10 | 18

Onze opleidingen
‘Inspirerend onderwijs.’

Kans op een baan

opleiding niveau 2

Leerweg

• Gastheer/gastvrouw

bbl/ bol

2

3

4

• Kok

bbl/ bol

2

3

4

• Uitvoerend bakker

bbl/ bol

5

Locaties

opleiding niveau 3
• Eerste medewerker fastservice

bol

5

springen! Albeda Horecacollege werkt samen met veel

• Zelfstandig werkend bakker

bbl/ bol

5

bedrijven in Rotterdam en de regio. De kans op een

• Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw

bbl/ bol

2

baan na je diploma is echt heel groot.

• Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw
op cruiseschip ss Rotterdam

bol

1

Meer informatie en aanmelden

• Zelfstandig werkend kok

bbl/ bol

2

Meer informatie over de opleidingen van Albeda

• Zelfstandig werkend kok op cruiseschip
ss Rotterdam

bol

1

kunt verwachten.

Welk niveau?

5

3

4

5

• Gastronoom/Sommelier

bbl/ bol

5

• Gespecialiseerd kok

bbl/ bol

5

• Leidinggevende bediening

bbl/ bol

5

1

3e Katendrechtsehoofd 25,
Rotterdam
(Cruiseschip ss Rotterdam)

2

Baljuwstraat 2,
Rotterdam
(Restaurant GROOS!)

3

De Vloot 68,
Maassluis
(Restaurant Proeflokaal)

Heb je vragen over opleidingen, studiekeuze en alles

niveau 2, 3 of 4 richting horeca of brood en banket.

wat daarmee te maken heeft, dan kun je terecht

• Leidinggevende keuken

bbl/ Poeldijk
bol
N 211

Monster
N 211
N 465

bol

5

bij het Studie info punt. Kijk op albeda.nl/stip voor

• Manager ondernemer horeca

de contactgegevens en openingstijden.

N213

• Meewerkend horeca ondernemer

bol

Je kunt kiezen voor de beroepsopleidende leerweg

opleiding. Ga naar de opleiding van je keuze en klik op

(bol). Je gaat bijna de hele week naar school, je doet

‘aanmelden’. Na je aanmelding volgt de intake

praktijkopdrachten en loopt stage. Je kunt ook kiezen

procedure en bekijken we samen of de opleiding bij

voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dan werk

je past.

5

N466

Heenweg

Hoek van Holland

N220

bbl

Lierhand
Blaker

De Lier

Bergschenhoek

A20

Het Beijersche

Terbregge

N 471

Capelle
a/d IJssel

Maasland

3

2

Schiedam
Vlaardingen

Rotterdam

Kralingsche
Plas

Schenkel

N 210

N218

Brielle

Heveringen
Helhoek

je één dag in de week op school. Je moet hiervoor een

Nieuwsgierig?

arbeidscontract hebben van minimaal 20 uur per week.

Kijk op albeda.nl/horecacollege voor meer informatie,

Pernis
Zwartewaal

Krimpen
a/d IJssel

Nederlek
Hoek

N 476

N474
N 477

Nieuwe Maas

Tinte

Westvoorne

Krimpen a/d IJssel

Vlaardingen

Rozenburg

Brielle

Strype

Stuifakker

Berkenwoude
Groot Hitland

N475

Kralingse
Veer

De Waranda

Ouderkerk

Rotterdam
Schiedam

Oostvoorne

je ongeveer vier dagen per week in een bedrijf en ben

Benedenheul

l

Ouderkerk
a/d IJssel

Capelle a/d
IJssel

A20

Maassluis

Achterbroek

N 219

N 209

Kerkbuurt

Maassluis

IJssellaan
Lage Weg

Nieuwerkerk
a/d IJssel

Zweth
Kandelaar

Gouderak

Zevenhuizer
Plas

Oud Verlaat
De
Rotte

Negenhuizen

Gaag

N 15

Kruiningergors

Moordrecht

N209

N471

N468

A20

Oostvoornse
Meer

N472

Rodenrijs

Abtswoude

Schipluiden

Maasdijk

N 207

N 219

Oude Leede

Oostbuurt

N223

Westerlee

Gouda
N 456

N 456

Zuidplas
Rottemeren

Midden-Delfland

Ni
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W
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Rotterdam

