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Wij zijn Remco Nefs en Marco Hugens. Wij zijn de voor-
lichters voor de Colleges Horeca, Toerisme, Dienst-
verlening & Facility en Brood & Banket bij Zadkine. 
Tijdens voorlichtingen en Open Dagen staan wij klaar 
om al jouw vragen te beantwoorden. Wil je de sfeer 
komen proeven en een les bijwonen? Dan treffen we 
elkaar tijdens een meeloopdag op het Benthemplein. 
Verder verzorgen wij alle intakeactiviteiten en komen 
we langs op vmbo scholen om voorlichting te geven. 
Wil je meer weten over onze opleidingen dan kun je 
hiervoor bij ons terecht. Wij kijken er naar uit om jou 
te ontmoeten! Remco Nefs r.nefs@zadkine.nl en  
Marco Hugens m.hugens@zadkine.nl

Maximaal genieten. Of je nu een biertje gaat doen, een hapje gaat eten in de stad of 
gezellig een weekendje weg gaat. Ontmoeten, ervaringen delen en genieten. Dat is waar 
het bij onze gasten om draait. De horeca in Rotterdam en omgeving is booming. Bij het 
Zadkine Horeca College leer en ervaar je dagelijks wat het betekent om de optimale 
beleving te creëren voor jouw gasten. 

Midden in het centrum van Rotterdam en op een prachtige locatie in de regio, werken  
wij iedere dag met jou aan die beleving. Of het nu gaat om koken of gasten bedienen.  
In een trendy bar of in je eigen foodtruck of pop-up restaurant, het is jouw passie om  
het maximale eruit te halen en om je gasten te laten genieten. Het Zadkine Horeca Colle-
ge heeft in eigen huis een prachtig ingerichte brasserie en een mooi en ruim restaurant. 
Alle met state-of-the-art keukens, waar wij heel trots op zijn. Stages in Nederland of in 
het buitenland vormen een essentiele onderdelen van onze opleidingen. Het Zadkine 
Horeca College heeft een sterk netwerk en biedt veel mogelijkheden om in het buiten-
land stage te lopen. Een keuze voor het Zadkine Horeca College, is kiezen voor de Rotter-
damse mentaliteit. Mouwen opstropen, een open sfeer en iedere keer het maximale eruit 
halen voor de gastbeleving. En dat beperkt zich niet van 9 tot 5. 

Wij verwelkomen je graag en gaan ons maximaal inspannen om jou een geweldige tijd  
te bieden bij Zadkine Horeca College.

Armand Langendoen Leo Ruijters 
Opleidingsmanager Horecavakopleidingen Opleidingsmanager Horecamanagement

HET NIEUWE
GASTVRIJ

   Op de cover: Tolic 
Tolic vindt koken een creatief vak  
waar je nooit uitgeleerd raakt.

Horecastudenten Tolic, Sophie, Sem en Luc.
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Daarom zorgen we er voor dat je  
je thuis voelt, je studie uitdagend  
is en je straks klaar bent voor een 
volgende stap.

HOE VER WIL JIJ KOMEN?
Opleidingen op maat
Het mbo biedt opleidingen op  
4 verschillende niveaus. Op welk 
niveau je begint hangt af van jouw 
vooropleiding. Dit zijn de niveaus:  

• Niveau 1: Entreeopleidingen 
Je wordt opgeleid tot assistent. 
Deze opleidingen duren een jaar. 
Er is veel structuur en persoonlijke 
aandacht voor de studenten.

• Niveau 2: Basisberoepsopleiding 
Je voert taken uit binnen  
het bedrijf. 

• Niveau 3: Vakopleiding 
Je leert om zelfstandig je werk  
te doen. 

• Niveau 4: Middenkaderopleiding 
en specialistenopleiding 
Je leert om volledig zelfstandig  
je werk uit te voeren. Je kunt op 
veel plekken aan de slag binnen  
je vakgebied.

BOL of BBL
Op het mbo kun jij op verschillende 
manieren leren. Je kunt ervoor  
kiezen om naar school te gaan en  
stage te lopen. Of je combineert  
werken met leren. Het is dus aan  
jou hoe jij wilt leren. 

Beroepsopleidende leerweg (BOL)  
Een BOL-opleiding staat voor beroeps- 
opleidende leerweg. Je gaat de hele 

week naar school en loopt een of 
meerdere stages om praktijkervaring 
op te doen. Deze optie wordt het 
vaakst gekozen door studenten. 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Een BBL-opleiding staat voor  
beroepsbegeleidende leerweg.  
Hier werkt het precies andersom. 
Je begint direct met werken en gaat 
maar een of twee dagen naar school. 
Wil je een BBL-opleiding volgen,  
dan heb je een baan nodig bij een 
erkend leerbedrijf.

