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1. Inleiding: duurzaam en bewust opleiden 

Op de horeca-afdeling van het Koning Willem I College (Middelbare Horeca School (MHS)) wordt veel 

aandacht besteed aan De Sustainable Development Goals (SDG’s). Studenten leren hier dat zorg 

voor elkaar en voor de aarde erg belangrijk is. Binnen de horecaopleidingen van het Koning Willem I 
College worden studenten bewust opgeleid en wordt er samen gewerkt aan een duurzame toekomst. 

 

Opleidingsrestaurants 

In de opleidingsrestaurants (leerondernemingen) van het Koning Willem I College leren de studenten 
met ingrediënten werken uit de streek en worden gerechten op de menukaart bepaald door de 

seizoenen. Duurzaam, gezond en zoveel mogelijk biologisch. Alle gerechten op de menukaart zijn met 

zorg samengesteld en worden bereid door de studenten. 

 
 

 
 
 

 
De 5 principes van de Dutch Cuisine 
Bij de Middelbare Horeca School (MHS) wordt er gewerkt volgens de 5 principes van de Dutch 

Cuisine: cultuur, gezond, natuur, kwaliteit en waarde. De principes zijn duurzaam voor mens, dier en 

milieu en zijn leidend voor ons dagelijks handelen. De 5 principes van Dutch Cuisine zijn gebaseerd 

op het gedachtegoed van SVH Meesterkok Albert Kooy.  

 

De 5 principes vormen een basis voor iedereen die duurzamer en bewuster wil leven. Zo zorgt het 
lokaal inkopen van producten voor het verminderen van voedselkilometers. Onze Nederlandse boeren 

en tuinders hebben ontzettend veel te bieden; ze zorgen iedere dag weer voor heerlijke en verse 

producten uit het seizoen. Zo kies je gezond én bewust. Met deze producten van Nederlandse bodem 

bereiden de studenten van de MHS (h)eerlijke gerechten, cocktails en mocktails. Gerechten die 

passen bij de Dutch Cuisine. En gerechten die goed zijn voor het milieu. 
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80/20 regel  

Groenten hebben bij de MHS de hoofdrol (80%) en een duurzaam stuk vlees of vis is bijzaak (20%). 

Zo zijn de gerechten minder belastend voor het milieu en kun je zonder zorgen genieten van een 

heerlijke en gezonde maaltijd. 
 

Bekijk hier het filmpje van Dutch Cuisine en Koning Willem I College 

 

Meer informatie: dutch-cuisine.nl/de-5-principes 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass Manfred Albrecht 

Studenten van de opleiding gespecialiseerd kok niveau 4 kregen dit jaar een schitterende masterclass 

van Manfred Albrecht. Een fantastische dag waar er geluisterd werd naar Manfred’s visie over de 

plantaardige keuken. Zo worden studenten bewust opgeleid en wordt er samen gewerkt aan een 

duurzame toekomst. Chefs van de toekomst! 

Trotse Herenboer 
De MHS is een troste Herenboer. Een trotse Herenboer betekent: samen duurzaam voedsel 
produceren. Elke week verse groente van het seizoen, lekker fruit, eitjes en – voor wie wil – (h)eerlijk 

vlees. En dan ‘gewoon’ van je éigen boerderij, verzorgd door je éigen boer. Als Herenboer pak je een 

stukje regie terug. Regie op je eigen eten; behalve lekker en gezond is dat ook leuk en leerzaam.  

 

Als Herenboer ben je samen eigenaar van het bedrijf, en zet je samen met je boer de koers uit. Leden 

bepalen wat ze willen eten en hoe het voedsel geproduceerd wordt. Al het eetbare dat de boerderij 
voortbrengt, wordt verdeeld onder de leden. Zo kun je dus rekenen op tientallen soorten groenten, 

fruit, eieren en (wie wil) vlees en vleeswaren. Ook kruid en graan zijn mogelijk. 

 

Als trotse Herenboer denkt de afdeling samen met de coöperatie Heerenboeren Boxtel na over het 

zaai en teelt/oogst plan. De ingrediënten die uit deze oogst voortkomen worden verwerkt en bewerkt 

door de jonge koks en bediening in de opleiding. De MHS streeft naar hoge kwaliteit op de meest 
duurzame wijze, van grond tot mond, van boer tot bord. Door de student inzicht te geven in de gehele 

keten, leggen we een mooie basis voor de rest van hun leven.  

