
 

 
 
 
 

KHN Brabant organiseert op 9 & 10
maart de Horeca Onderwijsdagen
Brabant
4 februari 2020

Op 9 en 10 maart 2020 nemen Brabantse horecabedrijven en
onderwijsinstellingen een kijkje bij elkaar tijdens de eerste onderwijsdagen
Brabant. De Onderwijsdagen Brabant is een initiatief van Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) en heeft als doel om de samenwerking tussen het
horecaonderwijs en het bedrijfsleven in Brabant te verbeteren en de afstand
tussen theorie en praktijk te verkleinen.

Op 9 maart kunnen horecaondernemers, -medewerkers en begeleiders van
leerlingen/stagiairs deelnemen aan diverse activiteiten op onderwijsinstellingen in
Brabant. Andersom bezoeken op 10 maart docenten en medewerkers van de
horecaonderwijsinstellingen horecabedrijven.

Aansluiting onderwijs op praktijk
Jan Witmer, ledenraadsvertegenwoordiger KHN Brabant: “In tijden waarin het
personeelstekort in de horeca alleen maar toeneemt, wordt het steeds belangrijker dat
we als branche samenwerken met het onderwijs. Zo kunnen we het onderwijs beter
laten aansluiten op de praktijk in onze horecabedrijven. Daarom is het belangrijk dat
we zoveel mogelijk mensen letterlijk een kijkje in onze keuken geven. Ik roep daarom
alle Brabantse horecaondernemers op om mee te doen aan deze Onderwijsdagen en
een activiteit te organiseren waar docenten aan mee kunnen doen én om weer plaats
te nemen in de schoolbanken bij een van de Brabantse onderwijsinstellingen.”

Betere begeleiding en opleiding
Twan Mutsers, adjunct-directeur Koning Willem 1 College: “Door regelmatiger bij
elkaar ‘in de keuken te kijken’ versterken we de samenwerking tussen het
bedrijfsleven en scholen en creëren we meer wederzijds begrip. Zo kunnen we samen
onze mbo-studenten nog beter samen begeleiden en opleiden, en ze voor te bereiden
op een mooie toekomst.”

Aanmelden
Horecaondernemers, leermeesters en leidinggevenden kunnen zich aanmelden voor
de Onderwijsdagen Brabant op 9 en 10 maart 2020 via

 



www.khn.nl/onderwijsdagenbrabant. 

Noot voor de redactie – niet voor plaatsing
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van Lieverloo,
regiomanager KHN Brabant: 06 53 38 37 34 of per mail: m.vanlieverloo@khn.nl.  
 

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim

230 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met

zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige

horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo

geeft KHN de horeca power.
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