Later komt steeds dichterbij. Elke dag 
begrijp je beter wat je wel en niet wilt. 
En bij het vinden van jouw weg kun je 
vast wat hulp gebruiken. Zadkine is er 
voor je. Als je twijfelt of nog geen idee 
hebt, maar ook als je al een plan hebt. 
Het gaat om jou. De keuzes die je nu 
maakt, zijn belangrijk voor de rest van 
je leven. Wij helpen je graag bij het 
maken van die keuzes. Samen met 
docenten, begeleiders en bedrijven 
stippelen we jouw persoonlijke route 
uit. Stap voor stap geven we die sa-
men met jou vorm. Met de ruimte om 
een beetje af te buigen, bij te draaien  
of even een andere richting op te 
gaan. Zodat jij je talent ontdekt,  
je hart volgt en je droom waarmaakt. 
Onze ambitie is dat jij Zadkine met 
een baan of vervolgopleiding verlaat 
en terugkijkt op een geweldige tijd. 

HOE VER  
WIL JIJ  
KOMEN?
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HAAL HET BESTE
UIT JEZELF AANMELDEN 

Je kunt je via zadkine.nl/aanmelden en de opleidings- 
pagina direct online aanmelden voor een opleiding.  
Je ontvangt na je aanmelding een bevestiging per  
e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

DECANEN EN MENTOREN
Studenten die één of meer voorlichtingsactiviteiten 
bezoeken, zijn succesvoller in hun studie, weten wij uit 
onderzoek. Wil je als decaan of mentor een voorlichtings- 
bijeenkomst bij je op school organiseren? Onze  
contactpersoon Sandra Beenhakker bespreekt  
graag de mogelijkheden met je. Neem contact op  
via marketingencommunicatie@zadkine.nl.

OUDERS EN VERZORGERS
Voor ouders en verzorgers heeft Zadkine een aparte  
pagina ingericht op de website: zadkine.nl/ouders.  

OPEN DAGEN
Weet jij nog niet precies welke oplei-
ding je wilt volgen? Daar helpen wij je 
natuurlijk graag bij. Stel al je vragen 
aan onze studenten en docenten en 
beleef de sfeer op onze locaties!

De Open Dagen zijn op:
Woensdag 16 november 2022
16.00 - 20.00 uur
Vrijdag 20 januari 2023
16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 21 januari 2023
10.00 - 14.00 uur
Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur

Kijk voor meer informatie op  
zadkine.nl/ opendagen.

Wie je ook bent en welke achtergrond je ook hebt: Zadkine staat 
voor je klaar. Ook als je een extra steuntje in de rug nodig hebt. 
Bijvoorbeeld als je problemen hebt op school, in je thuissituatie 
of met je financiën. Of als er andere problemen zijn waarover  
je wilt praten. Samen met jou kijken we of je extra hulp kunt 
krijgen, zodat je je opleiding met succes kunt volgen.

Op deze pagina krijg je tekst en uitleg over het mbo.  
Je vindt er handige tips om je kind te helpen bij het  
oriënteren op het mbo. Ook lees je hoe je betrokken  
kunt blijven als je dochter of zoon begint met een  
opleiding bij Zadkine, of al een opleiding bij ons volgt.

SCHOOLKOSTEN
Als je een mbo-opleiding gaat volgen, heb je te maken 
met diverse studie/schoolkosten. Het is een belangrijke 
investering in jouw toekomst! Je vindt een overzicht van 
deze kosten op de website zadkine.nl/schoolkosten.

STUDIEFINANCIERING
Studiefinanciering voor de beroepsopleidende leerweg 
in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende 
beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart en een 
lening. Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in 
het mbo. Kijk voor meer informatie op de website duo.nl. 

MEER INFORMATIE
Wil je meer weten? Bijvoorbeeld over de specifieke voor-
opleidingseisen, toekomstperspectief en doorstroom- 
mogelijkheden? Kijk dan op onze website zadkine.nl.

