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Samenvatting 

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenspraak 
met de Aziatische horecasector, heeft CINOP een onafhankelijk en verkennend onderzoek 
uitgevoerd naar perspectieven voor een passend en effectief opleidingsbeleid en -
infrastructuur. Daartoe zijn, naast een beperkte bureaustudie, individuele en drie 
groepsgesprekken uitgevoerd. 
 
De kern van de bevindingen uit de verkenning is als volgt weer te geven: 
 

 
 

 

De aangeduide sporen, zijn de sporen zoals opgenomen in de voorschriften in de Regeling 
uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. De Aziatische horeca kent complexe vraagstukken 
die met elkaar een ‘wicked problem’ vormen. De sporen voor het opleidingsbeleid die in 
de sector zijn ingezet lijken momenteel op zichzelf en in samenhang deze problematiek 
onvoldoende op te lossen. 
 
Aan de ‘bovenkant’ (niveau 5/6) is, zo blijkt uit diverse gesprekken die we voerden, 
sprake van zeer gevarieerde en specialistische kennis en kunde die -in de ervaring van de 
sector- niet of nauwelijks door opleiden in Nederland te verwerven is. Om deze expertise 
voor de sector te behouden is ‘invoer’ vanuit buitenland en inzet in Nederland een 
vereiste en een voorwaarde om in Nederland goed op te kunnen leiden. 
 
Voor (het tekort aan) niveau 4 ligt het genuanceerder en daarmee ingewikkelder. Voor 
niveau 4 is ook gevarieerde en specialistische kennis en kunde nodig. We halen uit de 
gesprekken dat de Aziatische sector te kampen heeft met een in de horeca breed spelend 
fenomeen: een groot tekort aan personeel. Het is lastig om goed vakbekwaam personeel 
te vinden dat duurzaam in de horeca wil (blijven) werken. De sector heeft ook last van 
negatieve beelden (al dan niet terecht) die er zijn over de horecakeuken in algemene zin 
(beperkte opleidingsmogelijkheden, tijdelijkheid van werk, weinig perspectief in 
salariëring). Voor de Aziatische keuken is het vraagstuk evenwel complex: De behoefte 
aan kundige vaklieden die beschikken over voldoende kennis van de -verscheidenheid in- 
Aziatische keuken, is net als de verschillen in cultuur en de vereiste mentaliteit groot en 
groeit. We constateren op basis van de gesprekken dat deze taal- en cultuurverschillen 
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dat opleiden echter nog eens bemoeilijken. Tijdens de gesprekken is vaak het beeld op 
tafel gekomen dat de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen belemmeringen kent 
voor het behoud van authenticiteit en traditioneel vakmanschap vanuit herkomstlanden 
en de mogelijkheid om dit (vervolgens) uit- en over te dragen in de Aziatische keuken in 
Nederland in een Nederlandse context. Gezien de scope van het onderzoek hebben wij 
niet naar de werking van de Regeling gekeken dan wel beoordeeld. En we vellen derhalve 
daar geen oordeel over die gemaakte opmerkingen. Wel vinden we het passend bij een 
professionele sector om, zoals in de Regeling is opgenomen, om stage- of 
leerarbeidsplaats te bieden, vormen van ‘training on the job’ te realiseren en leermeesters 
en/of coach zich verder laten bekwamen.  
 
De sector kent een aanbod van masterclasses voor werkende basiskoks en spant zich in 
om leermeester te zijn om mbo-studenten op te leiden. Masterclasses lijken vooralsnog 
onvoldoende soelaas te bieden in de volle breedte en diepte van het Aziatisch culinair 
vakmanschap. De sector heeft de afgelopen periode cursussen voor praktijkopleiders 
opgezet, als onderdeel van de erkenning van Aziatische horecabedrijven als erkend 
leerbedrijf. Daarmee is de sector in staat leermeesters aan te bieden die mbo-studenten 
kunnen opleiden, vooral in de all-you-can-eat-bedrijven. Wel geven onze 
gesprekspartners aan dat een goed loopbaanperspectief van ‘basis’ naar ‘top’ maar zeer 
beperkt mogelijk is. 
 
Daarnaast heeft de sector inspanningen gepleegd om UWV-doelgroepen op te nemen en 
op te leiden, echter met uiterst tegenvallende resultaten. Een collectief en passend 
opleidingsaanbod voor werkenden, als post-initieel scholingsaanbod is (nog) niet 
zichtbaar. Tenslotte heeft de sector zich ingezet om binnen het mbo tot passende 
opleidingsvoorzieningen te komen die bijdragen aan de personeelsproblemen. De 
opleidingsvoorziening is echter uiterst beperkt van de grond gekomen (met een keuzedeel 
bij het voormalige ROC Leiden), mede door het onvoldoende kunnen genereren van 
volume. 
 
Al met al beoordelen wij  het beeld van de huidige resultaten, ondanks de inspanningen, 
als weinig bemoedigend. Op basis van de verkenning zien wij echter voor de korte en 
langere termijn wel perspectieven: 
1 Versterking van initieel beroepsonderwijs, op basis van huidige initiatieven, met een 

herontwerp van het opleidingsaanbod en opschaling tot een landelijk Huis van de 
Aziatische Keuken (1e etage van het Huis). 

2 Herontwerp en versterking van post-initieel scholingsaanbod (2e etage van het Huis). 
 
Voor het ontwerp en de bouw van een dergelijk (en degelijk) Huis zijn in aanzet 
perspectieven geformuleerd en ondersteunende financiële regelingen geïnventariseerd. 
Randvoorwaardelijk daarbij is dat er daartoe een breed en stevig draagvlak onder de 
Aziatische horecaondernemers gezocht en gevonden moet worden, de inzet van een 
bepaalde hoeveelheid vakbekwaam personeel uit de herkomstlanden gewaarborgd is en 
de sector zich positioneert als een innovatieve, aantrekkelijke en vormende sector 
waarbinnen koks zich bij uitstek een leven lang kunnen ontwikkelen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Al enige jaren signaleert de Aziatische horecasector personeelsproblemen. De bedrijven in 
de sector hebben grote moeite in het opleiden en aanstellen van voldoende en 
vakbekwame koks op diverse niveaus. De sector ervaart een noodzaak om koks vanuit de 
herkomstlanden naar Nederland te halen en deze met de nodige vergunningen in 
Nederland te werk te stellen. Opleiden van mensen die al in Nederland verblijven wordt 
als problematisch ervaren. Vertegenwoordigers van de sector (de Vereniging Chinese 
Horecaondernemers (VCHO), de Thai Restaurant Association (TRA), Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN)), werken met SZW, UWV en IND samen om deze problemen samen 
structureel op te lossen. Van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2016 zijn in een convenant, 
naast een tijdelijke soepele regeling voor de verlening van vergunningen voor Aziatische 
koks, afspraken gemaakt over het opleiden en om- en bijscholen van personeel. Sinds 1 
oktober 2016 geldt een nieuwe tijdelijke quotumregeling met betrekking tot de inzet van 
koks uit de herkomstlanden. Ook daaraan zijn voorwaarden verbonden op het gebied van 
opleiding en scholing. De sector spant zich collectief en op bedrijfsniveau in om aan deze 
voorwaarden te voldoen en de eigen personeelsproblemen op te lossen. 
 
Er zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen en resultaten bereikt1. 
Toch zien de vertegenwoordigers van de sector dat er nog een aantal barrières te 
overwinnen is. Zo sluiten de Nederlandse koksopleidingen nog onvoldoende aan op de 
specifieke kennis en kunde die nodig is voor de Aziatische keuken, sluiten praktijkstages 
in de Aziatische keuken onvoldoende aan op de exameneisen van Nederlandse 
opleidingen en blijkt het lastig om gemotiveerde leerlingen en personeel in Nederland te 
vinden, te boeien en te behouden voor de sector. 
 
Partijen geven aan dat het zou helpen om deze barrières en mogelijke oplossingen er 
voor in kaart te brengen en te zorgen dat de sector zijn opleidings- en 
scholingsinitiatieven passender en effectiever kan maken. De sector heeft daarom 
behoefte om na te gaan welke perspectieven er zijn en om een ‘wegwijzer’ om deze 
perspectieven te realiseren. 
  

                                                
1 Zie de tussenrapportages in het kader van het convenant. Omdat dit niet tot de scope van onze opdracht 
behoorde, geven we geen oordeel over de inspanningen en beperken we ons in dit rapport tot het geven van enkele 
reflecties over die inspanningen. 
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1.2 Onderzoeksopdracht 

CINOP is, als onafhankelijke advies- en onderzoeksorganisatie, door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met de sector, gevraagd om 
perspectieven te verkennen en de gevraagde wegwijzer op te stellen. De centrale vraag 
daarbij luidt: 
 
Wat is haalbaar en wat is er nodig, op de korte en lange termijn, om in Nederland (ten 
behoeve van reeds in Nederland verblijvende mensen) praktische opleidingstrajecten te 
organiseren voor Aziatische koks van de niveaus 2, 3 en eventueel 4, zodanig dat dit leidt 
tot mensen die direct inzetbaar zijn in Aziatische keukens, dan wel tot het opleiden van 
personeel dat al in dienst is in de Aziatische keuken zodat dit kan doorgroeien naar een 
hoger niveau? 
 
Vanuit het ministerie en de vertegenwoordigers van de sector zijn de volgende 
onderwerpen meegegeven voor de wegwijzer: 
• Wat is er mogelijk en wat is er op hoofdlijnen nodig op de middellange of lange 

termijn, zijnde ca. 5 jaar? 
• Wat kan er op de korte termijn, in de komende 1 tot 2 jaar, al in gang gezet worden? 