 

 

Koning Willem I College duurzaamste mbo 2021 

Vrijdag 10 december vond de Sustainable MBO-uitreiking 2021 plaats. Het Koning Willem I College 

behaalde de eerste plek en is daarmee uitgeroepen tot het duurzaamste mbo van Nederland in 2021. 

Het college scoorde, net als voorgaande jaren, hoog op onderwijs en haalde in totaal 279 van de 300 
punten. De uitreiking vond plaats tijdens het (online) symposium 'Duurzaam Denken & Doen'.  

 

Lees hier meer 

Unesco School 
Het Koning Willem I College heeft duurzaamheid al vele jaren verankerd in zijn kernwaarden. Als 

UNESCO-school zet het college zich in voor een betere wereld en versterking van duurzaamheid. Om 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kcrX4pXmd9k
https://dutch-cuisine.nl/diensten/de-5-principes/
https://www.kw1c.nl/nieuwsberichten/koning-willem-i-college-duurzaamste-mbo/
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het belang van duurzaamheid meer kracht bij te zetten heeft het college sinds vorig jaar ook een 

expertisegroep Global Goals in het leven geroepen. Hierin zitten enthousiaste medewerkers en 

studenten die zich inzetten om duurzaamheid in de volle breedte nog meer te verankeren in ons 

onderwijs en onze bedrijfsvoering. 
 

Teamleider lid van de Global Goals Expertise Groep 
Onderwijsmanager Twan Mutsers was een enthousiast lid van de Global Goals Expertise Groep. De 

groep is in het leven geroepen door het CvB omdat ze het SDG charter hebben ondertekend. De 
groep adviseert en moet borgen dat de SDG’s geschreven worden in de meerjaren  uitvoeringsplannen 

en het strategisch beleidsplan. In schooljaar 2021 was Twan zelfs voorzitter. Daarnaast bevraagt de 

groep de afdelingen op hoe ver ze staan met de SDG’s in hun onderwijs en kijkt de groep naar de 

communicatie in de school, naar de bedrijfsvoering en de contacten met de samenleving.   

 

Na de fusie met De Leijgraaf 1 augustus 2022 is de groep niet meer actief. De expertisegroep past 
niet meer in het beleid. Mogelijk wordt er een klankbordgroep opgezet die zo nu en dan bij elkaar 

komt.  

En meer 

De MHS heeft meegewerkt aan een boek over streekproducten en aan een ‘no waste’-app. De 

studenten verzorgden verschillende benefietdiners, waaronder een kerstdiner voor 800 

minderbedeelden. Dit jaar is dat (helaas) niet doorgegaan.   

In juni heeft de duurzaamheidscoördinator een gastles verzorgd in alle negen eerstejaarsklassen. 

Middels een vragenlijst vroeg hij studenten hun eigen kennis te testen over duurzaamheid in de 

horeca. (vragenlijst: https://forms.office.com/r/8d7tMV6DFM). 

 

2. ‘Plastic straws can kiss my…’ 

 

Bij de afdeling horeca wordt er gebruik gemaakt van 100% bio-afbreekbare rietjes. En wil je jouw 

bestelling meenemen? Dan gaat dat in take-away bakje van mai PLA: 100% biologisch afbreekbaar 

én mag dus in de GFT bak. Ook de lepeltjes en bekertjes bij de horeca-afdeling zijn bio-afbreekbaar. 

 

Leveranciers: www.natureko.nl  

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/8d7tMV6DFM
http://www.natureko.nl/


Geautoriseerd Teamleider Horeca                                                                                                                                                           6 

 

3. Duurzame samenwerkingen 

Beet! 
Om een nieuw voedselsysteem te bouwen is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, 

bedrijfsleven en overheden nodig. Beet! is een initiatief van Kennispact MBO Brabant in 

samenwerking met vier mbo-instellingen (Yuverta, Curio, Koning Willem I College en Summa 

College), 50 bedrijven, vijf samenwerkingsorganisatie in de agrifood sector, drie hbo-instellingen (HAS 

Green Academy, AVANS hogeschool, Fontys hogeschool) en de provincie Noord-Brabant. Deze 

partijen willen samen nieuwe kennis ontwikkelen en studenten opleiden voor nieuwe beroepen in een 
duurzame voedselketen. 