MEELOOPDAGEN
Wil jij sfeer proeven op de locatie 
en een goed idee bij de opleidingen 
krijgen? Meld je dan aan voor een 
Meeloopdag! Tijdens deze dag loop 
je mee met een student van Zadkine. 
Zo zie je precies wat de opleiding 
inhoudt, hoor je ervaringen van  
studenten en maak je kennis  
met de docenten. Schrijf je nu  
snel in voor een Meeloopdag via: 
zadkine.nl/ meeloopdagen. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vind je het leuk om regelmatig 
nieuwtjes te lezen over onze  
studenten, opleidingen en studeren  
in het mbo? Schrijf je dan in voor 
onze digitale nieuwsbrief. Ga naar 
zadkine.nl/nieuwsbrief.

ZADKINE STAAT
VOOR JE KLAAR

STUDIEMATCH
Ben je benieuwd welke van onze  
opleidingen bij jouw interesses 
passen? Doe de Studiematch op onze 
website: zadkine.nl/studiematch.  
Een leuke en eenvoudige mini  
beroepskeuzetest.

DE MYSTART-APP!
Voor studenten die zich aanmelden 
hebben wij de MyStart-app. In deze 
handige app volg je jouw persoon- 
lijke voortgang: van aanmelding  
tot de eerste schooldag bij Zadkine.  
Je vindt er informatie over je intake, 
veelgestelde vragen en handige links. 
Zo ben je goed voorbereid op je start 
bij Zadkine!

6 7



HORECA
Bij het Zadkine Horeca College zijn we maar wat trots op 
onze eigen restaurants met state-of-the-art keukens!  
Op locatie Benthemplein zijn het moderne restaurant  
Onder de  Hofbogen en Brasserie In ’t Oude Noorden  
gevestigd. Afhankelijk van je opleiding kook en/of serveer 
je, onder begeleiding, in een van deze restaurants.  
Zo leer je niet alleen alle kneepjes van het vak,  
maar leer je ook hoe je voor jouw gasten een optimale 
beleving creëert. Een unieke mogelijkheid om leren  
en praktijkervaring te combineren!

OPLEIDINGEN OVERZICHT*
HORECA

GASTHEER/GASTVROUW 
Niveau 2 • BOL/BBL • 2 jaar

KOK 
Niveau 2 • BOL/BBL • 2 jaar

ZELFSTANDIG WERKEND 
GASTHEER/GASTVROUW 
Niveau 3 • BOL/BBL • 2 tot 3 jaar
Duur van de opleiding is afhankelijk van  
je vooropleiding.

ZELFSTANDIG WERKEND KOK 
Niveau 3 • BOL/BBL • 2 tot 3 jaar
Duur van de opleiding is afhankelijk van  
je vooropleiding.

ZELFSTANDIG WERKEND BARTENDER NIEUW! 
Niveau 3 • BBL • 2 jaar

LEIDINGGEVENDE BAR NIEUW! 
Niveau 4 • BBL • 3 jaar

LEIDINGGEVENDE BEDIENING 
Niveau 4 • BBL • 1 tot 3 jaar
Duur van de opleiding is afhankelijk van  
je vooropleiding.

BAR ACADEMY 
Niveau 3 • BOL • 2 jaar  
Zelfstandig Werkend Bartender
Niveau 4 • BOL • 2 jaar  
Leidinggevende Bar 

INTERNATIONAAL HOTEL MANAGEMENT 
(TWEETALIG)
Niveau 4 • BOL • 2 tot 2,5 jaar met havo-diploma
 3 tot 3,5 jaar met mavo-diploma

MANAGER ONDERNEMER HORECA
Niveau 4 • BOL • 3,5 jaar

MANAGER ONDERNEMER BAR
Niveau 4 • BOL • 3 jaar

*  Bekijk de plattegrond op pagina 26  
voor meer informatie over onze locatie 

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL
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“Het is een creatief vak waar 
je nooit uitgeleerd raakt.”

Kokstudent Tolic woont vier jaar in Neder-
land en zit in het eerste jaar van de koksop-
leiding.

“Ik heb eigenlijk altijd al gekookt en vind het 
ontzettend leuk dat ik daar nu mijn beroep van 
kan maken. Het is een creatief vak waar je nooit 
uitgeleerd raakt. Er komen altijd weer nieuwe 
technieken of trends. Ik vind het mooi om van 

‘iets’ wat in mijn hoofd zit, uit te kunnen voeren 
en een mooi bord op te kunnen maken. 

Je leert tijdens de koksopleiding alle basis-
vaardigheden die je nodig hebt om goed in de 
keuken te kunnen werken. Je leert niet alleen 
warme of koude gerechten maken, maar ook 
hoe je alles moet voorbereiden (mise en place) 
en hoe je producten lang vers houdt. Een scho-
ne keuken is heel belangrijk, je leert daarom 
hoe je netjes maar vooral hygiënisch moet 
werken. 

