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Koksopleidingen weinig oog voor gezondheid en duurzaamheid

‘gezondheidsbesef moet groeien’

Maurice de Jong

Terwijl de woorden duurzaamheid en 
gezondheid veelvuldig klinken in de 
samenleving, blijft het bij de meeste 
mbo-koksopleidingen op dit gebied 
angstvallig stil. Dat moet veranderen, 
vinden diverse deskundigen onder wie 
SHV-meester-kok Albert Kooy. 

Met haar duim beweegt Pety Breugem over 
het scherm van haar smartphone. Wilde 
eendenborst, gelei van rode biet, gekaramel-
liseerde schorseneer, rode bietenbladeren, 
olijfolie met rode biet vliegen voorbij. ‘En 
hier in het midden van het bord paarse en 
gele bloemkool. Dit was het zevengangen-
menu van gisteren.’ Uit dit menu blijkt over-
duidelijk de passie voor verse, duurzame en 
gezonde producten. Restaurant Karakter in 
Rotterdam, dat Breugem in 2010 oprichtte 
met haar partner Nathan Vermunt, werkt 
volgens dit stramien. 
Na haar middelbare koksopleiding volgde 
Breugel de hbo-studie Voeding & Diëtetiek. 
‘Tijdens deze studie bleek dat ik idealistisch 
was ingesteld. Ik werkte daarom als vrijwilli-
ger bij Fairfood International en deed daar 
onderzoek naar de voedselketen.’ Het idee 
om een restaurant te openen dat eerlijk en 
gezond eten serveert, ontstond nadat in 
Amsterdam steeds meer ‘groene’ restau-
rants de deuren openden. Na twee jaar 
draait Breugems zaak, ondanks de econo-
mische crisis, nog steeds goed.

DuurzaamheiD en gezonDheiD Het 
verhaal van Breugem moet SVH-meester-
kok Albert Kooy als muziek in de oren klin-
ken. Hij hoopt dat meer jonge mensen met 
die instelling eetgelegenheden openen. In 

meester-KoK Albert Kooy gAAt uit vAn de nederlAndse KeuKen Als bAsis, KoKen met 

seizoensgroenten en dAt zo duurzAAm mogelijK.
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teert positieve effecten signaleert De Bruijn. 
Soms weten leerlingen zelfs op hun stage 
collega’s te overtuigen geen poedertjes te 
gebruiken. En dankzij de aandacht voor ge-
zondheid eten jongeren thuis bijvoorbeeld 
meer groente.  
Een levend voorbeeld hiervan is Johan Ste-
vens (19), een lange dunne jongen die al 
vanaf zijn veertiende in de horeca werkt. In 
vol koksornaat is hij bezig met schoon-
maakwerkzaamheden in de keuken van de 
mensa. Stevens volgt nu de opleiding tot 
horecaondernemer. Het is niet meer aan 
hem af te zien, maar vier jaar geleden woog 
de horecastudent zo’n 120 kilo. Toen Ste-
vens aan zijn mbo-opleiding op niveau 4  
begon, kwam de realisatie dat hij verkeerd 
bezig was. ‘Ik ben opgegroeid met alleen 
maar vette zooi en at veel vlees. Op school 
leerde ik dat je gezond en lekker kunt koken. 
De horeca-opleiding laat zien wat je alle-
maal kunt doen met groenten. Ook de ver-
geten groenten.’ 
Qua gezondheid stak Stevens ook al het een 
en ander op. Zo leerde de koksleerling       
bietjes eerst te koken en dan te pellen.      
Op die manier blijft de voedingswaarde be-
ter behouden. In zijn persoonlijke leven 
heeft Stevens voordeel van de opleiding. Hij 

de meeste horeca-etablissementen is de 
aandacht voor aspecten als duurzaamheid 
en gezondheid ondermaats. En het is nog 
maar de vraag of er voldoende koks uit de 
opleidingen uitstromen die deze zaken tus-
sen de oren hebben. De meeste middelbare 
koksopleidingen werken nog volgens de tra-
ditionele Franse keuken met verouderde les-
boeken, weet Kooy. ‘Alles in Nederlandse 
horecagelegenheden is gericht op de Franse 
keuken. Aan de receptuur en gerechten is in 
dertig jaar niets veranderd.’ Maar is dit erg? 
Ja, benadrukt de meester-kok. Ten eerste uit 
cultureel oogpunt. Waarom niet gewoon uit-
gaan van de Nederlandse keuken met haar 
vele seizoenen. En de Franse kookkunst met 
haar overdaad aan vlees en dierlijke produc-
ten staat niet zozeer bekend als gezond.  
‘Bij sauzen wordt bijvoorbeeld veel boter ge-
bruikt. Maar dat wil niet zeggen dat het alle-
maal rauwkost hoeft te zijn.’ 