   

Wij zijn samen Beet! We zetten ons de komende jaren in voor duurzame ontwikkeling van de 

voedselketen in Brabant. We werken nauw samen in allerlei innovatie projecten en op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid van (toekomstige) medewerkers in de agrifood sector. 
 

Lees hier meer 

 

Koksopleiding helpt mee lupine op de menukaart te krijgen 

Steeds vaker werkten de koks van de toekomst van de MHS met lupine van LuPeel! Een fantastisch 
glutenvrij streekproduct wat recht doet aan de kernwaarde cultuur, natuur, gezond, kwaliteit en 

waarde.  

Lees hier meer 
 

Circulair Food Centre 

Koning Willem I College is partner van Circulair Food Centre. Dit kennis- en ontmoetingscentrum is 

gevestigd op de CHV Noordkade in de gemeente Meierijstad. De initiatieven in het centrum dragen bij 

aan SDG 12.3 van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling te halveren ten opzichte van 
2015. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden bundelen er hun 

krachten. Het Circular Food Center is een sleutelproject in de Regio Deal Noordoost Brabant.  

 

HAS Hogeschool 
Samen met de HAS Hogeschool werkt de MHS aan diverse projecten rondom bewustwording en het 

motiveren van voedselzuinig gedrag bij studenten. 

 

Food Waste Challenge Noordoost-Brabant 
In Nederlandse horeca verdwijnt elk jaar gemiddeld ruim 51 miljoen kilo voedsel in de afvalbak. Veel 

voedsel én veel geld dat weggegooid wordt. Bovendien leidt voedselvoorspelling tot meer CO2 

uitstoot met de nodige gevolgen voor het klimaat.  

 

Dat moet anders en dat kan ook. Om de aanpak van voedselverspilling te stimuleren, organiseren 

RNOB en Rabobank nu de Horeca Food Waste Challenge Noordoost-Brabant. 

Bij de challenge zijn ook studenten van de horecaopleiding van Koning Willem I College betrokken. 

Twan Musters, Onderwijsmanager voeding, gastvrijheid & uiterlijke verzorging op de locatie ’s-

Hertogenbosch: “Binnen de horecaopleidingen van het Koning Willem I College leiden wij onze 
studenten bewust op, samen werken we aan een duurzame toekomst. Niet voor niets zijn wij een 

UNESCO school en zijn de Golbal Goals hierin Ons Kompas. Naast de Global Goals zitten de vijf 

principes van de Dutch Cuisine (Cultuur, Natuur, Gezond, Kwaliteit, Waarde) in ons opleidingsDNA 

verweven. We werken samen aan resultaten voor morgen. Dit zie je terug in ons onderwijs en in ons 

dagelijks werk.” 

Jeroen van den Heuvel is docent kok op de locatie Land van Cuijk. Hij ziet onder andere 

besparingsmogelijkheden aan de inkoopkant. “Zeker in deze tijd met de energiecrisis en het huidige 

stikstofbeleid is bewustwording van verspilling bij ons, maar zeker ook bij de studenten van groot 

belang. Door te participeren in de Food Waste Challenge moet bewustwording ertoe leiden dat de 

inkoopkosten omlaag gaan." 
 

Lees hier meer 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/beet/default.aspx
https://www.ed.nl/de-peel/deurnese-boer-wil-lupine-op-de-menukaart-krijgen-vleesvervanger-die-ook-het-stikstofprobleem-mee-om-zeep-helpt~ad05b005/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.rnob.nl/nieuws/horeca-food-waste-challenge-noordoost-brabant-van-start
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Voedselverspillings challenge ‘21  
Met het onderstaande filmpje heeft de afdeling horeca in 2021 meegedaan aan de 

voedselverspillingschallenge en de finale van 21 april.  

https://youtu.be/a7sFHNqtK_E 

Educatiepartner KW1C – Dutch Food Week 

Op initiatief van Koning Willem I college en onderwijsmanager Twan Musters heeft de horeca-afdeling 

met verschillende activiteiten deelgenomen aan Dutch Food Week 2022. Dutch Food Week (DFW) is 
een week waarin partijen uit de foodsector hun enthousiasme, kennis en kunde delen met de 

samenleving. 

Lees hier meer 

 

4. Dutch Food Week en Verspillingsvrije week 

 

Samen tegen voedselverspilling 

Reststromen verwaarden tot (h)eerlijke hapjes.  