Werk dit uit in een globale opzet voor bijvoorbeeld een pilot of projectplan. 
• Wat kan de sector zelf bijdragen? Zijn er andere budgetten waaruit eventuele 

(co)financiering mogelijk is? 
• Wat is de kwantitatieve behoefte van de sector, m.a.w. hoeveel koks heeft de sector 

nodig, liefst uitgesplitst naar type keuken? 
• Is het bedrijfseconomisch/financieel haalbaar om dit op te zetten? 

1.3 Leeswijzer 

In deze rapportage geven we de resultaten van onze verkenning weer. We schetsten de 
aanpak en verantwoording. We geven kort onze bevindingen aan die we uit de 
gesprekken hebben opgetekend. We beantwoorden tot slot de centrale onderzoeksvraag. 
Vervolgens gaan we in op de deelvragen. We geven als sluitstuk een wegwijzer voor 
mogelijke vervolgstappen. Het perspectief dat wij aan de sector presenteren is 
ideaaltypisch beschreven en als bijlage opgenomen. En zal door de sector verder verkend 
kunnen worden. 
 
We geven op voorhand mee dat het realiseren van het geschetste perspectief en het 
uitvoeren van de stappen van de wegwijzer voor en door de sector niet eenvoudig zal 
zijn. De Aziatische sector vormt een specifiek en zeer gevarieerd segment binnen de 
horeca. Naast de typische opleidingsvraagstukken van de horeca in het algemeen, die ook 
voor de Aziatische horeca gelden, kent de Aziatische keuken veel eigen uitdagingen. De 
bedrijfsspecifieke en collectieve opleidingsinspanningen die in de sector al gerealiseerd 
worden, lijken niet voldoende rendabel en effectief. Binnen de sector is hierover frustratie 
merkbaar. De diversiteit in typologieën van keukens, de daarbij behorende specifieke 
technieken en culturen, de diverse ondernemingsconcepten en de organisatiegraad van 
de sector maakt een uniforme aanpak lastig. Een sectorbrede(re) aanpak is echter wel 
wenselijk, onder meer om problemen in het creëren van volume en schaalgrootte voor 
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opleiden goed het hoofd te kunnen bieden. Het vinden en realiseren van voldoende 
draagvlak en operationeel vermogen voor zo’n sector brede aanpak zal, denken wij, ook 
een complexe opgave zijn. 
 
We willen de deelnemers aan de groepsgesprekken, de twee vertegenwoordigers van het 
UWV en Koninklijke Horeca Nederland (zie bijlage 1) hartelijk danken voor hun tijd, 
betrokkenheid en waardevolle inbreng. We willen tot slot de leden van de 
begeleidingscommissie danken voor hun inzet en goede adviezen. Speciale dank gaat uit 
naar mevrouw Liping Lin voor haar inzet om de achterban van VCHO extra te mobiliseren 
en te stimuleren om aan dit verkennend onderzoek mee te werken. 
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2 Onderzoeksverantwoording 

Ten behoeve van het verkennende onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld. 
Deze bestond uit vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland, het Ministerie 
van SZW, VCHO en TRA. De begeleidingscommissie is twee keer bij elkaar gekomen: de 
eerste keer voor de bespreking van de aanpak en voorliggende scenario’s voor het 
opleidingsbeleid. In de tweede bijeenkomst zijn de tussentijdse resultaten van het 
verkennend onderzoek gepresenteerd. Een conceptversie van het eindrapport is verspreid 
onder de leden van de begeleidingscommissie. Commentaar van de commissieleden is 
waar relevant verwerkt tot deze eindrapportage. 
 
Voor het verkennende onderzoek zijn diverse documenten bestudeerd (zie bijlage 1). Een 
belangrijk brondocument is het door Panteia uitgevoerde onderzoek naar de geldende 
functie-eisen in de sector. Dit onderzoek geeft een gedegen beeld in hoeverre binnen 
Aziatische restaurants kennis van de taal en de cultuur van het land noodzakelijk is om 
goed in de keukens te kunnen functioneren, in de context van kwantitatieve en 
kwalitatieve ontwikkelingen in de sector. De door ons uitgevoerde verkenning had en 
heeft niet de intentie om dergelijk onderzoek te herhalen, maar focust op de 
perspectieven in gemeenschappelijk opleidingsbeleid als mogelijk antwoord op de 
problematiek zoals die door Panteia al in kaart is gebracht. Individuele gesprekken zijn, 
met deze focus, gevoerd met VCHO, UWV, KHN en Ministerie van SZW. Daarnaast zijn 
drie groepsgesprekken gevoerd met respectievelijk culinair deskundigen uit de (‘high-
end’) Aziatische horecasector, vertegenwoordigers van de traditioneel Chinees-Indische 
Keuken en vertegenwoordigers van restaurantformules (de zogenaamde ‘all-you-can-eat’-
concepten). Het onderzoek was vooral kwalitatief van aard en er op gericht om de 
beelden en opvattingen die onze gesprekspartners hebben weer te geven. Er waren geen 
kwantitatieve gegevens beschikbaar over de omvang van de personele behoefte van de 
sector, per type keuken. In de gesprekken is wel over de behoefte gesproken, maar op 
basis hiervan konden geen uitspraken gedaan worden. 
 
De samenstelling van de gesprekspartners en panelgesprekken is in goed overleg met de 
sector en de opdrachtgever tot stand gekomen (bijlage 2). Er is gestreefd naar voldoende 
diversiteit en representativiteit om tot een goed beeld te komen van de problematiek en 
mogelijke oplossingsrichtingen. Die hebben we in onze ogen ook goed gekregen. We 
spreken in onze rapportage over de Aziatische horeca en Aziatische keuken. We 
onderkennen de enorme verscheidenheid tussen en binnen die verschillende Aziatische 
keukens. En we realiseren ons dat we, als we spreken over de Aziatische keuken, niet 
altijd recht doen aan de eigenschappen van specifieke keukens. Zo spreken we in dit 
rapport over het aspect van ‘de overige Aziatische keukens’ zoals bijvoorbeeld de Thaise 
keuken. We hebben deze niet specifiek onderzocht. De beperkte omvang van de 
verkenning, zowel qua tijd als qua omvang van gesprekken, maakt dat we een dergelijk 
maar niet voor de hele Aziatische sector representatief beeld kunnen schetsen, maar niet 
kunnen garanderen dat dit ook in de gehele sector gedragen zal worden. Nader 
haalbaarheids- en draagvlakonderzoek zal daar voor nodig zijn. 



 

Naar keuzes voor een opleidingsinfrastructuur – Wegwijzer Opleiden voor de Aziatische horeca 7 

3 Bevindingen 

Aziatische horecasector kent net als andere horecasectoren grote uitdagingen… 
De Aziatische horeca en met name de Aziatische keuken (AK) is uiteraard ook ‘gewoon’ 
horeca met de in deze sector bekende vraagstukken en knelpunten, de laatste jaren 
vooral ook in de toeleiding en beschikbaarheid van voldoende vakbekwaam personeel. 
Veel horecabedrijven hebben momenteel de grootste moeite om voldoende capaciteit te 
leveren. Dat leidt in bijzondere gevallen tot beperking van de openstelling en zelfs tot 
voortijdige sluiting van bedrijven. In deze context heeft de sector te maken met 
achterliggende vraagstukken op het gebied van imago, salariëring, tijdelijkheid van werk 
en mogelijkheden voor voldoende instroom, doorstroom en carrièreperspectieven. Deze 
vraagstukken zijn in meer of mindere mate van invloed op de beschikbaarheid van 
voldoende en vakbekwaam personeel. In de Nederlandse horeca zijn in recente jaren tal 
van initiatieven genomen om deze vraagstukken het hoofd te bieden2. 
 
…maar zijn extra complex door de diversiteit in keukens, technieken en culturen 
De Aziatische horeca en keukens kennen daarbij nog eigen uitdagingen. Deze hebben te 
maken met de diversiteit in ondernemingsconcepten, de relatieve omvang in vergelijking 
met de overige horecasectoren, de typologieën van keukens en daarbij behorende 
specifieke technieken en cultuur, de uiteenlopende mate van authenticiteit en tradities en 
verschillen in steden en regio’s. Er is bovendien een groot verschil tussen authentieke en 
traditionele restaurants. Authentieke restaurants zitten vaak in het hoge- en middelhoge 
segment en draaien goed. Deze groep restaurants groeit de afgelopen jaren, vooral in de 
grote steden. Traditionele restaurants zijn vaak de Chinees-Indische restaurants. In het 
algemeen loopt deze groep wat ‘achter’ ten opzichte van hun collega's. Deze 
omstandigheden zorgen voor extra complexiteit en maken een uniforme aanpak in 
opleidingsbeleid lastig. De diversiteit zorgt er bovendien voor dat het creëren van passend 
opleidingsaanbod op diverse niveaus en voldoende volume en schaalgrootte voor opleiden 
een uitdagende opgave is. Onder de streep zijn er onvoldoende aantallen studenten met 
interesse voor en affiniteit met de Aziatische keukens, zeker voor de niveau’s 4, 5 en 6. 
Dit geldt helemaal voor wat wel wordt genoemd de zogenaamde overige Aziatische 
keuken. Daarmee wordt vaak de Thaise keuken als voorbeeld genoemd. We denken dat 
door het relatief lage aantal het opzetten van een specifieke Thaise opleidingsstructuur in 
Nederland nauwelijks haalbaar is. Voor de niveau 2 is er redelijke maar met de nodigde 
inspanningen personeel te vinden. De doorstroom is echter uiterst laag. 
 