Wat ik soms nog wel een uitdaging vind, is dat 
alle borden exact hetzelfde opgemaakt moeten 
zijn. Dat is een techniek die je echt moet leren. 
Wanneer twee gasten exact hetzelfde gerecht 
bestellen dan moeten de porties natuurlijk wel 
gelijk zijn en er ook hetzelfde uitzien. Gelukkig 
kan ik thuis wel lekker los gaan en maak ik alle 
borden op gevoel op. 

De docenten zijn ook heel goed in hun vak en 
nemen de tijd voor de studenten. Wanneer ik 
iets niet snap en soms wel twintig keer om hulp 
moet vragen, dan blijven ze geduldig en leggen 
ze iets uit tot ik het helemaal begrijp. Erg pret-
tig vind ik dat.

Wat ik hierna wil gaan doen dat weet ik nog 
niet. Misschien als kok aan de slag in Nederland 
of in Oekraïne. Ik wil in ieder geval doorgaan 
met koken, veel oefenen en me blijven ontwik-
kelen als kok.”

KENNISMAKEN  
MET TOLIC

KOK
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HORECA- 
VAKOPLEIDINGEN

KOK 

Niveau 2 • BOL/BBL • 2 jaar
Hou jij van lekker eten, is koken jouw passie en wil jij  
gasten blij maken met jouw kookkunsten? Kies dan voor 
een koksopleiding. Als kok voer je verschillende werk-
zaamheden uit. Je plant de dagelijkse werkzaamheden, 
bereidt gerechten en werkt ze af voor de uitgifte aan  
je gasten. Je werkt bijvoorbeeld in de keuken van een 
restaurant of hotel.

De opleiding
Oefenen, koken en proeven! Deze ingrediënten staan 
centraal tijdens deze praktijkgerichte opleiding. In twee 

jaar leer jij de beste gerechten maken en weet jij alles 
over de verschillende ingrediënten en verschillende 
bereidingstechnieken. Ook leer je hoe je gerechten mooi 
presenteert. Bij de BOL-variant volg je de praktijklessen in 
één van onze restaurants op locatie. Als je de BBL-variant 
volgt, leer je de fijne kneepjes van het vak in een erkend 
leerbedrijf en heb je één dag in de week les op school. 
Ook krijg je les in voorraadbeheer en inkoop. Naast 
algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen en 
burgerschap volg je keuzedelen. Tijdens je opleiding volg 
je ook interessante workshops en ga je op excursie met 
studiegenoten. 

ZELFSTANDIG WERKEND KOK

Niveau 3 • BOL/BBL • 2 tot 3 jaar 
Als zelfstandig werkend kok heb je een passie voor koken 
en mooie gerechten. Je coördineert de voorbereiding, 
bereidt gerechten en werkt ze af voor de uitgifte aan je 
gasten. Ook plan je de dagelijkse werkzaamheden, en ver-
zin je nieuwe gerechten. Je bent stressbestendig, houdt 
van afwisseling en uiteraard ook van koken. Onregelmati-
ge werktijden zijn ook geen probleem voor jou. Je werkt 
overdag, ’s avonds of in het weekend.

De opleiding
Je leert hoe je een menukaart maakt en zelfstandig 
nieuwe gerechten samenstelt. Presentatie is daarbij een 
belangrijk onderdeel. Het gerecht moet niet alleen lekker 
smaken, het moet er ook super uitzien. Je leert ook hoe je 
leiding geeft aan een team en zorgt dat alles volgens plan-
ning verloopt. Naast vakken als Nederlands, rekenen en 
burgerschap volg je keuzedelen. Met keuzedelen verbreed 
jij jouw kennis, zodat je nog aantrekkelijker wordt voor 
werkgevers waarvoor jij wilt werken. Ervaring doe je da-
gelijks op in onze twee keukens die wij op locatie hebben. 
Onze keukens zijn voorzien van de modernste apparatuur 
waar jij alle nieuwe technieken gaat leren. Hier werk je 

JE GASTEN STAAN 
ALTIJD OP NUMMER 1

samen met je klasgenoten en docenten aan verschillende 
praktijkopdrachten. 