Tijdens het landelijke stakeholders event ‘Samen Tegen Voedselverspilling’ hebben horeca-studenten 

(h)eerlijke hapjes bereid en geserveerd, bedacht vanuit reststromen. Het aanleren van creatief denken 

in combinatie met een ambacht leren zorgt voor de oplossingen van morgen.  

 

- Stoombroodje, pulled banaan, Nederalndse kimchi, crème en krokante cassave 

- Asperge Brabantse wijze, geserveerd op een aardappel wafeltje  

- Hoorntje gevuld met zongedroogde tomaat, compote van venkel, zuringpoeder 

- Blini met yoghut met gepekeld hart, dragon crème 

- Gerookte paling, toast van oud brood, crème van yoghurt en aubergine, wortel.  

 

Dutch Food Week en Koning Willem I College 

De horeca-afdeling van het Koning Willem I College heeft met verschillende activiteiten deelgenomen 

aan Dutch Food Week 2022. Dutch Food Week (DFW) is een week waarin partijen uit de foodsector 

hun enthousiasme, kennis en kunde delen met de samenleving. 

Twan Musters, Onderwijsmanager voeding, gastvrijheid & uiterlijke verzorging op het Koning Willem I 

College is trots dat de onderwijsinstelling met zoveel activiteiten en studenten is aangesloten bij Dutch 

Food Week: “Door vindingrijk en vernieuwend met elkaar in te spelen op mooie voedselinitiatieven die 

een bijdrage leveren aan een gezonder en eerlijker voedselsysteem, leveren wij een waardevolle 

bijdrage aan de wereld om ons heen. We creëren ontmoetingsplaatsen voor duurzame ontwikkeling 

en innovatie, we willen inspireren, verbinden en (H)eerlijk voedsel bereiden en serveren. We geven de 

studenten de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. We laten zien dat (v)mbo-studenten de motor 

van een duurzame samenleving zijn, waar geen ruimte is voor voedselverspilling”.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/a7sFHNqtK_E
https://www.dutchfoodweek.nl/home/nl-nl/market/media/item/821/nieuwe-partner-koning-willem-i-college


Geautoriseerd Teamleider Horeca                                                                                                                                                           8 

 

• Brabantse Meesterchef 

 

 
 
Een prijswinnend gerecht maken, waarbij alle ingrediënten, van schil tot pit en van kop tot 

staart, optimaal worden gebruik. 

 

In aanloop naar de Dutch Food Week organiseerde de onderwijsinstelling, samen met de 

provincie Noord-Brabant en stichting Samen Tegen Voedselverspilling voor het eerst de 

Brabantse Meesterchef. Een competitie waarin de chefs van de toekomst duurzaam kookte 
met ‘mystery boxes’. Thema’s zoals verspillingsvrij, plantaardig en lokaal eten stonden 

centraal in de competitie. Vijf teams, bestaande uit een mix van vmbo- en mbo-

horecastudenten, gingen samen de strijd aan in drie rondes.  

 

Aftrap tijdens Verspillingsvrije week  

De competitie ging van start in de Verspillingsvrijweek op dinsdag 13 september op het 
Koning Willem I College in Cuijk. Tijdens dit eerste deel van de wedstrijd bereidden de chefs 

topgerechten met ingrediënten uit een ‘mystery box’ van leverancier Boerschappen. De 

studenten werden uitgedaagd verspillingsvrij te koken met producten die normaliter niet te 

vinden zijn in de supermarkt, bijvoorbeeld haantjes- of bokjesvlees of groenten met een 

afwijkende vorm. 

 
Koken met lokale producten 

Een topgerecht koken met enkel plantaardige ingrediënten? Geen probleem. De studenten 

lieten het ons maar al te graag zien in de tweede ronde van de Brabantse Meesterchef op 

dinsdag 27 september bij het Summa College in Eindhoven. Voor deze ronde werd de 

‘mystery box’ samengesteld door een aantal ‘Caring Farmers’, boeren die natuurinclusieve 
kringlooplandbouw nastreven, ofwel produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. 

De uitdaging: een menu samenstellen op basis van alleen plantaardige ingrediënten.  

 

Finale tijdens Dutch Food Week 

Een competitie vraagt om een finale. Het slot van de Brabantse Meesterchef vond plaats 

tijdens de Dutch Food Week, bij het Koning Willem I College in Den Bosch op dinsdag 11 
oktober. Leverancier Herenboeren, een groeiende burgerbeweging die mensen gedeeld 

eigenaar maakt van een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf, vulde ‘mystery box’ met lokale 

en seizoensgebonden producten voor de finaleronde. 