anekDote Kooy realiseert zich dat men-
sen vooral lekker eten willen en daarbij het 
gezondheidsaspect nog wel eens uit het oog 
verliezen. Hier hebben de koks dus enige 
verantwoordelijkheid vindt hij. Kooys ziens-
wijze komt op het volgende neer: de Neder-
landse keuken als basis nemen, koken met 
louter seizoensgroenten en dat zo duur-
zaam mogelijk. Gezondheid neemt ook een 
belangrijke plaats in. Groente vormt de 
hoofdmoot in al zijn gerechten. 80% groen-
te en 20% vlees. Terwijl in de meeste restau-
rants vlees en vis de hoofdmoot van de 
maaltijd uitmaakt. 
Tijdens een bijeenkomst van facilitair mede-
werkers in Delft vertelde hij hier een leuke 
anekdote over. Kooy is docent op de Sten-
den Hogeschool. Het restaurant van deze 
internationaal georiënteerde hogeschool 
hanteert Kooys evangelie: 80% groente en 
20% vlees. Dit zorgt nog al eens voor ver-
warring onder de eters. ‘Ik kan me een keer 
herinneren dat er vier kerels binnenkwamen 
en het menu bekeken. Ze toonden interesse 
in een gerecht van spruiten, amandelen en 
rib eye. “Doe maar vier keer de rib eye”, zei-
den ze. Verontwaardigd keken ze even later 
op hun borden. “Ober, we hebben rib eye 

besteld.” Moest een student ze uitleggen 
dat het vlees onder de spruitjes lag.’ Met dit 
voorbeeld geeft de chef aan dat een veran-
dering van denkwijze nodig is onder consu-
menten. Kooy heeft een aantal boeken ge-
schreven, zoals de Nieuwe Nederlandse 
Keuken en het meest recent: 5 ingrediënten 
voor beter, verser, gezonder en eerlijker eten. 
Hij zou graag zien dat koksscholen zijn    
methode adopteren.

koning Willem i College Het Ko-
ning Willem I College in Den Bosch is één 
van de drie mbo-opleidingen die dit heeft 
gedaan. Alweer acht jaar geleden ging Kooy 
als een olifant door de porseleinkast. Weg 
met alle poedertjes en mixjes. Vanaf nu 
moest er met verse, eerlijke en gezonde in-
grediënten worden gekookt.
In een van de praktijkruimtes van de oplei-
ding wordt duidelijk dat Kooys advies goed 
is opgepakt. Getooid in een wit kokskos-
tuum en bijbehorende koksmuts legt chef-
kok Marino de Bruijn bedeesde en aandach-
tig luisterende eerstejaarsstudenten de 
principes uit van het maken van een groen-
tebouillon. Twee aan twee staan ze opge-
steld bij een kookeiland; snijplanken voor 
zich en een messenset gereed, klaar om 
straks gelijk het geleerde in de praktijk te 
brengen. Wortel, ui, prei, selderij, een snufje 
peper en beetje zout. Geen poedertje komt 
eraan te pas om bouillon te maken. Voordat 
onder leiding van Kooy het onderwijs van de 
Bossche koksopleiding werd opgeschoond, 
regeerden ook hier de ‘poedertjes’. Dit sor-

Opleidingsmodule gezondheid
 
ook het voedingscentrum (vc) ziet dat er op de mbo-koksopleidingen te weinig aandacht 
bestaat voor gezondheid en dat is terug te zien in het horeca-aanbod. om die reden ontwik-
kelde het vc in 2010 de mbo-module ‘meer dan lekker in de horeca’, waarin wordt gewezen 
op het belang van gezondheid in de koksopleiding. de module is tot het eind van het jaar te 
vinden op de gelijknamige website: meerdanlekkerindehoreca.nl. daarna wordt de module  
overgedragen aan svH, een organisatie die leermiddelen ontwikkelt voor de horeca. de in-
houd van de module ‘meer dan lekker in de horeca’ wordt opgenomen in de website passie-
voorhoreca.nl waar horecaprofessionals hun informatie vandaan halen. 

‘Albert Kooys 
evangelie: 80% 

groente en 20% vlees’
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maakt spaghetti met verse tomaten en op de pizza komen alleen 
maar verse en gezonde ingrediënten.

