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‘De samenwerking resulteert in één 
loket voor een totaal opleidingsplan’

Werkvloer én 
management
 
SVO en BK leiden samen op in kwaliteit en  
voedselveiligheid

Vanuit één loket een totaal opleidingsplan – van werkvloer tot 
en met management – voor voedselveiligheid en kwaliteitszorg 
bieden. Vanuit die doelstelling werken SVO vakopleiding food 
en Bureau voor Kwaliteitszorg nu samen, ieder vanuit het eigen 
specialisme. Ingespeeld wordt op de steeds hogere eisen die 
aan de voedingsmiddelenproducenten worden gesteld.

Ze kwamen elkaar in de markt al tegen: 
SVO vakopleiding food en Bureau voor 
Kwaliteitszorg (BK). SVO vakopleiding 
food richt zich met mbo-vakopleidingen en 
-trainingen op het operationele deel van de 
taken in de voedingsindustrie waar voedsel-
veiligheid en kwaliteitszorg altijd een 
onderdeel van zijn. De trainers en project-
managers van BK bewegen zich op hoger 

niveau en houden zich bezig met kwaliteits-
management in de voedingsindustrie. 
Omdat SVO regelmatig ook de opleidings-
vraag krijgt om een verdiepingsslag te 
maken naar bijvoorbeeld een kwaliteits-
dienst en omdat BK tevens wordt gevraagd 
naar operationele kennis voor de werkvloer, 
zijn beide organisaties de samenwerking 
aangegaan. “De voedingsindustrie heeft een 

grotere vraag dan alleen operationele of 
alleen managementexpertise in kwaliteits-
zorg en voedselveiligheid. Bedrijven wor-
stelen regelmatig met die twee delen. Door 
als SVO en BK nu de krachten te bundelen, 
zijn we in staat één opleidingsplan aan te 
bieden en zowel naar de korte als de langere 
termijn te kijken.”
Michel Brinkhorst, directeur van BK, en 

Astrid de Rozario, unitmanager voedings-
industrie bij SVO vakopleidingen food, zijn 
stellig over de meerwaarde van de samen-
werking die hun organisaties zijn aange-
gaan. “Door samen te werken, kunnen we 
wat extra’s bieden, namelijk continuïteit in 
opleiden. Zo kunnen we de voedingsindus-
trie helpen en sterker maken. De noodzaak 
daartoe is er, want de sector roept om kwa-

liteit. Dit niet in de laatste plaats door de 
schandalen van de afgelopen tijd.”

Druk op kwaliteit
“De druk vanuit de overheid, retailers en 
consumenten is hoog”, analyseert Brink-
horst de huidige situatie in de voedingsin-
dustrie. Hij noemt in dat kader de steeds 
complexere vraagstukken rond de voedsel-
veiligheidsstandaarden. “Maar er zijn ook 
de specifieke klanteneisen van retailers als 
Tesco waaraan moet worden voldaan. 
Bedrijven moeten optimale borging van het 
product en hun proces bieden. Opleiden en 
training is een belangrijk deel van die pro-
cesbeheersing.”
Zijn organisatie brengt een trainingspro-
gramma dat gericht is op operationele 
vraagstukken over HACCP, BRC, FSCC 
22000 of IFS. “Maar wat wij niet willen, is 
dat een nieuwe richtlijn of nieuwe eisen via 
een beperkte eenmalige training met een 
‘vinkje’ worden afgedaan. Of dat louter het 
succesvol doorlopen van een audit het doel 
is. Zaken moeten in een groter perspectief 
kunnen worden gezien en bedrijven moe-
ten doordrongen zijn van het grote belang 
van kwaliteit.”
De Rozario sluit zich aan bij de woorden 
van Brinkhorst en trekt de parallel naar de 
noodzaak van een goed opleidingstraject op 
de werkvloer: “Door de vergrijzing zien we 
(product)kennis en vakmanschap wegvloei-
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Astrid de Rozario, unitmanager voedingsindustrie bij SVO vakopleidingen food, en Michel Brinkhorst, directeur 

van Bureau voor Kwaliteitszorg: “Door samen te werken, kunnen we continuïteit in opleiden bieden.” 
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en. Dit kan grote gevolgen hebben voor  
de kwaliteit. De verantwoordelijkheid  
moet worden neergelegd bij mensen die  
het aankunnen en dat vereist een zeker  
kennisniveau met bijbehorende opleiding.”