Authentieke en traditionele Aziatische keuken is aan het verdunnen 
Daarbij lijkt de traditionele Aziatische keuken bovendien te verdunnen, onder andere 
omdat ook het aanbod van ervaren en kundige koks of koks in opleiding uit de 
herkomstlanden onder druk staat.3 Dat lijkt zelfs een autonoom en onomkeerbaar proces. 
Economische ontwikkelingen en de groeiende werkgelegenheid in de horeca in Azië 
dragen bij aan een grotere regionale en lokale vraag naar en mogelijkheden voor koks 

                                                
2 Voorbeelden zijn te vinden in de factsheet arbeidsmarkt horeca, catering en verblijfsrecreatie van het UWV. 
Initiatieven zijn vaak regionaal of lokaal en gericht op de instroom van jonge mensen en zij-instromers, gekoppeld 
aan opleidingsinspanningen, met wisselende successen. De laatste tijd staat ook een dergelijke instroom onder 
druk en worden initiatieven gestopt vanwege gebrek aan belangstelling. 
3 Dit betreft de klassieke Chinees-Indische keuken, maar niet voor bijvoorbeeld de Thaise keuken. 
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aldaar. De wens of noodzaak om in Nederland aan de slag te gaan en de beschikbaarheid 
zouden daardoor af kunnen nemen.   
 
Waaier aan activiteiten maar (helaas) met beperkt resultaat 
Deze omstandigheden en achtergronden maken dat onze gesprekspartners de in de 
afgelopen jaren uitgevoerde opleidingsinspanningen in de Aziatische horeca, voor een 
deel aanmerken  als vechten tegen de bierkaai. De sector geeft zelf aan desondanks 
diverse initiatieven en activiteiten ontplooid te hebben en dit te willen blijven doen. Zoals 
het aanbieden van stage en leerplekken, het geven van masterclasses en het blijven 
investeren in leermeesters/coaches. De opleidingsinspanningen die ingezet zijn, zijn het 
opzetten van specifieke opleidingsactiviteiten in het mbo (keuzedeel MBO Rijnland), en 
het proberen op te starten van opleidingstrajecten in Amersfoort (MBO Amersfoort4 en 
Amsterdam (ROC van Amsterdam5)). Bedrijven laten zich voor het kunnen opnemen van 
stagiairs (Beroeps Opleidende Leerweg, BOL) en medewerkers (Beroeps Begeleidende 
Leerweg, BBL) erkennen als leerbedrijf volgens de normen van SBB en investeren in het 
trainen van praktijkopleiders. In die hoedanigheid nemen ze ook studenten op uit de 
reguliere koks-opleidingen. Daarnaast bieden zich vanuit de sector vakbekwame 
Aziatische koks aan voor gastdocentschappen en investeert de sector in de 
beschikbaarheid van vakspecifieke cursussen en trainingen (masterclasses) voor 
werkenden. 
 
Doorstroom is lastig zo niet onmogelijk, en maakt carrièreperspectieven lastig 
De in eerder onderzoek (Panteia 2016) benoemde functie-eisen kwalificeren wij als 
passend. Tijdens onze verkenning gaven onze gesprekspartners echter aan dat een 
harder onderscheid gemaakt dient te worden tussen koks die geschoold zijn op niveau 2 
en 3 en koks die op niveau 4, 5 en 6 functioneren. Gesprekspartners geven aan dat op de 
hogere niveaus sprake is van specifieke kennis en kunde die in het geval van koks uit de 
herkomstlanden het resultaat is van generatie- en levenslange (formele en informele) 
overdracht. Het verwerven van dergelijke kennis en kunde via een professionele 
ontwikkeling en doorstroom van lagere naar hogere niveaus wordt door gesprekspartners 
uit de sector als zeer moeilijk ervaren.  
 
Aziatische Kok-profiel mogelijk onvoldoende (h)erkend én onderschat 
We zijn vanuit onze overtuigingen en betrokkenheid bij een leven lang leren en 
ontwikkelen van mening dat haast alles te leren is. We signaleren echter ook dat het 
specifieke Aziatische Kok-profiel mogelijk onvoldoende (h)erkend én onderschat wordt. Er 
is geen standaard of basisprofiel voor ‘de’ Aziatische keuken. Daardoor kunnen jongeren 
niet of nauwelijks in aanraking komen tijdens hun opleiding met de (culinaire) 
verscheidenheid van de Aziatische keuken (en bijvoorbeeld ervaring opdoen met de 
bakplaat (Teppanyaki) of bepaalde Aziatische snijtechnieken). Ook is er geen goede 
match met bestaande kwalificatiedossiers, waardoor studenten onvoldoende kunnen 
voldoen aan exameneisen. 
 
Zoals gezegd, blijkt uit de gesprekken dat is sprake van een grote diversiteit binnen de 
verschillende Aziatische keukens, en daarmee in de technieken (bereidingswijzen, 

                                                
4 VCHO heeft in 2014 en 2015 i.s.m. MBO Amersfoort verschillende open dagen georganiseerd. Uiteindelijk is de 
opleiding Aziatische keuken door te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. 
5 Met ROC Amsterdam is twee jaar lang het keuzepakket Aziatische keuken aangeboden aan leerlingen in het 
laatste jaar. 
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snijtechnieken en mise-en-place). Omdat de kennis en kunde van specifieke recepturen 
en bereidingstechnieken juist in de praktijk worden aangeleerd bemoeilijkt dat een 
effectief en succesvol opleidingsproces. De verschillende keukens kennen, zo geven 
gesprekspartners aan, bovendien een eigen -in meer of mindere mate gesloten- cultuur. 
Dit geldt vooral voor de meer traditionele Chinees-Indische restaurants. Deze taal en 
culturele achtergrond vormen vaak een barrière voor het opleiden van en leren door niet-
Aziaten in de keuken. Een aantal gesprekspartners geeft aan dat in hun Aziatische keuken 
onder meer door de grote aantallen en variëteit van gerechten en bereidingswijzen en de 
cultuur omtrent de wijze van begeleiding on the job, sprake is van een extra hoge 
werkdruk. Dit alles vereist grote professionele interesse, inlevingsvermogen in de ander 
en doorzettingsvermogen, qua werk én begeleiding, voor zowel leerling, werknemer als 
werkgever. 
 
Daarmee is er dus sprake van een lastige basis voor een goed werkende en effectieve 
aanpak in het opleiden, met wederkerige en dubbele taal- en culturele randvoorwaarden 
om aansluitingsproblemen op te lossen. Enerzijds zullen er in de sector voldoende 
praktijkbegeleiders en ‘meesters’ moeten zijn die de Nederlandse (of Engelse) taal 
beheersen en begrip dienen te hebben voor de Nederlandse cultuur en ‘mores’ van de 
Nederlandse jongeren. Om zo als sector aantrekkelijker te worden voor leerlingen en 
studenten. Anderzijds mag van hen, die een loopbaan in de Aziatische keuken ambiëren, 
verwacht worden dat ze deel uit willen gaan maken van de Aziatische culinaire cultuur en 
‘mores’ in de keukens. 
 
Opleidings- en ontwikkelingsbereidheid bij Aziatische horecaondernemers gekenmerkt 
door negatieve ervaringen 
Opleiden vraagt, aldus gesprekspartners, veel inspanning tegen hoge kosten met weinig 
rendement voor de Aziatische horecaondernemers. Voor met name de kleinschalige 
bedrijven (Chinees-specialiteitenrestaurant) is het lastig om op te treden als stage of 
leerwerkplek. Dit heeft te maken met zowel de beperktere beschikbare (begeleidings)tijd 
vanwege de kleinschaligheid van het bedrijf als een (daarmee samenhangend) direct 
(carrière)perspectief in dat bedrijf. Dit type bedrijven hebben te maken met een sterke 
productienoodzaak en smalle omzetmarges, waardoor er weinig tijd beschikbaar is voor 
het opleiden naast of tijdens het werk en er, vooral in de ‘spits’, veel capabele handjes 
nodig zijn om de klussen goed te kunnen klaren. Het opleiden, van bol- en bbl-studenten 
uit het mbo en kandidaten vanuit het UWV hebben, zo is ons duidelijke geworden tijdens 
de groepsgesprekken, veel inspanningen en veel teleurstellingen bij de gesprekspartners 
opgeleverd. De bereidheid om op te leiden is onder de deelnemers aan de 
groepsgesprekken groot, maar de frustraties over de behaalde resultaten. Ondernemers 
klagen tijdens de gesprekken over een gebrek aan basisvaardigheden en een gebrek aan 
motivatie en passie voor de Aziatische keuken. Dit maakt dat Aziatische 
horecaondernemers individueel terughoudend zijn (geworden) in opleidings- en 
ontwikkelingsbereidheid van nieuw en eigen personeel, zo wordt in de groepsgesprekken 
aangegeven. 
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4 Conclusies en wegwijzer 

4.1 Conclusies 

Wat is haalbaar en wat is er nodig, op de korte en lange termijn, om in Nederland 
praktische opleidingstrajecten te organiseren voor Aziatische koks van de niveaus 2, 3 en 
eventueel 4, zodanig dat dit leidt tot mensen die direct inzetbaar zijn in Aziatische 
keukens, dan wel tot het opleiden van personeel dat al in dienst is in de Aziatische keuken 
zodat dit kan doorgroeien naar een hoger niveau? 
 
