelen?
 HVP netwerk gebruiken om studenten uit te wisselen. (exclusiviteit/voorrang);
 Ontwikkeling van bedrijf en werknemers;
 Een HVP leerbedrijf komt op een voorrangslijst van de scholen;
 Goed contact met de scholen;
 Op de website van SBB is lidmaatschap HVP zichtbaar;
Wat mag je van een HVP school verwachten?
 Dat je een profielschets krijgt van de student;
 Informatiestroom rechtstreeks van school naar leerbedrijf niet via student;
 HVP bedrijven voorrang / exclusiviteit geven bij matching studenten;
 Goede begeleiding voor, tijdens en na de opleiding;
 Tijdig afstemming met bedrijfsleven over onderwijsontwikkelingen;
 Overeenkomst met school op tijd aanleveren bij leerbedrijven;
 Tijdig afstemming wat er moet er geleerd worden in het leerbedrijf?
 Binnen minimaal 3 weken na aanvang school periode contact met leerbedrijf;
 Binnen 24 uur worden aan de school gestelde vragen over onderwijs opgepakt;
 Een HVP bedrijf wordt minimaal 2 per jaar bezocht.
 Aftersales bij HVP bedrijf en student.
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Activiteiten 2018
1.
2.
3.
4.

KBG Zuid Holland:
Proef de Horeca
Wijs in werk
Trainingen leermeesters
Informatie voorziening onderwijs www.leermeester.info

Werkgroep HVP010: (mogelijke activiteiten)
1. Nieuwjaarsreceptie
2. Stagemarkt
3. Speeddate
Vergaderen 3 x per jaar, suggestie: begin, 1 x in combinatie met nieuwjaarsreceptie en
eind van het schooljaar

Werkveldbijeenkomst:
1. Uitvoeren activiteiten en workshops in de klas (gebruik elkaars
netwerk)
2. Bespreken onderwijszaken (curriculum)
3. Matching van studenten
Vergaderen 2x per jaar