 

Meer weten? Klik dan hier: https://www.kw1c.nl/nieuwsberichten/horecastudenten-koken-

duurzaam-en-verspillingsvrij/ 
 

Bekijk hier de aftermovie: https://youtu.be/kg3exFLJSvA 

 

 

• Dutch Food Week-menu in opleidingsrestaurant   

Tijdens de Dutch Food Week, van 8 tot 15 oktober 2022, serveerde het Koning Willem I 

College in hun opleidingsrestaurant, Ons Restaurant, van maandag tot en met donderdag een 

Dutch Food Week-menu. 

 

https://www.kw1c.nl/nieuwsberichten/horecastudenten-koken-duurzaam-en-verspillingsvrij/
https://www.kw1c.nl/nieuwsberichten/horecastudenten-koken-duurzaam-en-verspillingsvrij/
https://youtu.be/kg3exFLJSvA
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• Voorproeven op de Markt in ’s-Hertogenbosch  

Het Koning Willem I College heeft op vrijdag 7 oktober 2022 met veel horeca-studenten 

meegewerkt aan de opening van Dutch Food Week 2022. Op de Markt in ’s-Hertogenbosch 

liet het college samen met Dutch food Week en Dutch Cuisine genodigden en voorbijgangers 

proeven en ontdekken. De studenten leerde bezoekers die dag alles over gezond, duurzaam 

en lekker eten. 
 

• Officiële opening DFW stadhuis Den Bosch 

Een schitterende samenwerking tussen Dutch Food Week en het Koning Willem I College. 
Met trots presenteerden de gespecialiseerde koks van de horeca-afdeling, onder leiding van 

Albert Kooy en Hanneke Meulendijks-Fijen op 7 oktober ‘beestachtige groenten’ tijdens de 

officiële opening op het stadhuis van Den Bosch. 

 

- Graved lax van wortel 

- Schnitzel van aubergine met rauwkost en stroop 
- KFC, Korean Fried Cauliflower 

- Shoarme van Knolselderij 
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5. Boer aan tafel event (2021) 

Studenten van de opleiding gespecialiseerd kok Dutch Cuisine van het Koning Willem I College en 

FoodUp Brabant ontwikkelden samen een bijzonder concept: de Boer aan Tafel thuis-lunch. Zo’n 15 

studenten bereidden deze week een heerlijke lunch van lokale producten, rechtstreeks van de 
boerderij. 

 

Lees hier meer 

 

6. Eerste school in Nederland die Herenboer wordt (2019) 

 

Met de toetreding tot de Coöperatie Herenboeren mag de Middelbare Horeca School zich Herenboer 

noemen. De Bossche Horecaopleiding krijgt groenten, fruit, eieren en vlees van hun coöperatieve 

boerderij in Boxtel.  

 

De opleiding kan wekelijks zo’n 20 monden (gasten) blij maken met (h)eerlijke producten van de 

Herenboerderij. De oogst van de week en het vlees worden door de ‘koks van de toekomst’ in één van 

de keukens op school bewerkt en verwerkt tot (h)eerlijke gerechten. De studenten in de bediening 

serveren de gerechten en vertellen met passie over de mooie, unieke samenwerking tussen boer en 

bord, van grond tot mond.  

In Ons Restaurant, één van de vier leerondernemingen van de Middelbare Horeca School,  wordt 

naast de à la carte-kaart die geheel voldoet aan de 5 principes van de Dutch Cuisine, een exclusief 3-

gangen Herenboerenmenu geserveerd. Het menu bestaat uitsluitend uit ingrediënten afkomstig van 

de Herenboerderij.  

 
“Zolang de voorraad strekt en op is op”, voegt Twan Musters toe , onderwijsmanager Voeding, 

Gastvrijheid & Uiterlijke verzorging. Hij vervolgt: “Via het provinciale programma FoodUp! Brabant zijn 

we in contact gekomen met het initiatief in Boxtel. Vorig jaar hebben onze gespecialiseerde koks 

Dutch Cuisine de boerderij al eens bezocht, recepturen bedacht voor de Herenboeren en ook met een 

aantal leden gekookt in onze keuken. Dat smaakte naar meer.”  