Sectorspecifieke kenmerken maken het Aziatisch opleidingsvraagstuk tot een ‘wicked 
problem’ 
De groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de horeca worden deels veroorzaakt door 
demografische ontwikkelingen. Er is sprake van vergrijzing, versterkt door de langere 
periode die mensen tot hun pensioen zullen moeten werken. Er is sprake van 
ontgroening; een teruglopend aantal jongeren, voor welke groep een ruime keuze en veel 
loopbaanmogelijkheden voorhanden zijn. De aantrekkelijkheid van en ‘roeping’ voor de 
horeca bepalen de keuzes die jongeren en ouderen maken voor in hun loopbaan op de 
arbeidsmarkt. Voor veel sectoren is het vissen in een vijver waar de populatie alleen maar 
meer afneemt. Een vijver waarin het steeds moeilijker wordt om de juiste en beste vissen 
te verwerven. Ook de vissen die zich geroepen voelen tot een loopbaan in de horeca 
lijken, onder meer door de onregelmatigheid in het werk, afwijkende werktijden en de 
hoge werkdruk en fysieke belasting, af te nemen. En dan groeit juist in de horeca de 
werkgelegenheid relatief fors, met uiteraard verschillen in krimp- en groeiregio’s. De 
krapte lijkt daarmee voor de horeca een gegeven, en binnen de Aziatische horeca als 
specifieke en sterk gevarieerde sector een extra zwaar en ‘wicked problem’. 
 
Reguliere regionale Aziatische horeca opleiding in mbo levert te weinig op 
Wij signaleren dat de vormgeving van reguliere mbo-opleidingen of specialisaties tot 
Aziatisch kok in samenwerking met roc’s op dit moment te weinig oplevert. De initiatieven 
kennen weinig onderlinge samenhang en dragen onvoldoende bij aan een oplossing van 
de opleidingsproblematiek in de sector. Het huidige regulier bekostigd onderwijsaanbod 
voor mbo-opleidingen in de Aziatische horecakeuken is nu beperkt tot één regionale 
activiteit (ROC Rijnland) op initiatief van de sector en biedt zeer sporadisch aandacht aan 
de Aziatische keuken (keuzedeel). Het opzetten van een specifieke Thaise opleiding in 
Nederland achten we niet haalbaar, gezien de kleinschaligheid/het relatief kleine aantal 
van de overige Aziatische restaurants/keukens. 
 
Ondanks de sterke vraag naar personeel in de horeca in den brede, is het potentieel aan 
volume, bekendheid en animo (mede door eerder genoemde imago en culturele aspecten) 
naar onze inschatting ook niet voldoende voor een financieel gezonde businesscase voor 
een reguliere Aziatische koksopleiding in de regio per roc. Daardoor is er te weinig impact 
op landelijk niveau en bereikt die een te kleine groep van studenten. 
 
Vanuit het perspectief van onderwijsinstellingen is het begrijpelijk dat er niet meer 
opleidingsactiviteiten gericht op de Aziatische keuken tot stand komen. Het is nauwelijks 
rendabel om een klas (al dan niet via een keuzedeel) te formeren. Wel zou onderzocht 
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worden of met ROC Rijnland (keuzedeel) en/of Amersfoort (eerdere contacten) een 
samenwerking kan worden opgezet (waarover verderop meer). Het is voor ons echter een 
vraag of initiatieven zoals in Leiden, en verkenning met Amersfoort en/of Amsterdam zich 
goed verhouden tot een branchebrede samenwerking en niet een (te) beperkt(e) 
regionale insteek hebben. Deze is bovendien sterk afhankelijk van docenten die zich 
persoonlijk inzetten (zoals in ROC Rijnland tot voor kort het geval was). 
 
Leerbedrijven dienen te voldoen aan de door SBB gestelde eisen voor erkenning als 
leerbedrijf. De bijhorende wet- en regelgeving is van sterke invloed op de vormgeving en 
uitvoering van de mbo-opleidingen en examinering. De daarin gestelde urennormen 
worden momenteel als knellend ervaren door Aziatische horecaleerbedrijven. 
Gesprekspartners geven aan dat met name voor de bol-opleidingen het aantal 
beschikbare praktijkuren als te beperkt wordt ervaren om het vak van Aziatische kok echt 
goed te leren. Instroom en plaatsing in de bbl-opleidingen blijkt daarnaast problematisch, 
omdat te weinig studenten in het mbo het werken in de Aziatische keuken ambiëren.  We 
herkennen deze punten in veel andere sectoren.  
 
Specialisatie vooral na basisopleiding kansrijk 
De sector worstelt in de huidige initiatieven met de diversiteit van de sector en dat 
leerbedrijven zowel de traditionele Aziatische horecabedrijven zijn, als ‘high-end’-
bedrijven, als nieuwe bedrijfsconcepten. Mogelijk blijven de huidige opleidingsinitiatieven 
te generiek en sluiten ze daarmee te weinig aan bij de praktijk. Specialisaties in het 
opleidingsaanbod zou daarop een logisch antwoord zijn, maar dit maakt de spoeling 
mogelijk nog dunner dan hij nu al is. 
 
Perspectieven worden mogelijk wel aantrekkelijker naarmate er meer loopbaan- en 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden kunnen worden. Het is zeer de vraag of via het 
mbo, ook bij eventuele opschaling van bestaande initiatieven voor de Aziatische keuken, 
in voldoende mate kan worden bijgedragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve 
personeelsproblemen. ‘Het’ mbo kan wel in versterkte mate bijdragen aan studenten die 
over de vereiste basisvaardigheden beschikken, maar het echte vakmanschap zal toch 
gezien het karakter van de Aziatische horecasector vooral na de basisopleiding verworven 
moeten worden. 
  
Opleiden via BBL weinig kansrijk 
Het aantal bbl’ers in de Aziatische horecasector is momenteel zeer beperkt. Bbl’ers die al 
in de horeca werken en nu bijvoorbeeld een keuzedeel volgen zoals bij ROC Rijnland 
(Leiden), blijken vaker niet dan wel in de Aziatische horeca te willen gaan werken. 
Oorzaken daarvoor zijn te vinden in het geschetste imago en de kenmerken van de 
Aziatische sector. Dit wordt versterkt door de generieke kenmerken van de horeca en 
daarbij de beleefde beperkte en duurzame aantrekkelijkheid als werkgever. 
 
Opleidings- en ontwikkelingsbereidheid bij Aziatische horecaondernemers gekenmerkt 
door negatieve ervaringen 
Aziatische horecaondernemers zijn individueel terughoudend (geworden) in opleidings- en 
ontwikkelingsbereidheid van nieuw en eigen personeel. Opleiden vraagt altijd veel 
inspanning en kost nogal eens frustratie. Grotere Aziatische horecabedrijven kunnen nog 
wel die investering doen. Onze indruk is dat met name de traditionele Chinees-Indische 
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keuken zwaar onder druk staat (qua interesse en qua opleidingspotentieel). Deze lijkt te 
verdunnen en dit lijkt een autonoom proces. Dit type bedrijven hebben te maken met een 
sterke productienoodzaak en smalle omzetmarges, waardoor er weinig tijd beschikbaar is 
voor het opleiden naast of tijdens het werk en er, vooral in de ‘spits’, veel capabele 
handjes nodig zijn om de klussen goed te kunnen klaren. Dat maakt het voor dit type 
bedrijven lastig om op te treden als stage of leerwerkplek. Wel vinden we het, juist 
indachtig de authenticiteit en het traditioneel vakmanschap van Aziatische keuken, 
passend bij een professionele sector om stage- of leerarbeidsplaats te bieden, dan 
vormen van ‘training on the job’ aan te bieden en leermeesters en/of coach zich verder te 
laten bekwamen. 
 
Ondernemers benoemden tijdens de groepsgesprekken het gebrek aan essentiële 
basisvaardigheden en een gebrek aan motivatie en passie voor de Aziatische keuken bij 
studenten. Dit zien we in de horeca in den brede, horeca is veel meer een tijdelijke 
werkplek en voor slechts een beperkt aantal een duurzame roeping. Bovendien is ons 
beeld dat studenten relatief snel afhaken, omdat ze onvoldoende zijn voorbereid (en 
worden voorbereid) op de specifieke omstandigheden in de Aziatische keukens en in hun 
reguliere onderwijsprogramma niet worden voorbereid op specifieke technieken zoals 
wokken, bakplaat en speciale snijtechnieken. De bereidheid, tenminste onder de 
deelnemers aan de groepsgesprekken, om zich in te spannen voor opleiden is evenwel 
groot. Maar we bemerkten ook de frustraties uit het verleden bij Aziatische 
horecaondernemers. Het vinden en opleiden van voldoende vakbekwaam personeel dat 
direct in de Aziatische sector ‘past’ (en met name gericht op de meer traditionele keuken) 
lijkt ons op basis van de gesprekken een lastige en taaie opgave. 
 
Initiatieven van de sector om in te zetten op het aantrekken van werknemers die 
oorspronkelijk afkomstig zijn uit Zuid- en Oost-Europa die zich in Nederland vestigen 
(niveau 2-3) blijken evenmin succesvol. Qua arbeidsethos vinden deze groep werknemers 
meer aansluiting, en gesprekspartners geven aan deze groep ban nature meer affiniteit 
heeft met de Aziatische keuken. De vraag is echter of ook uit deze doelgroep voldoende 
vakbekwame arbeidskrachten op te leiden en te behouden zijn, ook op de lagere niveaus. 
 
