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1. Inleiding 

Op de horeca-afdeling laat men in veel lessen de SDG's terugkomen. Zo leren  studenten dat zorg 
voor elkaar en voor de aarde belangrijk is Ze werken in hun 
leerondernemingen(opleidingsrestaurants)met ingrediënten die het seizoen brengt, uit de streek, 
duurzaam en zoveel als mogelijk biologisch komen. Als trotse MHS-Herenboer denken ze samen met 
de coöperatie Heerenboeren Boxtel na over het zaai en teelt/oogst plan. De ingrediënten die uit de 
oogst voorkomen worden verwerkt en bewerkt door jonge koks en bediening in 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 leren leggen ze een mooie basis voor de rest van 
hun leven.   

Bij de MHS werken ze volgens de 5 principes van de Dutch Cuisine. Cultuur, Natuur, Gezond, Kwaliteit 
en  Waarde.. Deze 5 principes vormen een  prima basis voor iedereen die duurzamer en bewuster wil 
gaan leven. Je vermindert namelijk het aantal voedselkilometers behoorlijk als je lokaal en bewust 
inkoopt. Onze Nederlandse boeren en tuinders zorgen iedere dag weer voor heerlijke, verse 
producten zodat wij ieder seizoen een gezonde keuze kunnen maken. 
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Met prachtige producten van NL bodem bereiden studenten van de mIddelbare Horeca School, 
(H)eerlijke gerechten, coctails en mocktails die passen bij de Dutch Cuisine. Heerlijke gerechten die 
ook nog eens goed zijn voor het milieu.  

Groenten hebben bij ons de hoofdrol (80%) en een duurzaam stuk vlees of vis is bijzaak (20%). Zo zijn 
de gerechten minder belastend voor het milieu en kan je zonder zorgen genieten van een heerlijke 
en gezonde maaltijd. 

De Middelbare Horecaschool heeft meegewerkt aan een boek over streekproducten en aan een ‘no 
waste’-app.  
 
De studenten verzorgden verschillende benefietdiners, waaronder een kerstdiner voor 800 
minderbedeelden. Rond de jaarwisseling is dat dit jaar niet doorgegaan.   

In juni heeft de duurzaamheidscoördinator een gastles verzorgd in alle negen eerstejaarsklassen. Hij 
gebruikte daarbij https://forms.office.com/r/8d7tMV6DFM 
zodat studenten zelf hun kennis konden toetsen. 
Via https://forms.office.com/r/CH1eW74stY werd bekeken welke SDG’s betrekking hebben op zorg 
voor elkaar en welke gaan over zorg voor de aarde.  
Veel klassen waren in andere lessen al ingegaan op de SDG’s.   

2. Biologisch afbreekbare verpakkingen 
 

 

Nieuw bij de horeca is zat ze 100 % bioafbreekbare rietjes hebben aangeschaft met houders die 

zeggen “plastic straws can kiss my ….”  

 

De take away gaat in bakjes van mais PLA dat 100 % biologisch afbreekbaar is en in de GFT bak mag. 

Ook de lepetjes en de bekertjes bij bioafbreekbaar.  Leverancier https://www.natureko.nl/ 

https://forms.office.com/r/8d7tMV6DFM
https://forms.office.com/r/CH1eW74stY
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3. De challenge voedselverspilling  

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 

4. Duurzaamste docent (2020-2021) 
 

Marino de Bruijn 

Onderwijstype: MBO 

School: Koning Willem I College 

Jaar van aanmelding: 2020 

Marino geeft les op de horeca-afdeling en laat in alle lessen die hij geeft de SDG's terugkomen. Zo 
leren zijn studenten dat zorg voor elkaar en voor de aarde belangrijk is Ze bereiden vrijwel alleen 
gerechten die van het seizoen zijn, van de streek en biologisch. Ze laten de Heereboeren in Boxtel de 
gewassen produceren die ze in hun restaurant serveren. Zo leveren ze de hoogste kwaliteit en op de 
meest duurzame manier. De koks die hij begeleidt krijgen zo de meest duurzame opleiding die ook 
nog gaat voor kwaliteit. Dat nemen de studenten voor hun leven mee. Ze koken volgens het principe 
van de Dutch Cuisine. Dat is voor iedereen die duurzaam wil leven en eten. Je vermindert namelijk 
het aantal voedselkilometers behoorlijk als je lokaal en bewust inkoopt. Onze Nederlandse boeren en 
tuinders zorgen iedere dag weer voor heerlijke, verse producten zodat wij ieder seizoen een gezonde 
keuze kunnen maken. 