De opleiding is zo enthousiast over het concept dat ze nu dus zelf toetreed t tot de coöperatie. “Het 

past gewoon heel erg goed bij Dutch Cuisine, de Nederlandse seizoensgebonden keuken die wij 

omarmen en uitdragen”, vertelt Musters. Behalve lesmateriaal in de keuken, wil hij ook dat de koks in 

spe werken met reststromen die vervolgens terugvloeien naar de leden-Herenboeren. “Denk daarbij 

aan sappen, jams, chutneys en gefermenteerde groenten.” Inspiratie voor Herenboeren.  
 

Ook de Boxtelse Herenboeren zijn bijzonder content met de stap van de opleiding om net als 180 

huishoudens Herenboer te worden. Voorzitter Boudewijn Tooren kijkt vooral uit naar de 

kruisbestuiving tussen de Herenboeren, hun Herenboerderij en de koks. “Ze kunnen onze leden 

inspireren in de keuken. En met de technieken die zij wel kennen en wij niet, komen de mooie 

producten van het land nog beter tot hun recht. En door de verwerkte reststromen te eten, genieten 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/foodupbrabant/nieuws+foodupbrabant/1927705.aspx?fbclid=IwAR3BztyJgxdEX128mz1uur2xvR0E46TskVajx4yyDxv3TNbpDf91ZMS4tVE
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we nog langer van onze oogst.” Verder hoopt Tooren dat de jonge koks regelmatig de Herenboerderij 

bezoeken. “Ze kunnen er van alles leren over hoe de groenten en het fruit groeien, en welke gevolgen 

bepaalde keuzes hebben op het aanbod of de smaak. 

Musters vindt het mooi dat de zaadjes die in 2018 zijn geplant voor een langdurige duurzame 

samenwerking tussen de Herenboeren en de Middelbare Horeca School zichtbaar hun vruchten 

beginnen af te werpen. “Wij zijn trots op deze unieke samenwerking en vertrouwen op een mooie 

toekomst die gaat zorgen voor nog meer kruisbestuiving.”  

Vaklessen voor koks en de SDG’s  

De afdeling heeft de SDG’s standaard opgenomen in alle  vaklessen voor de koks. Iedere les wordt er 

aandacht besteedt aan de SDG’s en worden deze gekoppeld aan de thema’s of producten die we 

gebruiken. 

De MHS werkt ook nauw samen met Slow-Food Brabant. Samen met deze organisatie verzorgen en 

organiseren we meerdere activiteiten rondom slowfoodboeren om een podium te geven aan boer en 

product. 

 

In 2021 hebben alle eerstejaars studenten één week lang gebivakkeerd op de landerijen van de 
Herenboeren. Ze hebben meegewerkt op de akkers, hebben gekookt en hebben een gezellige tijd 

gehad. 

7. Introductie bij de Herenboeren 

Vanaf schooljaar 2021 worden alle eerstejaars studenten van de MHS tijdens de introductieweek 

ontvangen op de Herenboerderij, zodat zij direct kennismaken met de Herenboeren. Door de 

integratie van dit initiatief zorgt de horeca-afdeling voor afdelingsbrede betrokkenheid die recht doet 

aan onze Dutch Cuisine visie en een bijdrage levert aan onze Global Goals. We zijn niet voor niets 

een Unesco school. 
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8. Wat doe je met de ‘valappels’ in de appeloogsttijd.... 

De Middelbare Horeca School ‘s-Hertogenbosch is niet voor niets een trots Herenboeren-lid! 

Alle Herenboeren maakte kennis met heerlijke, door studenten van de Middelbare Horeca 

school, gemaakte appelstroop - appelkoek - appelcompote. 
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9. Koken met weinig zout i.s.m. de nierstichting 

In samenwerking met de Nierstichting laat de Middelbare Horeca School ’s-Hertogenbosch hun gasten 

en studenten bewust worden over hoe zij lekker kunnen koken met zo min mogelijk zout. Dit doen zij 
tijdens de #restaurantdriedaagse waarbij de chefs van de toekomst een 3 gangen diner voorbereiden 

die de gast kan komen afhalen en thuis verder kan afmaken.  

 

 

10. CO2 positieve horeca  

 

Eén van de doelen voor komend jaar is een CO2 positieve horeca. Komend jaar gaat de afdeling hier 

een project voor opstarten.  

11. Het teamplan 2022-2023 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=restaurantdriedaagse&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6780918844673409024