Topniveau 5-6 te beperkte vraag om opleidingsinfrastructuur op te zetten 
De verkenning, en eerder onderzoek, wijst uit dat er niet heel veel plaatsingsruimte is 
voor koks op niveau 5-6 en dat de doorstroom- en ontwikkelingsmogelijkheden vanuit 
lagere niveaus beperkt zijn. Dit impliceert dat, mede gezien de beperkte vraag, er geen 
aparte opleidingsinfrastructuur mogelijk en als financieel gezonde businesscase haalbaar 
is op dat niveau.  En dat volstaan kan worden met de huidige praktijk van werving en 
selectie (veelal uit het land van herkomst). Toch is de zichtbaarheid en erkenning van 
koks die op dit hoge niveau functioneren essentieel voor het opleiden voor de lagere 
niveaus. Deze chefs en meesterkoks vormen een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe 
intreders om, hoe moeilijk ook, zich door te ontwikkelen tot niveau 4 en hoger. Er doet 
zich hierbij ook een knelpunt voor: in de beleving van de sector zijn en blijven (top)koks 
uit de herkomstlanden absoluut nodig voor de bedrijfscontinuïteit én voor het overdragen 
van de kennis en kunde in het vakmanschap, bijvoorbeeld via gastdocentschappen op 
scholen en in het leermeesterschap ‘on the job’. Dat lukt door de hiervoor aangegeven 
factoren al heel moeilijk, en ‘nieuwe’ meesters vanuit de huidige eigen 
opleidingsinspanningen komen er niet tot nauwelijks. 
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Bevorderen instroom blijft uitdaging 
Het bevorderen van nieuwe instroom (toetreders en zij-instromers) voor niveau 4 vraagt 
om een sterke verleidingsstrategie om jongeren te laten kiezen voor een horecaopleiding 
en voor specifieke specialisaties in de Aziatische horeca. We zien dat horecaopleidingen in 
algemene zin te kampen hebben met teruglopende instroom (ondanks de aantrekkende 
conjunctuur). Zoals gesteld: Culturele en culinaire interesse, bereidheid om veel vlieguren 
te maken en doorzettingsvermogen zijn kritieke factoren voor toetreders. 
 
De sector heeft diverse initiatieven genomen ter verbetering van het imago: filmpje met 
informatie over de Aziatische horecasector, regionale voorlichtingsbijeenkomsten, 
bedrijfsbezoeken etc. Het geven van een reëel en uitdagend beeld van de sector via PR 
kan helpen. Dat doen andere sectoren, zoals de technische sectoren, die vergelijkbare 
uitdagingen hebben, ook. Alle campagnes ten spijt lijkt ook in die sectoren het ‘reclame 
maken sec’ onvoldoende soelaas te bieden. 
 
Samengevat: een ‘wicked problem’ 
Op basis van onze waarnemingen zien wij in de huidige en toekomstige situatie van de 
Aziatische horeca complexe vraagstukken die met elkaar een ‘wicked problem’ vormen. 
Het Convenant Aziatische Horeca 2014 kende drie sporen (zie bijlage 1 van het 
convenant) en zouden samen een natuurlijk geheel kunnen vormen als het gaat om een 
opleidingsinfrastructuur. We gebruiken die sporen, alhoewel het convenant formeel is 
afgelopen, om het ‘wicked problem’ nader te duiden. 
 
De drie sporen die door de sector zijn ingezet lijken op zichzelf en in samenhang de 
problematiek onvoldoende op te lossen. We zien aan de ‘bovenkant’ (niveau 4 maar zeker 
5 en 6) dat sprake is van zeer gevarieerde en specialistische kennis en kunde van 
authenticiteit en traditioneel vakmanschap. Deze kennis en kunde is in de huidige 
opleidingsinfrastructuur niet of nauwelijks in Nederland te verwerven. Dit vraagt, zeker 
voor niveau 5 en 6 om jarenlange opvoeding en ervaring in de herkomstlanden. Deze 
kennis en kunde vormt de voedingsbodem voor bedrijfscontinuïteit, innovaties, 
ontwikkelingen en verbeteringen in Aziatische keuken in Nederland in een Nederlandse 
context en spin-off naar andere soorten keukens. Om deze voor de sector te behouden is 
‘invoer’ naar en inzet van deze kennis en kunde in Nederland een vereiste en een 
voorwaarde om in Nederland personeel goed op te kunnen leiden om recht te doen aan 
de Aziatische keukenprincipes. Tenslotte is een goed loopbaanperspectief nodig, maar is 
van ‘basis’ naar ‘top’ momenteel maar zeer beperkt mogelijk. 
 
In spoor 3 zien we masterclasses voor basiskoks en inspanningen om leermeesters te zijn 
om studenten op te leiden. Masterclasses lijken vooralsnog onvoldoende soelaas te bieden 
in de volle breedte en diepte van het Aziatisch culinair vakmanschap. Er zijn diverse 
cursussen voor praktijkopleiders, als onderdeel van de erkenning van Aziatische 
horecabedrijven als erkend leerbedrijf. Daarmee is de sector in staat leermeesters aan te 
bieden die mbo-studenten kunnen opleiden, vooral in de all-you-can-eat-bedrijven. 
 
In spoor 2 zien we vooral initiatieven die in de sector genomen worden om UWV-
doelgroepen op te nemen en op te leiden, met uiterst tegenvallende resultaten. Een 
collectief opleidingsaanbod voor werkenden is (nog) niet zichtbaar. 
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Spoor 1 uit het convenant tenslotte werd gekenmerkt door inzet en pogingen vanuit de 
sector om binnen het mbo tot opleidingsvoorzieningen te komen die zouden kunnen 
bijdragen aan de personeelsproblemen in de sector. De behoefte hieraan is groot en 
groeit, in verband met de aanzwellende tekorten. Ontwikkelingsmogelijkheden vanuit 
spoor 1 naar het topniveau zijn daarbij beperkt. Ook in dit spoor zijn de kwantitatieve en 
kwalitatieve resultaten niet bemoedigend. 
 
Daarmee ontstaat het volgende beeld: 
 

 
Samenvatting conclusies in relatie tot sporen Convenant Aziatische Horeca 

 

Met elkaar geven  onze gesprekspartners een somber beeld. Vanuit dat beeld is het risico 
dat nieuwe perspectieven, die er naar onze opvatting toch wel zijn, in de sector ervaren 
kan worden als ‘trekken aan een dood paard’, of dat individuele ondernemers te weinig 
direct profijt zien om actief mee te werken. 
 
Maar wil de Aziatische horeca (ook op de hogere niveaus) bestaansrecht behouden dan is 
volgens ons een krachtige collectieve visie en handelen nodig. Een passende 
opleidingsstrategie met de volgende onderwerpen: 
• Betere loopbaan- en ontwikkelingsperspectieven. 
• Zelf en anders opleiden samen met koks uit Aziatische landen. 
• Werken aan crossovers met andere horecasectoren. 
• Verbeteren van competenties van vak/leermeesters. 
• Meer focus op nieuwe horecaconcepten en –technieken en innovaties. 

4.2 Wegwijzer korte termijn 

Opschaling reguliere en passende AK opleiding in mbo 
De sector zou initiatief kunnen tonen en de huidige activiteiten onder bepaalde 
voorwaarden kunnen opschalen. Wij zien dat de vormgeving van reguliere mbo-
opleidingen of specialisaties tot Aziatisch kok in samenwerking met individuele roc’s tot 
heden te weinig heeft opgeleverd. Een mogelijkheid zou zijn om met een aantal roc’s te 
kijken naar krachtenbundeling voor de realisatie van een bovenregionale of landelijke AK 
opleiding (al dan niet als onderdeel van een reguliere horecaopleiding), inclusief de 
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upgrading van de huidige opleidingsinhoud. Dit vraagt om samenwerking en afstemming 
met diverse roc’s. Hierbij zouden partijen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de 
regeling samenwerkingscolleges, waardoor de landelijke beschikbaarheid en relevantie 
toenemen.6 
 
De sector zou zelf werk kunnen maken van een upgrading van het opleidingsaanbod. 
Bijvoorbeeld door het voortouw te nemen om met roc’s technologische en culinaire trends 
en innovaties te benoemen, te beschrijven en op te nemen in het opleidingsaanbod. De 
sector is bezig met innovaties, vaak geïnspireerd door (tijdelijke) (top)koks uit Azië. Deze 
recente ontwikkelingen en innovaties in de Aziatische keuken zouden nadrukkelijker 
ingezet kunnen worden bij de vormgeving van een meer uitdagend opleidingsaanbod. Dat 
draagt duurzamer bij aan de ontwikkeling van de sector en het vakmanschap in de 
Aziatische keukens en sluit beter aan bij andere keukens (voor realisatie van crossovers). 
Deze dienen dan als basis voor nieuwe opleidingsinhouden. Dit kan zorgen voor de 
aantrekkelijkheid van Aziatische horeca (m.n. koks-) opleidingen. Dat pleit er voor om 
aan te dringen op opname van deze innovaties en technieken in het kwalificatiedossier 
‘basiskok’. Bijkomend spin-off van deze exercitie is dat dit bouwstenen aandraagt voor 
het schetsen van een beter beroepsbeeld in het mbo. 
 
Een dergelijke aanpak veronderstelt dat er formele kwalificaties zijn voor de Aziatische 
keuken, uitgewerkt in een kwalificatiedossier, dat de sector voldoende stageplaatsen en 
leerarbeidsplaatsen in respectievelijk bol en bbl aanbiedt, én dat er voldoende aanbod 
is/kan zijn van studenten. Leerbedrijven dienen te voldoen aan de door SBB gestelde 
eisen voor erkenning als leerbedrijf. Een dergelijke aanpak wint aan kracht en potentie als 
hier baangaranties aan gekoppeld worden. Bovendien zou de sector het gesprek met het 
MBO en overheid kunnen aangaan tot meer bewegingsruimte (experimenten in het 
kwalificatiedossier). De in het kwalificatiedossier gestelde urennormen worden momenteel 
als knellend ervaren door Aziatische leerbedrijven. 
 
In bovenstaand perspectief zou een relatie kunnen worden gelegd met bestaande 
specifieke cursussen voor de Aziatische horeca die zijn opgezet en uitgevoerd worden 
door VCHO (Academie) in samenwerking met opleidingspartners SVO vakopleiding food, 
bureau HTM, Horeca Stichting Nederland en Education Works. Ook zou verbindingen 
kunnen worden gelegd met de Horeca Academie, waar BOL en BBL meer vervlochten 
worden. 
 