Met de prachtige producten van Nederlandse bodem bereiden de chefs van Dutch Cuisine 
verrassende, heerlijke gerechten die ook nog eens goed zijn voor het milieu. Ze kopen lokaal in, 
rekening houden met wat er te koop is in ieder seizoen en koken via ons 80/20 principe. Groenten 
heeft bij ons de hoofdrol (80%) en een duurzaam stuk vlees of vis is bijzaak (20%). Zo zijn de 
gerechten minder belastend voor het milieu en kan jij zonder zorgen genieten van een heerlijke en 
gezonde maaltijd. 

5. Teamleider lid van de Global Goals Expertise Groep 

Teamleider Twan Mutsers is 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 meerjarenuitvoeringsplannen en het 
strategisch beleidsplan. In schooljaar 2021 zal Twan zelfs voorzitter zijn. 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.   

https://youtu.be/a7sFHNqtK_E
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6. 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. 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/foodupbrabant/nieuws+foodupbrabant/1
927705.aspx?fbclid=IwAR3BztyJgxdEX128mz1uur2xvR0E46TskVajx4yyDxv3TNbpDf91ZMS4tVE 

7. CO2 positieve horeca  
 

De afdeling wil nu gaan richting een CO2 positieve horeca. Daar willen ze komend jaar een project in 

gaan doen.  

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

In 2021 zijn alle eerstejaars studenten één week lang gaan bivakkeren op de landerijen van de 

Herenboeken. Ze hebben meegewerkt op de akkers, hebben gekookt en hebben een gezellige tijd 

gehad.  

Met de toetreding tot de Coöperatie Herenboeren Wilhelminapark mag de Middelbare Horeca 
School zich nu ook Herenboer noemen. Per 1 september krijgt de Bossche Horecaopleiding namelijk 
groenten, fruit, eieren en vlees van hun coöperatieve boerderij in Boxtel.  
 
Sinds 1 september kan de opleiding 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 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/foodupbrabant/nieuws+foodupbrabant/1927705.aspx?fbclid=IwAR3BztyJgxdEX128mz1uur2xvR0E46TskVajx4yyDxv3TNbpDf91ZMS4tVE
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/foodupbrabant/nieuws+foodupbrabant/1927705.aspx?fbclid=IwAR3BztyJgxdEX128mz1uur2xvR0E46TskVajx4yyDxv3TNbpDf91ZMS4tVE
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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. Koks op de 
boerderij Musters is sinds vorig jaar bekend met het fenomeen Herenboeren. 
 
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 toetreedt 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 
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 
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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. 

9. Introductie bij de Heereboeren. 

Vanaf schooljaar 2021 zullen alle eerstejaars studenten van de MHS tijdens de introductieweek 
ontvangen worden op de Herenboerderij om al direct kennis te maken met de Herenboeren. Door de 
integratie van dit initiatief zorgen we voor afdelingsbrede betrokkenheid die vanaf dag één 
geprikkeld is, 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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10. Koksopleiding helpt mee lupine op de menukaart te 

krijgen.  

 

11. Wat doe je met de ‘valappels’ in de appeloogsttijd.... 

De Middelbare Horeca School ‘s-Hertogenbosch is niet voor niets een trotse Herenboerenlid! 
Vandaag maken alle Herenboeren kennis met heerlijke, door studenten van de Middelbare 
Horeca school, gemaakte appelstroop - appelkoek - appelcompote. 
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12. Koken met weinig zout i.s.m. de nierstichting 

In samenwerking met de Nierstichting laten wij , Middelbare Horeca School ‘s-Hertogenbosch, onze 
gasten en studenten bewust worden hoe je lekker kunt koken met zo min mogelijk zout. Dit doen wij 
tijdens de #restaurantdriedaagse waarbij onze chefs van de toekomst een 3 gangen diner hebben 
voorbereid die de gast kan komen afhalen en thuis verder kan afmaken. We zijn trots en blij dat we 
kunnen bijdragen aan dit mooie initiatief! 

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

Opleiding alle         

       

 Vak E D C B A 

 burgerschap          

 beroepsgerichte vakken           

             

             

             

 andere vakken als           

 Nederlands           

 Engels            

             

             

 keuzedeel duurzaamheid nee         
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