Werken en leren tegelijk
Wil je liever werken en leren tegelijk? Kies dan voor de 
BBL-variant van deze opleiding. Je gaat dan één dag per 
week naar school. De overige dagen werk je bij een er-
kend leerbedrijf waar een speciaal opgeleide leermeester 
jou begeleidt en je de keukenvaardigheden aanleert.
Bij dit leerbedrijf heb je een arbeidscontract voor mini-
maal 20 uur per week. Je bent zelf verantwoordelijk voor 
het vinden van een erkend leerbedrijf. Kijk hiervoor op 
www.stagemarkt.nl.
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GASTHEER/GASTVROUW

Niveau 2 • BOL/BBL • 2 jaar
Voor jou is service het allerbelangrijkste. Je ontvangt de 
gasten en neemt de bestellingen op. Je adviseert hen over 
de verschillende gerechten en wat ze daarbij het beste 
kunnen drinken. Hierbij houd je rekening met speciale 
dieetwensen zoals een lactosevrij of vegetarisch gerecht. 
Tussendoor houd jij je gasten in de gaten en zorg je ervoor 
dat het hen aan niets ontbreekt. Wanneer de gasten weer 
vertrekken, ruim jij de tafel af en zorg je voor een mooie 
gedekte tafel voor de volgende gasten. 

De opleiding
Als gastheer of gastvrouw ben jij het visitekaartje van het 
restaurant en heb je veel contact met je gasten. Het is 
daarom belangrijk dat je gastvrij bent en een enthousi-
aste instelling hebt. Jij leert alles over het gastvrij ont-
vangen van gasten en hoe je hen tijdens een avondje uit, 
lunch of borrel in de watten legt. 

In ons restaurant leer je bestellingen opnemen en het 
serveren van gerechten. Werken in de horeca is heel 
afwisselend en kan druk zijn. Daarom leer je hoe je met 
verschillende situaties om moet gaan en krijg je les in 
plannen en organiseren. Tijdens je opleiding volg je ook 
theorievakken als Nederlands, Engels, rekenen en bur-
gerschap. Een deel van je opleiding bepaal je zelf. Je kunt 
keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme 
of interesses. 

Volg je de BOL-variant van deze opleiding dan volg je 
lessen op school en ga je op stage. Wil je liever meteen 

werken, kies dan voor de BBL-variant. Je komt dan één 
dag per week naar school en de andere dagen ben je aan 
het werk bij een leerwerkbedrijf. Je bent zelf verantwoor-
delijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Kijk 
hiervoor op www.stagemarkt.nl.

ZELFSTANDIG WERKEND GASTHEER/GASTVROUW

Niveau 3 • BOL/BBL • 2 tot 3 jaar 
Als zelfstandig werkend gastheer of -vrouw zorg jij ervoor 
dat jouw gasten een onvergetelijke avond of lunch erva-
ren. Je bent het eerste aanspreekpunt voor je collega’s 
in de keuken en in de bediening en je neemt graag de 
verantwoordelijkheid. Je zorgt ervoor dat de voorraad op 
orde is, doet de inkoop en je stelt samen met het team de 
menu- en drankenkaart op. Verder ben je stressbestendig, 
hou je van samenwerken en werk je nauwkeurig. 

De opleiding
Een groot deel van jouw opleiding staat in het teken van 
leidinggeven aan het bedienend personeel. Dit leer je 
onder andere in één van onze eigen restaurants of, als 
je de BBL-variant volgt bij een erkend leerbedrijf. In het 
restaurant leer je gasten gastvrij ontvangen en adviseren. 
Ook leer je serveren en de daarbij behorende technie-
ken. Bijvoorbeeld trancheren, fileren en flamberen. Om 
je gasten goed te kunnen adviseren over hun gerecht, 
krijg je ook les in de verschillende soorten wijnen en welk 
gerecht hier het beste bij past. Daarnaast volg je ook 
algemene vakken als Nederlands, rekenen, burgerschap 
en keuzedelen. Deze keuzedelen passen bij jouw ambities 
of interesses.

ZELFSTANDIG WERKEND BARTENDER NIEUW!

Niveau 3 • BBL • 2 jaar 
Wil jij alles leren over koffie, thee en de verschillende  
alcoholische dranken? Is het jouw droom om achter de 
bar te werken? En wil je een studie combineren met werk? 
Dat komt dan goed uit. Met deze BBL-opleiding werk je  
bij een horecabedrijf en heb je één dag in de week les. 

De opleiding 
Je leert van Rotterdamse horecaondernemers alles over 
het vak en het werken achter de bar. Je leert hoe je de 
beste espresso maakt en hoe je op basis van een gast  
zijn persoonlijke smaak de beste cocktails mixt. 