In aanvulling hierop zou er, via de sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid van SBB, 
op landelijk niveau nagegaan moeten worden of bepaalde basiskennis en kunde, die 
relevant is voor de Aziatische keukens, generiek opgenomen kunnen worden in bestaande 
kwalificatiedossiers voor (basis)kok. Het gaat daarbij om tenminste de vaktechnische 
onderdelen bakken, frituren en roosteren, en snijtechnieken. Het beheersen van deze 
technieken kan ook voor de andere keukens (en dus van multi-inzetbaarheid) van 
meerwaarde zijn. Voor een goed beroepsbeeld is het ook behulpzaam om aandacht te 
hebben voor meer culturele aspecten: waarden, normen en gebruiken in de Aziatische én 
Nederlandse keuken. Zo hebben we uit de gesprekken voorbeelden opgetekend dat 
leermeester van Aziatische afkomst een afwijkende beeld hebben van het geven van 

                                                
6 De regeling samenwerkingscolleges stelt mbo-instellingen in staat te in gemeenschappelijkheid specifieke en vaak 
kleinschalige opleidingsprogramma’s binnen de mbo-kwalificatiestructuur in stand te houden en aan te bieden.  
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feedback of de mate van repetitie van handelingen om routine op te bouwen ten opzichte 
van de Nederlandse leermeesters. Inzicht en besef van culturele verschillen in Aziatische 
en Europese/Nederlandse keuken zijn een belangrijke stap om de verschillen te 
overbruggen en een realistisch beroepsbeeld te schetsen. In de uitwerking hiervan 
kunnen nadere landelijke afspraken gemaakt worden over de beschikbaarheid van 
gastdocenten, verbindingen met bestaande voorzieningen en de ontwikkeling van passend 
lesmateriaal, in een bij de sector passend opleidingsconcept. 
 
Het opschalen zou financieel ondersteund kunnen worden met behulp van een 
subsidieaanvraag in het Regionaal Investeringsfonds. De sector laat zo zien dat het bereid 
is als gezamenlijke activiteit en gezamenlijke investering van het bedrijfsleven en 
onderwijs vorm te willen geven aan een sectornabije voorziening met een goede 
landelijke spreiding. 

4.3 Wegwijzer lange termijn: profilering sector en Huis van de Aziatische 
keukens 

In samenhang met en op basis van het korte-termijnperspectief denken wij dat op 
langere termijn gewerkt zal moeten worden aan een herprofilering van de sector als 
aantrekkelijke omgeving voor leren en ontwikkeling. Zowel voor de korte als de lange 
termijn zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de sector als collectief. De realisatie 
van de geschetste perspectieven zal tijd in beslag nemen, vereist een breed en stevig 
draagvlak in de sector én zal voor een belangrijk deel alleen mogelijk zijn als de inzet van 
vakbekwame mensen uit de herkomstlanden mogelijk blijft. Dit perspectief kent de 
volgende ingrediënten: 
1 Positioneer Aziatische keuken als een high-end ontwikkelingsgebied (selecte groep, 

in- en zij-instromers) voor kunst en topprestaties met potentie voor persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden en aantrekkelijk belevingsconcept voor koks: als je het 
vak leert in de Aziatische-sector kun je niet alleen daar, maar overal aan de slag. 

2 Zet daarmee sterker en gerichter in op imago en PR van het opleidings- en 
carrièreperspectief in en voor Aziatisch culinair vakmanschap. Geef daarbij uitleg over 
eigenheid, kunst en kunde en de fijnheid van de Aziatische keuken, via 
horecaopleidingen, kookprogramma’s en influencers op social media. Positioneer dit 
als meest uitdagende niche in horeca, voorbehouden aan toptalenten, met positieve 
uitstraling naar allen die in de sector werken. 

3 Herken en erken het Aziatisch vakmanschap met branchestandaarden en 
onderscheidingen (eigen gezel- en meestertitels). Werk met vakgenoten aan zeer 
gerichte programma’s met perspectief op ‘zo ver mogelijk’ met meester-gezel als 
leidend principe. 

4 Werk als sector collectief aan betere arbeidsvoorwaarden en ontwerp meer 
perspectiefvolle loopbaanmogelijkheden (hetgeen ook een algemene opgave voor 
horecasector in het algemeen is). 

5 Gezien de diversiteit in keukens en de geschatte gemiddelde omvang van het 
benodigde aantal fte in de Aziatische horeca dient de focus op kwaliteit te liggen en 
niet op kwantiteit. Het is een utopie te denken dat in alle roc’s een Aziatische 
horecaopleiding dan wel veel klassen voor keuzedelen reëel en rendabel zouden zijn. 
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6 Construeer (mogelijk in samenwerking met de Horeca Academie) een eigen ‘Huis van 
de Aziatische Keukens’ als samenwerkingsverband van toonaangevende bedrijven. 

 
(Opleiding) Huis van de Aziatische Keukens 
De realisatie van het Huis van de Aziatische keukens vraagt grofweg om de volgende 
activiteiten: 
• Maak een herontwerp van de opleidingen in initieel en post-initieel aanbod. 
• Houd bij ontwerp rekening met mogelijkheden voor opschaling en landelijke 

dekking. 
• Zet bij post-initieel onderwijs in op specialisatie en doorontwikkeling van (huidige) 

masterclasses op basis van door de beroepsgroep zelf geformuleerde standaarden 
(en zorg voor accreditatie/certificering). Zorg voor een meer programmatische 
voortzetting van de cursusactiviteiten (masterclasses als spin-off) en zet in op vak- 
en ambachtschap als een traject in het kader van Leven Lang Leren en 
Ontwikkelen. 

• Maak gebruik van een online leeromgeving zodat opleiden overal en altijd kan en 
aanvullende instructies in eigen taal mogelijk zijn. Zodat een goede 
ondersteuningsinfrastructuur ontstaat. 

• Vind aansluiting/zoek samenwerking bij lopende initiatieven als KHN Horeca 
Academie en VCHO Academie. 

• Werk direct samen met gecommitteerde bedrijven en leermeesters zodat de 
Aziatische horecasector een eigen infrastructuur bouwt en onderhoudt (met een 
klinkende naam en imago). De afhankelijkheid en daarmee de kwetsbaarheid van 
reguliere opleidingen wordt daarbij beperkt. 

• Zorg voor robuuste meerjarige financiering (begroting jaarlijks circa € 100.000,- 
(eventueel met cofinanciering vanuit publieke middelen). 

 
In bijlage 3 lichten we ons beeld ter inspiratie verder toe. 

 
7 Focus op grotere en minder traditionele restaurants lijkt nodig om überhaupt iets van 

de grond te krijgen. Zet in op grote middensegment van de modern Chinese keuken. 
We zien dat daar de cultuur veel meer open is, waardoor het voor niet-Chinezen 
gemakkelijker is om er te werken en opgeleid te worden. Dus minder op het zeer 
traditionele segment van de Chinees-Indische restaurants. 

8 Continueer bestaande initiatieven om eventuele personele krapte aan te pakken met 
het inzetten van arbeidskrachten uit EU landen en andere (Zuidoost-Europese) 
landen. Deze groep is qua cultuur en opleidingsmogelijkheden wellicht meer passend 
mits in de Chinese keuken aanvullende werkplekscholing plaatsvindt om door te 
groeien naar niveau 3. 

9 Geef als sector het organiserend vermogen een impuls en verleid 
ambassadeurs/koplopers om een kerngroep te vormen om te komen tot een 
Aziatische opleidingsinfrastructuur. 

10 Onderdeel van een businesscase is een gezond financieringsmodel. Dit betekent dat 
de sector zelf investeringen zal moeten doen. Investeren in selecte groep maakt 
gerichtere resultaten mogelijk. Het is dan (pas) ook interessant om op zoek te gaan 
naar mogelijke cofinanciering. Naast de eerder genoemde RIF-aanvraag (OCW) om in 
het mbo tot een opgeschaald en beter passend aanbod te komen, denken we aan 
benutting van de (SZW/ESF) Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid (om mensen 
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langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust 
personeelsbeleid). 



 

Naar keuzes voor een opleidingsinfrastructuur – Wegwijzer Opleiden voor de Aziatische horeca 19 

Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 

• Panteia, Functie-eisen Aziatische horeca Zijn eisen wat betreft kennis van taal en 
cultuur reëel en proportioneel? 2016 

• Diverse tussenrapportages Uitvoering Wok-Convenant (2015, 2016) 
• Convenant Aziatische Horeca 2014 
• Kamerbrief voortgang convenant Aziatische horecasector 31 mei 2016 
• Factsheet arbeidsmarkt Horeca, catering en verblijfsrecreatie, UWV, april 2018 
• Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 

2016, nr. 2016-0000200231, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen 2014 in verband met de tewerkstelling van koks ten behoeve van de 
Aziatische horeca 

• Divers informatiemateriaal aangeleverd door VCHO 
• Website VCHO 
• Website KHN (www.khn.nl/aziatischehoreca) 
• Website Werk.nl 
• Website Horecaacademie.nl 
• Website IND: www.ind.nl/werk/werken-in-Nederland/Paginas/Werknemer-Aziatische-

horeca.aspx 

http://www.ind.nl/werk/werken-in-Nederland/Paginas/Werknemer-Aziatische-horeca.aspx
http://www.ind.nl/werk/werken-in-Nederland/Paginas/Werknemer-Aziatische-horeca.aspx
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Bijlage 2 Lijst van geraadpleegde personen 

Woensdag 23 mei 2018. Locatie: Okura Hotel Amsterdam 
1 Mevrouw Liping Lin (VCHO) 
2 Kaji But (Seapalace) 
3 Zhang Hu (Restaurant Alexander) 
4 Laura Snel (Ron Gastrobar) 
5 Tessa van Opbergen (Okura Amsterdam) 
6 Emmy Stoel (Okura Amsterdam)  
7 Joost Franssen (CINOP) 
8 Jos van Zwieten (CINOP) 