overgeWiCht Stevens is een voorbeeld van wat het Koning Wil-
lem I College wil bewerkstelligen. ‘Wij als leerkrachten zijn inspira-
tors’, zegt kookdocent Twan Musters, die voor hij zeven jaar geleden 
bij de onderwijsinstelling begon altijd in het topsegment van de ho-
reca werkte. En nog steeds is hij één tot twee keer per maand achter 
de pannen van een restaurant te vinden om feeling te houden met 
de praktijk. Musters is een gepassioneerd aanhanger van Kooys filo-
sofie van de Nederlandse keuken met zijn aandacht voor seizoens-
groenten en duurzaamheid. Deze twee aspecten plus smaak lopen 
als een rode draad door de opleiding van het Koning Willem I Colle-
ge. ‘Zo leren studenten vanaf het begin het verschil tussen ambacht 
en industrie’, zegt Musters, waarbij de industrie fungeert als voor-
beeld hoe het niet moet. De opleiding leert studenten niet te veel 
zout, suiker en vet te gebruiken. Alternatieven zijn immers voorhan-
den. ‘Soja is net als zout een smaakversterker.’ 
Een ander belangrijk aspect tijdens de studie is het afstemmen van 
de energiebehoefte. Beter meerdere keren een beetje eten dan min-
der keren heel veel. Studenten bereiden gerechten volgens het 20% 
vlees en 80% groenteconcept. Dat gebeurt ook bij de bereiding van 
kipsaté. ‘We zeggen: meer groente en fruit door de salades, dan is er 
minder kip nodig. Maar de kip die je gebruikt moet dan wel van de 
hoogste kwaliteit zijn’, redeneert Musters. ‘Minder vlees en meer 
groente betekenen ook minder calorieën.’ 

groente Tijdens een rondleiding door de horecasectie van het 
Koning Willem I College blijkt het belang dat de opleiding hecht aan 
groente. Zo ook in de mensa met lichte houten vloer en meubels. 
Gecentreerd achter de ronde bar, achterin de eetzaal, hangt een foto 
in een houten omlijsting van een lichtgroene krop botersla die je bij-
na letterlijk aanstaart. Rechts naast de bar hangen banners met 
boontjes en schorseneren van de nieuwe Nederlandse keuken. Hij 
pakt een menukaart en wijst naar de hacheesoep. ‘Hier zit maar een 
klein beetje vlees in, terwijl het normaal het hoofdbestanddeel is.’ 

De uien en laurier maken een meerderheid van de dis uit. In het res-
taurant, evenals de mensa verlaten op deze vrijdagmiddag, zijn ook 
groenteninvloeden terug te vinden in de vorm van klassiek ogende 
schilderijtjes. De eetgelegenheid biedt uitzicht op een sobere groen-
tetuin. ‘Je ziet de boerenkool vanuit het raam en de knolletjes zijn 
goed’, constateert Musters. ‘Er groeit nu weinig, dus er is weinig te 
zien. Dan moet je creatief zijn met de producten die er wel zijn.’ 

FoCus op vlees Volgens Kooy ontbreekt de creativiteit om met 
groente lekkere gerechten te maken door de focus op vlees. ‘In de 
restaurantkeukens mogen de leerlingkoks de groente doen en de 
chefs doen het vlees en de vis. Terwijl het moeilijker is om een goed 
groentegerecht te maken.’ Top-chefs doen veel creatieve dingen met 
groenten, maar het merendeel van de restaurants niet. Hier worden 
leerling-koks niet geïnspireerd gezonder te koken. Maar de leerlin-
gen moeten zelf ook initiatief tonen. ‘Ik schrik wel eens. Er is te wei-
nig passie. Je moet zelf aan de slag om het juiste restaurant te vin-
den.’
Ferdie Olde Bijvank, secretaris van het Koksgilde en al veertig jaar 
werkzaam in de horeca, kan zich deels vinden in de kritiek van Kooy. 
Maar hij stelt ook dat mensen als ze uit eten gaan graag vlees of vis 
eten. ‘Het restaurantpubliek wil gerechten dat het zelf niet zo snel 
maakt en dan vooral vlees en vis. Ze willen zich laten verwennen.’ 
Bijvank vindt het wel zorgelijk dat de koksopleidingen verschralen. 
Zij zijn te algemeen en te weinig gericht op vakkennis. Hier zijn nog 
slagen te maken. Volgens Olde Bijvank is de trend naar meer groen-
te duidelijk zichtbaar voor de toekomst, zeker met het steeds 
schaarser worden van vlees en vis. 
Het Koning Willem I College probeert door nauwe samenwerking 
met stagebedrijven hen meer te betrekken bij de school. En zo het 
gezondheidsbesef te voeden. ‘80% van de leerbedrijven bezoekt 
onze workshops zodat ze kunnen zien wat we doen. Op die manier 
kweek je begrip’, aldus Musters. Intussen gaat het de opleiding voor 
de wind. 20% meer leerlingen in het jaar 2012-2013. Deels heeft dat 
te maken met de aandacht voor gezondheid. Maar: ‘We hebben    
passie en brengen die over. We laten ze ruiken, zien en proeven’, 
legt Musters uit.

geen poedertje of mixje Komt erAAn te pAs op Het Koning Willem I 
college in den boscH.

de focus ligt op groente in de mbo-KoKsopleiding vAn Het Koning 

Willem I college.
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