Eén loket
De samenwerking tussen BK en SVO resul-
teert in één loket voor een totaal oplei-
dingsplan op het gebied van voedselveilig-
heid en kwaliteitszorg. Het aanbod omvat 
daarmee alle niveaus: basis, verdieping en 
specialistisch. Het type opleiding of training 
is gevarieerd. “Wij zien dat ‘blended’ leren 
het meest succesvol is”, vertelt de SVO- 
manager uit ervaring. Daaronder verstaat 
zij de mix van individueel leren, groepstrai-
ning, theorie, praktijk en mogelijk ook 
e-learning, een traject waarin BK gespecia-
liseerd is. Inhoudelijk reikt het opleidings-
aanbod van productkennis tot en met 
management en persoonlijke ontwikkeling, 
inclusief verbetertrajecten. “Daarmee bie-
den we alles aan dat onder de paraplu valt 
van kwaliteitszorg en voedselveiligheid”, 

aldus Brinkhorst. “Het opleidingsplan heeft 
groei van de mensen nadrukkelijk tot doel.”
De Rozario vult aan: “Wat we niet willen is 
het laagst acceptabele niveau tegen de laag-
ste prijs. Het is noodzakelijk dat binnen  
een organisatie kwaliteit bij iedereen in de 
genen zit. Daarbij bieden we een gevarieerd 
pakket, ook in prijs.”

Ontwikkeling en innovatie
Naast het huidige aanbod staan SVO en BK 
open voor gezamenlijke ontwikkeling in 
antwoord op vragen vanuit de markt. Op 
basis van klantspecifieke vragen, kunnen 
opleidingen worden ontwikkeld. Dat kun-
nen ook vragen van buitenlandse bedrijven 
zijn. “En als er veranderingen zijn in de 

markt, bijvoorbeeld nieuwe kwaliteitscri- 
teria, kan het zinvol zijn om samen in  
plaats van naast elkaar op te trekken”, is  
De Rozario van mening.
Innovatiemogelijkheden zien de nieuwe 
partners in maatwerktrajecten, opleidingen 
volledig afgestemd op de vraag van bedrij-
ven of een opleidingsplan voor alle niveaus. 
“Wij kunnen volledig ‘ontzorgen’ door het 
aanbieden van een systeem waarbij wij de 
interne opleidingsbehoefte meten en acties 
signaleren en uitvoeren”, stelt de BK-direc-
teur. Daarnaast kunnen SVO en BK actief 
meewerken aan specifieke certificering in 
bepaalde branches.

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •

SVO en Bureau voor  
Kwaliteitszorg
Zowel SVO vakopleiding food als Bureau 
voor Kwaliteitszorg (BK) beschikken over 
ruime ervaring in het opleiden en trainen 
van nieuwe en vaste medewerkers in de 
voedingsindustrie. BK kent als dienstverle-
ner in kwaliteit en voedselveiligheid alle 
gangbare kwaliteitsnormen, actuele wetge-
ving en klanteisen. Trainers van BK zijn ook 
werkzaam als projectmanagers en buigen 
zich over vraagstukken rond HACCP, BRC, 
FSCC 22000 of IFS.
SVO vakopleiding food leidt vakmensen op 
en biedt daartoe mbo-opleidingen van 
niveau 1 tot en met 4 voor functies van 
medewerker tot manager en een breed 
aanbod van vak- en vaardigheidstrainingen. 
SVO heeft als motto dat goed opgeleide 
medewerkers het succes van een food- 
bedrijf bepalen.
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