N468
Hodenpijl

5

N213

N223

Plassen

Gouda

Bleiswijk

Lansingerland

Pijnacker-Nootdorp

A13

N470

N 452

Zevenhuizen

Noordeinde

N470

Delft

't Woudt

N 222

N 454
N 453

Delfgauw

Den Hoorn

A4

A1 2

Pijnacker

N473

Delft

5

Naaldwijk
N467

Dijckerwaal N467

• Patissier

Kwintsheul

Sluipwijk
N209

Rosestraat 1101,
Rotterdam
Berkel
en
(Restaurant
VIPZ)

5

Honselersdijk

N439

Waddinxveen

N470

Vlieland

N 211

N466

N 211 's-Gravenzande

Rijswijk

Wateringen

5

Rolpaal

bol

Westland

Strijp

N 211

Reeuwijk

Kruisweg

Nootdorp

Katwijkerlaan

N 464

Mariendijk

Op albeda.nl kun je je direct aanmelden voor een

Rijswijk

Noukoop

• Manager/bedrijfsleider fastservice

Bol of bbl?

Fazantenlaan 1c,
Hellevoetsluis
(Restaurant Liaison)

4

Den Haag

Bij Albeda Horecacollege volg je een opleiding op

vervolgopleiding staan op onze website.

4

opleiding niveau 4

opleiding kun je zien wat je tijdens de opleiding

De toelatingseisen en de mogelijkheden voor een

3

Ho
llan
dsche IJ
sse

Horecacollege vind je op onze website. Bij elke

Locaties

De Rotte

Wil je in de horeca werken? Bedrijven zitten om jou te

5

1

Heijplaat

Krimpen
a/d Lek

Opperduit

Lekkerkerk

Rotterdam

NieuwLekkerland

A16

A15

Vierpolders

Slikkerveer

A4

Kinderdijk

N 480

N218

bezoek één van onze open dagen of kom een dagje

Opbouw opleidingen

Rockanje

N 481

N496

Ridderkerk

Alblasserdam

Heenvliet

meelopen.

Geervliet

N 494

profieldeel en een aantal keuzedelen. Met keuzedelen

Havenhoofd

4

N 57
N 497

Abbenbroek

IJzerenbrug

Barendrecht

Koedood

Barendrechtsche
Veer

Hellevoetsluis

Spijkenisse

Oude
Maas

Hekelingen

Oudenhoorn

Heinenoord

Nieuw-Beijerland

Binnenmaas

N 217

Oud-Beijerland

N490

St. Anthoniepolder

N215

‘Unieke
leerwerkplaatsen
in Rotterdam en
de regio.’

Vuurbaken

Greup

Westmaas

Zuidzijde

Sommelsdijk
Kralingen

N491

Bommelskous

Zuid-Beijerland

Dordrecht

N488

Oudesluis

Strijen

Cromstrijen
N487

Mookhoek

Tiengemeten

Nederland maar ook in het buitenland. Het Europees

Brouwershaven

Schenkeldijk

Middelsluis
De Klem

Numansdorp

N215

Fonds Erasmus Plus betaalt soms mee aan de kosten

Nieuwe-Tonge
Herkingen

die je maakt voor een stage in het buitenland.

Den Bommel

Battenoord
Zuidzijde

Schuring

albeda.nl
Ho
llan
dsc
h

N498

Greveling
en

Noordgouwe

Oude-Tonge

Kerkwerve

N 59

N498

Willemstad
Achthuizen
Kranendijk

Deze folder is volledig CO 2 neutraal gedrukt.