 
Dinsdag 29 mei 2018. Locatie: Foodhall FoodExplore Utrecht 
1 Mevrouw Liping Lin (VCHO) 
2 De heer Zhang (Keyzer Palace Rosmalen) 
3 Mevrouw Zhang (Keyzer Palace Rosmalen) 
4 Joost Franssen (CINOP) 
5 Jos van Zwieten (CINOP) 
 
Woensdag 11 juli 2018. Locatie: Foodhall FoodExplore Utrecht 
1 Mevrouw Tse-Kok (Shabu Apeldoorn BV) 
2 Mevrouw Xie (Wapen van Rosmalen) 
3 De heer Rasekh (Wok Garden /Amler BV) 
4 De heer Jim Xu (Restaurant Vandaag) 
5 De heer Y.T. Pan (Restaurant Pan op de Tankenberg) 
6 De heer Deng (De Wok groep Limburg) 
7 Mevrouw Man (De gouden Lepel) 
8 De heer Kun Zhu (Taste and Flavor BV) 
9 De heer Charly cai (Eten & Zo) 
10 De heer B. Yu (Mojo) 
11 Mevrouw Y. Tan (Tang Dynastie) 
12 Joost Franssen (CINOP) 
13 Jos van Zwieten (CINOP) 
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Bijlage 3 Huis van de Aziatische keukens: leren en 
werken in de Aziatische horeca 

In deze bijlage geven we onze visie en mogelijk opzet van het Huis van de Aziatische 
keukens. 
 
1. Onze visie… 
 
…op de arbeidsmarkt 
Er wordt tegenwoordig gesomberd over de toekomst van beroepen, vooral op mbo-
niveau. De horeca ontwikkelt zich daarentegen positief. Het culinair vakmanschap is een 
stabiele waarde en de professionele toekomst van vakbekwame koks is onverminderd 
gunstig. De ambachtsmannen en -vrouwen in de Aziatische keukens leveren uniek, 
persoons- en product gebonden werk, waarvan de authenticiteit, kwaliteit en 
houdbaarheid centraal staat en waarnaar een grote vraag is. Zij zijn dag in dag uit bezig 
met de recepturen en vervaardiging van unieke en vaak zeldzame culinaire producten. En 
daarnaast zoeken ze naar innovatieve mogelijkheden, zowel in de technische 
ondersteuning van het kookproces als in de recepturen en mise-en-place en combinaties 
van keukens. De wereldkeukens die de laatste jaren ontstaan zijn, zijn daar een goed 
voorbeeld van. Maar ook in de Europese keukens rukken Oriëntaalse gerechten en 
bereidingswijzen op.     
 
Onze kijk op de arbeidsmarkt in de Aziatische horeca is positief. Het ambacht gaat met 
zijn tijd mee en vakmensen zetten moderne technologie in als dat hun werk en hun 
producten verbetert. Mensen die in de Aziatische keukens werken, zijn harde werkers en 
blijvers die zich verzekerd weten van werk en een inkomen. Daar komt bij dat zij vanuit 
hun vakmanschap over kennis, kunde en vooral creativiteit beschikken, die ze in staat 
stelt om (vanuit eigen keuze of toch noodgedwongen) goed en snel inzetbaar zijn in 
andere sectoren.  
    
Ondanks dit positieve geluid, blijft de uitdaging rondom de tekorten aan vakbekwame 
koks in onze keukens, de soms noodgedwongen bedrijfsbeëindigingen omdat er geen 
goede koks voorhanden zijn en over de gebrekkige toeloop van jongeren naar deze 
sector.      
 
….op het onderwijs  
Nederland beschikt over een uitmuntend onderwijsstelsel en scoort met het 
beroepsonderwijs in internationaal opzicht bovengemiddeld. Wij merken echter ook dat 
het stelsel tekortkomingen heeft als het gaat om het opleiden voor de sector. Flexibiliteit, 
maatwerk, goede toegankelijkheid en oriëntatie op de Aziatische taal en cultuur zijn 
binnen het bestaande stelsel beperkt aanwezig. En het belang van het getal voor 
onderwijsinstellingen dat nodig is om opleidingen binnen de beschikbare bekostiging 
efficiënt uit te voeren staat haaks op de uniciteit en relatieve kleinschaligheid van de 
Aziatische horeca.           
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….op leren en ontwikkelen 
Wat mensen moeten kennen en kunnen om hun werk goed te doen, leren ze misschien in 
aanzet in het (beroeps)onderwijs of opleiding. Maar daarna vooral al werkende weg. En 
ook vaak op een informele, niet gestuurde manier midden in de hectiek van het 
alledaagse werk. Werkplekleren zien wij daarom als de meest effectieve en passende 
manier voor het leren van een vak en voor de verdere professionele ontwikkeling in de 
Aziatische horeca. Dit in combinatie met informeel leren is de wijze waarop ambachtelijk 
werkende mensen zich steeds verder bekwamen in hun vak. Het onderscheidt zich 
daarmee sterk van het leren in de school (zie onderstaand schema).  
 

 
 
In onze visie is werkplekleren dus erg belangrijk in een goede opleidingsinfrastructuur 
voor de Aziatische horeca. Dat werkplekleren dient meerdere doelen: 
• Leren voor een kwalificatie: je behaalt leerdoelen die vooraf zijn vastgesteld. 
• Leren voor productiviteit: je verbetert je werk en je werkgedrag voor een betere 

productie. 
• Leren voor innovatie: je denkt mee over en ontwikkelt nieuwe diensten en producten. 
• Leren met het oog op persoonlijke en professionele ontwikkeling: je geeft sturing aan 

je eigen loopbaan. 
• Leren om zo goed mogelijk te zijn: je streeft naar uitdaging, perfectie en 

meesterschap. 
 
De effectiviteit van werkplekleren wordt bepaald door een aantal onderliggende 
kenmerken: 
• Het heeft te maken met de directe taakoefening: de mate van taakautonomie, 

structurering van taken, variatie in het werk en complexiteit van het werk. 
• Het heeft te maken met de sociale omgeving van de werkplek: de rol als zelfstandige, 

of als deel van een netwerk, de contacten met vakbroeders en zusters bij het 
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bevorderen van leren; participatie en beslissingsruimte; communicatie en interactie; 
ondersteuning en feedback. 

• Het heeft te maken met toegang tot informatiebronnen: procedurebeschrijvingen, 
handleidingen, externe netwerken. 

• Het heeft te maken met de beschikbaarheid van tijd: de mate waarin er werkdruk is 
en voldoende tijd voor reflectie en interactie met collega’s. 

 
De organisatie van werkplekleren is lastig: er is altijd een spanning tussen leren op de 
werkplek en de werkdruk om tijdig en goed te produceren. Er is altijd een 
veelvormigheid: je leert door te doen en door fouten te maken, je leert door een andere 
werkverdeling toe te passen en te variëren met planningen, je leert door ruimte te maken 
en te benutten voor informeel werkoverleg, je leert door feedback van collega’s (als je er 
om vraagt), door reacties van klanten en door alternatieven te verzinnen voor het 
oplossen van problemen. Wat kan en wat niet kan, valt met andere woorden moeilijk op 
te leggen, maar is een zaak van zelf regie hebben en bewust leermomenten in het werk 
op te zoeken en in te bouwen. 
 
……op samenwerking 
De kracht van de Aziatische horeca bestaat voor het grootste deel uit de individuele 
kwaliteiten van onze vakmensen, hun liefde voor en kennis van hun vak en een grote 
weerbaarheid en flexibiliteit in horecaondernemerschap. Wij zien die individuele krachten 
als het meest wezenlijke ingrediënt van ons Huis: het uit- én overdragen van kennis en 
kunde die in een lang proces, vanuit andere culturen en sterke tradities zorgvuldig is 
gegroeid, in een één-op-één relatie met iemand die zich die kennis en kunde, die kunst 
en cultuur, ook wil eigen maken. 
 
Die kwaliteiten maken echter ook dat het lastig is om als individuele ondernemers en 
bedrijven of als collectief naar buiten te treden en om samen met vakgenoten te werken 
aan dezelfde doelen. De kracht is dus ook een zwakte en een uitdaging voor iedereen die 
bij de ontwikkeling van het Huis van de Aziatische Keukens betrokken zal zijn. Het Huis 
van de Aziatische Keuken gaat er alleen komen als we in staat zijn om de kracht in 
samenwerking te mobiliseren, te bundelen en te benutten en als we daar voldoende tijd 
voor uit trekken. We hebben dus de medewerking van heel veel vakmensen uit de sector 
nodig! 
 
Uitgangspunt is dat het Huis gedragen en uitgebouwd wordt door een aantal partijen: 
Gedreven vakmensen en ondernemers, VCHO, KHN en TRA en een aantal roc’s. En daar 
omheen een aantal partners zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW), SBB en UWV en kennispartners met expertise van onderwijs en 
arbeidsmarktleren. 
 
Onze beeld van het Huis van Aziatische keukens 
 
De bedoeling van het Huis van de Aziatische Keuken is om via een netwerk van gedreven 
horecamensen in de Aziatische horecasector, die niet alleen hun vak maar ook de 
Nederlandse taal goed beheersen, leerlingen van verschillende afkomsten in te wijden en 
op te leiden tot succesvol Aziatisch culinair vakmanschap. Dat wil zeggen dat de focus 
volledig is gericht op een effectieve en snelle manier van opleiden: de praktijk van de 
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kunst en cultuur van de Aziatische Keuken staat centraal. De personen en organisaties die 
samenwerken in het Huis van de Aziatische Keuken hebben een gedeeld DNA als het gaat 
om passie voor het vak, leren en opleiden tot direct werk en de ondersteuning en 
ontwikkeling van leerlingen. Het Huis helpt talent te stimuleren, onderwijs en opleidingen 
voor vakmensen te verbeteren, de inzetbaarheid van vakmensen te vergroten en het 
rendement van leren op de werkplek te optimaliseren. 
 