Omdat dit een BBL-opleiding is loop je geen stage maar 
werk je vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf. 
Je komt één dag per week naar school voor je overige 
lessen. Bij dit leerbedrijf heb je een arbeidscontract voor 
minimaal 20 uur per week. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Kijk hiervoor 
op www.stagemarkt.nl.

Naast je reguliere lessen is er ook een keuzedeelver-
plichting. Keuzedelen zijn vakken die je kiest die passen 
bij jouw persoonlijkheid en ambitie en zijn bedoeld ter 
verbreding of verdieping van je vak. Je vergroot hiermee 
jouw arbeidskansen. 

Vanaf 18 jaar 
Je mag uit verschillende keuzedelen kiezen die bijdragen 
aan je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze opleiding 
proef je regelmatig alcoholische dranken, daarom is  
de minimale leeftijd 18 jaar. Wil jij jouw gasten maximaal 
laten genieten en is de horeca jouw passie? Dan is dit  
de opleiding voor jou!

LEIDINGGEVENDE BAR NIEUW!

Niveau 4 • BBL • 3 jaar 
Als leidinggevende zorg jij ervoor dat alles achter de  
bar goed loopt. Je houdt het team enthousiast en  
gemotiveerd en je let er ook goed op dat de drankjes tijdig 
worden geserveerd. Jouw gasten willen maximaal kunnen 
genieten van hun versgezette espresso, romige cappucci-
no of hippe cocktail. 

Omdat dit een BBL-opleiding is loop je geen stage maar 
werk je vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf. 
Je ontwikkelt jezelf dus niet alleen in het klaslokaal,  
maar juist op de werkvloer. Je komt één dag per week 
naar school voor je overige lessen. Bij dit leerbedrijf heb 
je een arbeidscontract voor minimaal 20 uur per week. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een 
erkend leerbedrijf. Kijk hiervoor op www.stagemarkt.nl.

Tijdens deze opleiding leer je alles over de ingrediënten 
en de bereidingswijze van de verschillende dranken en 
hoe je leiding geeft aan een team. Naast de algemene 
vakken kies je ook een aantal keuzevakken. Je mag uit 
verschillende keuzedelen kiezen die bijdra gen aan je  
persoonlijke ontwikkeling. Deze keuzedelen zijn bedoeld 
ter verbreding of verdieping van je vak. Je vergroot hier-
mee jouw kansen op de arbeidsmarkt. De opleiding duurt 
drie jaar maar heb je je diploma niveau 3, dan is het ook  
mogelijk om in het examenjaar in te stromen. De oplei-
ding kan je dan in 1 jaar afronden. 

Vanaf 18 jaar 
Tijdens deze opleiding proef je regelmatig alcoholische 
dranken, daarom is de minimale leeftijd 18 jaar. Wil jij 
jouw gasten maximaal laten genieten en is de horeca 
jouw passie? Dan is dit de opleiding voor jou!

GASTHEER/
GASTVROUW
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 LEIDINGGEVENDE BEDIENING
Niveau 4 • BBL • 1 tot 3 jaar
Je geeft leiding aan het bedienend personeel en het 
bieden van de beste service, is belangrijk voor jou. Als 
de er iets niet lekker loopt, los jij dit op. En wanneer het 
heel druk is, help je mee in de bediening. Je regelt alle 
voorkomende werkzaamheden in het restaurant zoals het 
verbeteren en inkopen van de wijnvoorraad, je stelt de 
personeelsplanning op en je bent verantwoordelijk voor 
de kassa. Het is belangrijk dat hun gasten op tijd en warm 
geserveerd krijgen. Jij houdt daarom de communicatie 
tussen de keuken en de bediening in de gaten en springt 
bij wanneer dit nodig is.

De opleiding
Afhankelijk van je vooropleiding duurt deze opleiding  
één tot drie jaar en je leert alles over het leidinggeven aan 
medewerkers in een restaurant of hotel. Je verdiept je in 
het gastheerschap, je krijgt les in leidinggeven en je werkt 
aan jouw management- en coachingsvaardigheden. 
Ook leer je aan welke eisen een horecabedrijf moet 
voldoen op het gebied van veiligheid en hygiëne en hoe 
je een personeelsplanning maakt. Natuurlijk leer je alles 
over serveren en over de beste wijn- spijscombinaties. 

Omdat dit een BBL-opleiding is, ga je één dag per week 
naar school. De overige dagen werk je bij een erkend 
leerbedrijf. Dit is een groot of middelgroot horecabedrijf 
waar je alles wat je in theorie leert, meteen in de praktijk 

brengt. Bij dit leerbedrijf heb je een arbeidscontract voor 
minimaal 20 uur per week. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Kijk hiervoor 
op www.stagemarkt.nl.