A16

Strijen

Stad aan 't Haringvliet

Scharendijke

Eten, drinken, leren

Oudendijk

Middelharnis

Dirksland

opleiding in de bol-variant. Je kunt je stage lopen in

's-Gravendeel

Klaaswaal

Korendijk

Nieuwendijk

Dordrecht
Wieldrecht
N217

Oudendijk

Hernesseroord

Maasdam

Zwanegat

N488

Zwartsluisje

et
vli

Goeree-Overflakkee

Een stage is een belangrijk onderdeel van een mbo-

N3

Groote Lindt

Puttershoek

Mijnsheerenland

N489

Goudswaard

Melissant

Baanhoek

Blaaksedijk

A29

Piershil

Ha
rin
g

Oosteind

Achter-Lindt

Zinkweg

Oosthoek

beter aan op de praktijk.

Papendrecht
Zwijndrecht

Kijfhoek

Zwijndrecht
Reedijk

Stellendam

N 214

Papendrecht

KleineLindt

Oud-Beijerland

Oud-Alblas

A15

Hendrik-IdoAmbacht
Hendrik-Ido-Ambacht

Heerjansdam

Goidschalxoord

Moleneind

Simonshaven

Zuidland

(Internationale) stage

Oostendam
Rijsoord

A16

Beerenplaat
Bernisse

Ouddorp

op doorstroommogelijkheden. Zo sluit je opleiding nog

Wevershoek

Middeldijk

Albrandswaard

Spijkenisse

Ridderkerk

Barendrecht

Carnisse

Biert

Goedereede

kun je je opleiding verbreden, verdiepen en je richten

Zwet

Smitshoek

ord

Hellevoetsluis

Oostdijk

N492

Poortugaal

N 493

No

De opleidingen bestaan uit een basisdeel, een

A15

Rhoon

Hoogvliet

N 218

Nieuwenhoorn

Alblasserdam

Strijensas
Lage Zwaluwe
Moerdijk

Die
p

Hooge Zwaluwe

Ooltgensplaat
De Langstraat

Helwijk
Bruinisse

Kra
mm

Zevenbergschen
Hoek

Wagenberg

Albeda Horecacollege

Brood & Banket
De geur van vers brood. Prachtige taarten. Gebak, koek
en andere lekkernijen: jij bakt het! Je maakt de meest

Vind je het leuk om je gasten een fantastische ervaring te bezorgen? Houd je ervan

heerlijke producten met liefde, tijd én de juiste

mensen te verrassen met heerlijke gerechten en nieuwe smaaksensaties?

ingrediënten. In onze bakkerij leer je alles over het

Onze ervaren (gast)docenten inspireren jou hoe je van jouw passie je beroep kunt maken.

bakkersvak, van ontwerp en bakproces tot decoratie en

In alle opleidingen die zij verzorgen, staat gastvrijheid centraal. In onze echte restaurants

garnering. Je kunt kiezen voor de opleiding Uitvoerend

en bakkerij leer je wat gastvrij werken betekent, zodat jij het verschil kunt maken op de

bakker of Zelfstandig werkend bakker. Na je opleiding kun
je aan de slag in een (ambachtelijke) bakkerij of bij een

arbeidsmarkt!

patisserie, een bakkerij gespecialiseerd in gebak en
taarten.

Albeda Horecacollege in het kort

cruiseschip ss Rotterdam. Of je nu kiest voor een

• Betrokken docenten

toekomst in de keuken, de bediening of als

• Persoonlijke aandacht en begeleiding

ondernemer, ‘gastvrij’ leren door te doen blijft de kern

• Je leert door te doen en te ervaren

van ons onderwijs.

Patissier

‘Persoonlijke aandacht
en begeleiding.’

• Toonaangevend en innovatief onderwijs

Als je al bent afgestudeerd als zelfstandig werkend
bakker en graag bijzondere specialiteiten wilt creëren,
dan is de opleiding Patissier iets voor jou. Deze opleiding is

• Unieke leerwerkplaatsen in Rotterdam en de regio

Je toekomst in de keuken

Je toekomst in de bediening

een specialisatie. In één jaar tijd leer je bij ons de meest

• Aansluiting met het bedrijfsleven

Houd je van koken? Wij leren je heerlijke gerechten te

Vind je het leuk om je gasten te laten genieten? Wij

heerlijke gebakcreaties en chocoladeproducten te maken.

