Algemene informatie SVH Meestertitels

De SVH Meestertitel is de hoogste graad van vakbekwaamheid die iemand in de horeca kan behalen.
SVH Meesters behoren dan ook tot de top van de Nederlandse horeca. De SVH Meestertitels zijn
inmiddels een keurmerk geworden, een begrip dat niet meer is weg te denken uit de Nederlandse
horeca. SVH Meesters leveren bovendien een grote bijdrage aan het imago van het horecavak en
stimuleren professionals om het beste uit zichzelf te halen. Samen met SVH zetten zij zich in om de
vakbekwaamheid in de Nederlandse horeca te vergroten, zodat gasten kunnen genieten van een
plezierige en onbezorgde ervaring in de horeca. Dat doen ze onder meer door workshops en gastlessen
te verzorgen, te jureren bij wedstrijden en inhoudelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe
examens en leermiddelen van SVH. Ook zetten zij zich in om jongeren te inspireren en te stimuleren
om ook te gaan voor het hoogst haalbare in het vak.
Er zijn in de Nederland zes officiële SVH Meestertitels waarvoor een Commissie SVH Meesterproef
verantwoordelijk is:
• Commissie Meesterproef SVH Meestergastheer/Meestergastvrouw
• Commissie Meesterproef SVH Meesterhorecaondernemer
• Commissie Meesterproef SVH Meesterijsbereider
• Commissie Meesterproef SVH Meesterkok
• Commissie Meesterproef SVH Meesterschenker
• Commissie Meesterproef SVH Wijnmeester
De leden van deze Commissies zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de voorwaarden waar een
kandidaat aan moet voldoen om een SVH Meesterproef af te kunnen leggen en het afnemen van een
de SVH Meesterproef. Het secretariaat van de Meestertitels wordt gevoerd door SVH. De secretaris
SVH Meestertitels, Hanneke Westland, is bereikbaar op telefoonnummer 088 050 1517 of per e-mail:
svhmeestertitels@svh.nl.

De procedure

Om de SVH Meestertitel te behalen, moeten de volgende 4 stappen doorlopen worden:
• Stap 1: Aanmeldingsfase
• Stap 2: Motivatiegesprek
• Stap 3: Afleggen SVH Meesterproef
• Stap 4: Inauguratie tot SVH Meester

Stap 1: Aanmeldingsfase

Jaarlijks zijn er twee aanmeldingsmomenten voor de SVH Meesterproef. De kandidaat kan zijn dossier
voor 1 april of voor 1 oktober indienen bij de Commissie SVH Meesterproef. Voor de Meesterproef SVH
Meesterijsbereider geldt dat er jaarlijks één aanmeldingsmoment is, de kandidaat kan zijn dossier voor
1 oktober indienen.
Voor elke SVH Meestertitel zijn aanmeldingsvoorwaarden vastgesteld. Hierin staat beschreven aan
welke toelatingseisen de kandidaat moet voldoen en uit welke onderdelen het dossier moet bestaan.
Deze aanmeldingsvoorwaarden zijn te vinden op https://svhmeestertitels.nl/svh-meester-worden.
Wanneer je jouw dossier afgerond hebt, stuur je jouw dossier per post én per e-mail naar:
SVH
t.a.v. Secretaris SVH Meestertitels, Hanneke Westland
Postbus 303
2700 AH Zoetermeer
E-mail: svhmeestertitels@svh.nl
Telefoon: 088 050 1517

Vastgesteld op 10-6-2020

Stap 2: Motivatiegesprek

Na ontvangst van het dossier beoordeelt de secretaris SVH Meestertitels of het dossier compleet is en
of je voldoet aan de toelatingseisen. Indien de secretaris beide vragen positief kan beantwoorden, legt
de secretaris het dossier voor aan de Commissie SVH Meesterproef (CPM).
De Commissie besluit over het vervolgtraject, de secretaris is jouw aanspreekpunt en koppelt de
bevindingen van de Commissie terug aan jou.
Als de Commissie van mening is dat jij een potentiële SVH Meester bent, word je door de secretaris
uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Tijdens dit gesprek verwacht de Commissie een goed
onderbouwde toelichting op je aanmelding en het ingestuurde dossier. Het gesprek zal bestaan uit een
presentatie over jezelf, je carrière, de invulling van je rol als SVH Meester, je rol en taken binnen het
bedrijf waar je werkt. Vervolgens zullen de Commissieleden naar aanleiding van het door jou
ingezonden dossier en je presentatie een aantal vragen stellen. Op basis van het dossier en het
gesprek beslist de Commissie over het vervolgtraject. Dit besluit wordt na afloop van het
motivatiegesprek aan jou meegedeeld en beargumenteerd. Als het besluit positief is, word je
uitgenodigd voor het afleggen van de SVH Meesterproef.

Stap 3: Afleggen SVH Meesterproef

1. Zowel de kandidaat als de Commissie hebben een geheimhoudingsplicht over het afleggen van
de SVH Meesterproef: het is niet toegestaan om collega’s, leveranciers, etc. op de hoogte te
stellen dat een kandidaat opgaat voor de SVH Meesterproef. Dit is onder andere bedoeld ter
(zelf)bescherming van de kandidaat en de Commissieleden.
2. De SVH Meesterproef wordt afgenomen in het bedrijf waar de kandidaat werkzaam is. De proef
wordt afgenomen door de Plaatselijke Commissie SVH Meesterproef (PCM) die bestaat uit
twee SVH Meesters en de secretaris SVH Meestertitels.
3. De kandidaat ontvangt enkele weken voor de Meesterproef het draaiboek waarin de
voorbereiding en het verloop van de SVH Meesterproef beschreven is.
4. De kandidaat wordt op meer dan 100 punten beoordeeld tijdens de SVH Meesterproef. Tijdens
de proef zijn er twee evaluatiemomenten tussen de Commissie en de kandidaat. Na afloop van
de proef wordt het resultaat van de SVH Meesterproef officieel vastgesteld door de Commissie
en het resultaat wordt met de kandidaat besproken.
5. Als de kandidaat slaagt, mag de kandidaat zich na de inauguratie SVH Meester noemen. De
kandidaat plant de inauguratie samen de secretaris.

Stap 4: Inauguratie tot SVH Meester
Wanneer een kandidaat is geslaagd voor de SVH Meesterproef, vindt de inauguratie tot SVH Meester
plaats. De inauguratie vindt in principe plaats in het bedrijf waar de kandidaat werkt en zal binnen 6 tot 8
weken na het succesvol afleggen van de Meetsterproef plaatsvinden.
Het doel van de inauguratie is:
• de geslaagde kandidaat op passende wijze te huldigen voor de prestatie;
• bij te dragen aan de bekendheid en de waarde van SVH Meestertitel;
• bij te dragen aan versterking van het imago van het SVH Meesterschap.

Kosten

Nadat de Commissie SVH Meesterproef heeft aangegeven dat je de Meesterproef kunt afleggen,
ontvang je van SVH een factuur van € 1.500,- exclusief btw. Daarnaast draagt de kandidaat en/of de
werkgever de kosten die verbonden zijn aan het afleggen van de Meesterproef:
• lunch;
• diner;
• overnachting voor de Commissie.
Daarbij komen de kosten voor de feestelijke inauguratie.
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Privacy

Al jouw persoonlijke en bedrijfsgegevens rond jouw aanmelding en het eventueel afleggen van de SVH
Meesterproef worden door SVH strikt vertrouwelijk behandeld. Zie voor meer informatie de
Privacyverklaring van SVH op www.svh.nl.
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