Naast standaard vakken als Nederlands, rekenen en 
burgerschap heb je ook keuzedelen. Deze keuzedelen 
passen bij jouw ambities en maken jou interessanter voor 
de werkgevers waar jij voor wilt werken. Heb je een passie 
voor de horeca en wil je dit combineren met een leiding-
gevende functie? Dan is dit de opleiding voor jou.

010 BAR ACADEMY

Niveau 3
BOL • 2 jaar Zelfstandig Werkend Bartender

Niveau 4
BOL • 2 jaar Leidinggevende Bar 

Altijd al een perfecte latte willen maken, meer willen we-
ten over wijnen uit de Bourgogne of in een cocktailbar wil-
len werken? Dat kan! Afhankelijk van jouw vooropleiding 
en interesse kun je kiezen uit de opleidingen Zelfstandig 
Werkend Bartender, Leidinggevende Bar, of Manager 
Ondernemer Bar. 

Bij de 010 Bar Academy leer je alles over alcoholische 
én non-alcoholische dranken. Samen met Rotterdamse 
horecaondernemers en met producenten van bekende 
drankenmerken leren wij je alles van het vak. 

Je doet veel praktijkervaring op door bedrijfsbezoeken, 
workshops, interviews en uiteenlopende praktijkopdrach-
ten. Én je hebt de kans dit ook in het buitenland te doen, 
tijdens je buitenlandstage in het tweede jaar.

De opleiding 
De opleiding is per schooljaar opgedeeld in vier periodes. 
Elke periode duurt van vakantie tot vakantie en gaat over 
een bepaalde drankensoort zoals koffie, alcoholhouden-
de dranken, bier en wijn.

Je volgt beroepsgerichte vakken zoals ondernemerschap, 
gastheerschap, smaak en innoveren. Daarnaast volg 
je algemene vakken als Nederlands, Engels, Spaans en 
rekenen.

Wil je werken en leren tegelijk? Kies dan voor de BBL-vari-
ant. Bij de BBL-opleidingen kom je 1 keer in de week naar 
school en werk je ongeveer vier dagen in de week bij een 
erkend leerbedrijf. Bij dit leerbedrijf heb je een arbeids-
contract voor minimaal 20 uur per week. Je bent zelf ver-
antwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. 
Kijk hiervoor op www.stagemarkt.nl.

Vanaf 18 jaar 
Je mag uit verschillende keuzedelen kiezen die bijdragen 
aan je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze opleiding 
proef je regelmatig alcoholische dranken, daarom is de 
minimale leeftijd 18 jaar. Sta je te springen om te gaan 
shaken, tappen en schenken? Dan is de 010 Bar Academy 
zéker wat voor jou!
 

1716



INTERNATIONAAL HOTEL MANAGEMENT 
(TWEETALIG)

Niveau 4 • BOL • 2 tot 2,5 jaar met havo diploma
3 tot 3,5 jaar met mavo diploma 
Als (internationaal) hotelmanager kun je aan de slag bij 
een hotel in binnen- of buitenland. Je voert diverse lei-
dinggevende taken uit en geeft aan welke kant het bedrijf 
op moet. 

Je bent gedreven, een vernieuwer en kunt goed met gas-
ten en personeel omgaan. Uiteraard ben je gast-, service- 
en marktgericht en spreek je verschillende talen. Verder 
heb je altijd het overzicht en ben je goed in delegeren, 
controleren, organiseren en corrigeren.

De opleiding
Je leert in het Engels en Nederlands ondernemen, leiding-
geven en werken in een hotelomgeving. Naast theore-
tische vakken doe je veel ervaring op in de praktijk. Het 
Zadkine Horeca College werkt nauw samen met hotels in 
en om Rotterdam, waar jij stage kan lopen of workshops 
volgt. Bij deze opleiding is er een verplichte stage in het 
buitenland in de front office, van minimaal vijftien weken.

Verder bieden we gegarandeerde internationale  
stages én krijg je de kans om een Cambridge English- 
certificaat te behalen! Wil je na het behalen van je diplo-
ma IHM nog doorstuderen? Je kunt makkelijk doorstro-
men naar het hbo, zoals de hogere hotelschool of een 
economische studie. 