• Optimale voorbereiding op je vervolgkeuzes

bereiden. Van simpel en eenvoudig tot uitgebreid en

leren je hoe je dat het beste kunt doen. Gastvrijheid is

Veel van onze studenten doen mee aan wedstrijden en

gevarieerd. Met nieuwe kooktechnieken en

een vak; je zorgt dat mensen zich welkom voelen en

behoren daar tot de top.

verrassende, verse producten nemen we je mee op

genieten van hun bezoek. Als gastheer of gastvrouw

Leren in echte restaurants!

ontdekkingsreis langs alle wereldkeukens. We bereiden

leer je hoe je gasten in verschillende situaties passend

Proef jij ook de passie? Kies dan voor een opleiding in de

Bij Albeda Horecacollege leer je de fijne kneepjes van

je voor op de kleurrijke wereld van de horeca waar

ontvangt. Je bent het gezicht van het horecabedrijf

richting Brood & Banket!

het horecavak in echte restaurants. Wij hebben vier

altijd plek voor jou is, omdat we je leren het beste uit

waar je werkt, dus dat vraagt om een vriendelijke

leslocaties met eigen schoolrestaurants GROOS!,

jezelf te halen. Door in een veilige praktijkomgeving te

ontvangst en een gastgerichte houding. Je oefent in

Liaison, Proeflokaal en VIPZ. Hier word je dagelijks

experimenteren en te ontdekken, leer je waar en wat

onze restaurants hoe je dranken en gerechten op de

Een warme omgeving waar je je snel

geïnspireerd door uitdagend, praktijkgericht onderwijs.

jouw kooktalenten zijn voor elke werkomgeving. In een

juiste manier serveert in de diverse horecabedrijven,

thuis voelt, dat is Albeda. Wil je leren,

Maar ook op bijzondere leerwerkplaatsen in

café, hotel, de traditionele keuken of de snelle

zoals in een café, traditionele keuken of in de

dan ben je van harte welkom, ongeacht

Rotterdam-Rijnmond ervaar je wat jouw

fastservice keuken, nationaal of internationaal: jij kunt

fastservice. Wil je je meer ontwikkelen richting

je geloof of achtergrond. Samen werken

horecatalenten zijn, zoals een opleiding op het

overal terecht!

gastronomie oftewel het combineren van wijnen en

we aan jouw toekomst. Bij ons kun je

spijzen? Jouw leerroute is en blijft onze leidraad.

jezelf zijn en leer je het beste uit jezelf

na je diploma

Over Albeda

te halen.

Je toekomst als ondernemer
Wil je graag een eigen horecabedrijf starten? Wil jij als
manager graag de spin in het web zijn van een
horecabedrijf? Wij ontwikkelen graag je managementvaardigheden en leren je een ondernemersplan te
schrijven. Wij volgen de trends op de voet. De opkomst
van de fastservice bijvoorbeeld: goed eten met verse
producten en snelle service. Wij sluiten daar met ons
onderwijs op aan. Onze ervaren (gast)docenten,
waarvan sommigen met een ondernemers-

‘Leren door te doen!’

achtergrond, zijn met hun passie en ambitie jouw beste
leermeesters op weg naar je einddoel. Dat kan een
werkplek in de fastservice zijn, maar ook in een hotel
of in de klassieke, traditionele keuken.

We helpen jou je talenten te ontdekken,
ontwikkelen en toepassen. Op die
manier kun je uitgroeien tot een gewilde
en goede professional die zich ook later
blijft ontwikkelen. Onze opleidingen
sluiten goed aan op de praktijk. Je leert
en werkt al in bedrijven tijdens je op
leiding. Met je diploma heb je alle kans
op een baan en een mooie toekomst.
Na Albeda ligt de wereld voor je open.

‘Je leert de fijne kneepjes van
het vak en gastvrij te werken.’

