
LEREN EN WERKEN IN 
DE HORECA MET SVH PRAK-

TIJKBEWIJZEN.

Waarom? 
→  Laagdrempelige manier van leren 

en certificeren op de werkvloer. 
→  De lerende medewerker is direct 

inzetbaar in het bedrijf.
→   Extra groei van vakkrachten voor 

de horeca. 
→  Medewerkers behouden door 

interne groeimogelijkheden te  
bieden.



Wat? 
SVH Praktijkbewijzen zijn 
certificaten van vakbekwaamheid 
voor medewerkers die bepaalde 
vaardigheden op de werkvloer 
kunnen leveren. SVH Praktijkbewijzen 
kunnen uiteindelijk leiden tot een 
branchediploma van SVH. De 
praktijkbewijzen zijn tot nu toe 
in te zetten voor keukenassistent 
en/of bedieningsassistent. Op 
termijn komen er meer richtingen 
beschikbaar.

Voor wie?
→   Eigen medewerkers die 

graag leren in de praktijk en 
daarvoor gewaardeerd en 
gediplomeerd willen worden. 

→  Nieuwe medewerkers die het 
vak willen leren.

→  Mensen zonder relevante 
werkervaring (zij-instromers) 
die stapsgewijs door het 
werk worden geleid, zodat zij 
vakbekwaam worden op de 
werkvloer.

→  Iedereen die, om wat voor 
reden dan ook, geen volledig 
examentraject kan volgen, 
maar meer praktijkgericht is.

Hoe? 
Vaardigheden van lerende 
medewerkers worden 
beoordeeld door een speciaal 
geschoolde leermeester, de 
leermeester+. Om leermeester+ 
te worden moet je al SVH 
Leermeester zijn. Na het 
behalen van het diploma 
Leermeester+, krijg je toegang 
tot het platform met alle 
praktijkbewijzen, de BAS & 
KAS instructiekaarten en 
de certificeringsmodule. 
De lerende medewerker 
kan nu worden opgeleid 
door de Leermeester+ en 
met SVH lesmateriaal en 
instructiekaarten worden 
ondersteund. 



         Kosten inclusief btw

Leermeester+ 
(opleiding en examen):
→ E-learning
→  Opleiding (incl. training PTC-

Werkstap)
→  SVH Examen + Examen 

Werkstap

+/-  €500 Verplicht

Training Werken met Werkstap 
(PTC Groep)(éénmalige 
investering)

€ 150 Verplicht

Abonnement Werkstap € 4,00 per maand per 
leerling en leermeester

Verplicht

BAS/KAS E-learning of theorie- 
en werkboek

€ 95,00   E-learning
€ 68,50   Theorieboek
€ 56,50   Werkboek
€ 97,00    Combipakket 

theorie- 
werkboek

Optioneel

Fysieke kaartenbak met KAS/
BAS instructiekaarten

€ 123,00 Optioneel

SVH Praktijkbewijs € 24,20 per SVH 
Praktijkbewijs

Verplicht

Aanvraag branchediploma SVH € 60 Optioneel

Tegemoetkoming in de 
kosten
Neemt u via de gemeente of 
het UWV iemand aan met een 
uitkeringsachtergrond? Dan 
heeft u kans dat er subsidies 
gelden om tegemoet te 
komen in de kosten. Neem 
voor de mogelijkheden 
contact op met het UWV 
WerkgeversServicepunt of het 
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 
(Gemeenten). 

Interesse? 
Willen jullie mij laten weten of 
jullie interesse hebben in deze 
manier van opleiden?



Ricardo Eshuis
ricardo.eshuis@svh.nl
06 81 48 62 87