Het Huis houdt zich primair bezig met de opleidingsinfrastructuur: de ontwikkeling, 
organisatie en facilitering van het netwerk dat het hart vormt van de opleiding. Daartoe 
worden bestaande opleidingsinitiatieven in het mbo in samenwerking met roc’s 
herontworpen en opgeschaald. Het bestaat het uit heel veel opleidingsactiviteiten in de 
bedrijven, die bij elkaar gehouden worden door onzichtbare en zichtbare verbindingen. 
Onzichtbaar zijn de gezamenlijke drives en het geloof om op diverse manieren vorm en 
inhoud te geven aan opleiden door werkplekleren en de verdere ontwikkeling van de 
Aziatische Keuken. Onzichtbaar ook zijn de passie voor het vak en de bereidheid om 
kennis en kunde te delen en mensen bij te staan in hun zoektocht naar vak- en 
bestaanszekerheid. Daarin is puur eigenbelang nog meer onzichtbaar omdat dat 
overschaduwd wordt door een gezamenlijke overtuiging dat het Vak groter is dan het 
Individu, en dat de toekomst gebaat is bij een gezamenlijke opleidingsinspanning. 
 
Zichtbaar zijn de verbindingselementen waar we in het Huis voor willen zorgen: 
• Optimale ondersteuning voor ‘meester en leerling’. 
• Tegemoetkomingen en vergoedingen voor de tijd en materialen die gemoeid zijn met 

het feitelijke opleidingsproces. 
• Actieve bemiddeling in de matching van werkzoekende leerlingen en werk en 

opleiding biedende meesters. 
• Borging van kwaliteit en tuning van het opleidingsproces, door o.a.: 

– Heldere en gemoduleerde leerroutes naar vereiste en direct toepasbare kennis en 
kunde. 

– Niveaubewaking en certificering van voor het vak essentiële onderdelen. 
– Heldere en 24/7 toegankelijke leermaterialen en -omgevingen buiten de werkplek, 

waarmee het leerproces op de werkplek kan worden versterkt en versneld. 
 
Het Huis gelooft in het talent van iedereen en is er van overtuigd dat een mens op 
verschillende manieren en momenten voortdurend leert: op de werkplek, thuis en in 
(digitale of materiele) leeromgevingen. In formele, non-formele (georganiseerd leren, 
doelgericht maar misschien minder gestructureerd en systematisch in vergelijking met 
formeel leren) en informele settingen (onbedoeld leren, kan in een georganiseerde 
leersetting plaatsvinden en ook daarbuiten. Dit leren is in feite een ‘bijproduct’ van 
andere activiteiten). Het Huis bundelt kennis van en ervaring met onderwijs en opleiden, 
branche- specifiek loopbaan- en opleidingsbeleid en mobiliteitsbevordering, 
wetenschappelijk en toegepast onderzoek, werkt met versnellers voor rendabel leren en 
past een effectieve communicatiestrategie toe. 
 
Het opleidingsmodel 
Het basismodel voor het Huis is dat er een doorlopende leerlijn voor een leven lang leren 
in de Aziatische horeca. Het uitgangspunt is de individuele professionalisering. Dat begint 
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idealiter in het voortgezet onderwijs en gaat dan verder in een algemene 
beroepsvorming. Op deze basis worden verschillende verdiepende specialisaties behaald. 
 
In de opleidingsroutes gaan we uit van bouwstenen voor basisvaardigheden, aangevuld 
met opleidingstrajecten ‘op maat’, die passen bij de verschillende Aziatische keukens. 
Opleidingstrajecten die passen bij specifieke segmenten in de vorm van leerling-gezel-
meester-routes. De meester is iemand die ook opleider kan zijn, de gezel is de vakman of 
vakvrouw die zich nog verder kan ontwikkelen, de leerling is iemand die meewerkt en het 
materiaal kent. De regie in het concept ligt bij de sector en de professionals die in hun 
vak het hoogst haalbare willen bereiken. Het model laat ruimte voor de ontwikkeling van 
bepaalde eigen branchekwalificaties die kunnen worden ingeschaald in het Nederlands 
kwalificatieraamwerk (NLQF)7 en daarmee een formele waarde verkrijgen. Het Huis zal 
ook dienen als een community voor Aziatische horecaondernemers en de koks die werken 
aan de technologische en vakspecifieke innovaties en ontwikkelingen in de verschillende 
specialisaties. 
 
Het Huis van de Aziatische Keukens dat op basis van dit basismodel vorm krijgt heeft de 
volgende kenmerken: 
• Opleidingen voor de Aziatische keukens en de specialisaties daarbinnen. 
• Opleiding vanuit maar niet perse in schoolgebouwen; de opleiding vindt plaats in de 

keukens. 
• De scholing wordt verzorgd door leermeesters, die een vergoeding ontvangen voor 

hun leermeesterschap. 
• De opleiding in de praktijk wordt voor de theoretische onderdelen ondersteund met 

onlinetoepassingen en effectief lesmateriaal. 
 
Het opleidingsmodel van het Huis kent drie onderdelen: 
• Gemoduleerde opbouw. 
• Gecertificeerde onderdelen. 
• Werkplekleren centraal. 
 
Ad. Gemoduleerde opbouw 
In het Huis wordt gebruik gemaakt van basisprogramma’s die vorm gegeven worden in 
simpele leerroutebeschrijvingen. Deze beschrijvingen vormen het uitgangspunt voor 
afspraken die gemaakt worden tussen de leermeester en zijn leerling, zodat deze zich zo 
snel en goed mogelijk het vak kan eigen maken. 
 
Voor het Aziatisch culinair vakmanschap geldt dat dit in de praktijk wordt geleerd en 
wordt vervolmaakt. De beroepsgroep zelf formuleert de eisen die nodig zijn. Kennis, 
deskundigheden en vaardigheden die nodig zijn voor de kerntaken en werkprocessen 
worden daarvoor ontrafeld en samengebracht in verschillende modules. De beroepsgroep 
bepaalt zo zelf welke samenstelling van de modules leidt tot de gewenste graad van 
vakmanschap. Met behulp van een reeks van praktijkopdrachten en proeven van 
bekwaamheid kan de leermeester vaststellen hoe zijn leerling zich ontwikkelt. Er wordt 

                                                
7 Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren en heeft als 
doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Het raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot 
universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid 
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gebruik gemaakt van bestaande beroepscompetentieprofielen, opleidingen, cursussen en 
kwalificatiedossiers én de praktijkervaring en vakkennis van de vakmensen zelf. 
 
De verfijning van de te volgen leerroute wordt uiteindelijk bepaald door de (leer)meester, 
op basis van wat zijn leerling al bij zich heeft aan kennis, kunde en ervaring op 
onderdelen van het vak. Zo ontstaan routes die passend zijn en in tijd en intensiteit zullen 
variëren. 
 
Ad. Gecertificeerde onderdelen 
De opzet van het Huis is primair gericht op de vakspecifieke onderdelen. Certificering 
daarvan wordt eerst en vooral gebaseerd op de waarde die de beroepsgroep zelf aan de 
onderdelen toekent. Uitgangspunt is dat de certificaten die door het Huis worden 
uitgegeven waarde hebben voor het vakmanschap zelf en gedragen worden door de 
vakmensen zelf. De certificaten worden uitgegeven op aangeven van de meester, die in 
de praktijk heeft bepaald of zijn leerling aan de gestelde eisen heeft voldaan. De leerling 
houdt zijn vorderingen en certificaten bij in een persoonlijk portfolio. Het huis beoordeelt 
dit portfolio voor de uitgifte van certificaten, door middel van peer-reviews. Dat wil 
zeggen dat meesters betrokken worden in de beoordeling van leerlingen die door een 
andere meester worden opgeleid. 
 
Ad. Werkplekleren centraal 
De uitvoering van de opleidingstrajecten vinden eerst en vooral plaats in de keuken van 
de leermeester aan de hand van een individuele opleidingsroute, afgeleid van de 
leerroutebeschrijvingen die door de beroepsgroep zijn vastgesteld. De leerling kan op 
aangeven van de leermeester voor specifieke onderdelen ook bij andere leermeesters 
terecht. Op basis van de leerroutebeschrijvingen zal het Huis online materiaal aanbieden, 
op basis van beschikbaar en nieuw te ontwikkelen leermiddelen. Dat kunnen 
instructiefilms zijn, theorielessen of naslagmateriaal. 
 
Duurzaam financieel gezond 
Het doel is om het Huis te laten uitgroeien tot een kostendekkende organisatie die een 
adequate en duurzame opleidingsinfrastructuur voor Aziatische Keuken in stand houdt.  
Verkend moet worden of en hoeveel middelen nodig zijn om tot de bouw van het beoogde 
Huis te kunnen overgaan en gaan na welke aanvullende fondsen we mogelijk kunnen 
verwerven (via onder andere het Regionaal Investeringsfonds (RIF), via de regeling ESF 
voor duurzame inzetbaarheid). Voor de verwerving van deze fondsen zal eerst moeten 
worden nagegaan wat de sector zelf uit eigen middelen wil en kan bijdragen. Op basis 
daarvan kan bepaald worden welke aanvullende middelen (cofinanciering) mogelijk zijn, 
om vervolgens aanvragen met projectplannen op te stellen voor de verwerving van deze 
benodigde extra middelen. 
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