MANAGER ONDERNEMER HORECA

Niveau 4 • BOL • 3,5 jaar 
Met dit diploma kun jij aan de slag als manager of onder-
nemer in een hotel of restaurant. Dit kan als ondernemer 
je eigen zaak zijn, of bij een ander. Maar ook in het hotel-
wezen op verschillende (assistent) management posities.
Je hebt een commerciële instelling en je hebt zakelijk  
inzicht. Gastvrijheid staat bij jou voorop en de mede-
werkers in jouw team kun jij als geen ander motiveren, 
inspireren en aansturen.

De opleiding
Tijdens je opleiding leer je alles wat je nodig hebt om een 
succesvolle ondernemer of manager te worden en staat 
met name de hotellerie centraal. Je krijgt onder meer 
les in ondernemen, leidinggeven en werken in dranken, 
spijs- en logiesverstrekkende bedrijven. Je krijgt vakken 
als Nederlands, Engels, Spaans of Duits, rekenen, sociale 

hygiëne en theorie & praktijk koken/serveren. Verder kies 
je een aantal keuzedelen, zoals: werken in het buitenland, 
organisatie van interne evenementen, wijnkennis 2, voor-
bereiding hbo, Engels in beroepscontext en bierkennis.  
Na deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo.

Wil jij graag je eigen hotel? Dan is de opleiding Manager 
Ondernemer Horeca de juiste stap voor jou! 

MANAGER ONDERNEMER BAR

Niveau 4 • BOL • 3 jaar 
Zit het ondernemen in jouw bloed en ben je klaar om 
alle ins and outs van het ondernemerschap te leren? Is 
het jouw droom om later jouw eigen bar of gastrobar te 
beginnen? Dan is deze opleiding zeker wat voor jou!

Risico’s durven nemen, netwerken en een commercieel 
inzicht zijn essentieel voor een horecaondernemer.  
Je geeft leiding aan je team, je werkt ook mee in de 
keuken, in de bediening en achter de bar. Als ondernemer 
bepaal jij de uitstraling van je bedrijf, de gerechten op de 
menukaart en wie jouw doelgroep is. Je neemt zelf perso-
neel in dienst en bepaalt hoe je winst kunt maken.

De opleiding
Tijdens je opleiding ontwikkel je jezelf als ondernemer 
door inzicht te krijgen in de financiën, het aansturen van 
personeel en de horecabranche. Wij werken veel samen 
met de beste horecaondernemers waar jij interessante 
workshops volgt en die jou tips & tricks geven over het 
horecavak en het ondernemen. Organiseren, controleren, 
delegeren, evalueren, innoveren én jouw social skills 
staan centraal. Uiteindelijk presenteer jij jouw onder-
nemersplan en kan je aan de slag in je eigen (eet-)cafe, 
brasserie of bar.

Manager Ondernemer Bar voor havisten
Heb je een havodiploma? Dan kun je in het tweede 
leerjaar instromen. Je moet dan alleen de vakken burger-
schap en bedrijfsadministratie inhalen.

HORECA 
MANAGEMENT
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Het is niet vreemd dat Sem (17) voor de opleiding 
Manager Ondernemer Horeca heeft gekozen. Op 
jonge leeftijd leerde hij het horecavak kennen. Zijn 
moeder werkte vroeger ook in de horeca en zijn 
vader is tegenwoordig eigenaar van club/ restaurant 
Crazy Piano’s in Scheveningen. 

“Ik heb hiervoor de havo gedaan, maar merkte dat ik 
daar niet helemaal op mijn plek zat en dat ik me niet 
echt kon motiveren. Een praktijkgerichte opleiding die 
ik kon combineren met mijn liefde voor de horeca paste 
beter bij mij. 

Tijdens de opleiding leer je echt alles over het onder-
nemerschap. Je krijgt managementvakken, marketing, 
marktverkenning en financiën. Werken in de horeca 
betekent ook drukte en dat je vaak veel dingen tege-
lijk moet doen. Je leert daarom hoe je in hectische 
situaties rustig blijft en hoe je goed met elkaar moet 
communiceren. Ook oefenen we dit jaar met het maken 
van een bedrijfsplan. In het laatste jaar presenteer je je 
eigen bedrijfsplan.

Tijdens je stage word je heel goed begeleid door je 
docenten en staan ze altijd voor je klaar. Zo had ik het 
niet echt naar mijn zin tijdens mijn stage. Ik heb toen 
gesprekken gevoerd met mijn docenten en die hebben 
samen met mij gekeken naar wat wel bij mij past. Ik heb 
toen een stageplek gevonden waar ik met plezier naar 
toe ga. Ik help mee in de bediening en sta achter de bar. 

De horeca vind ik echt één van de leukste branches. Je 
moet wel hard werken, maar het draait vooral om men-
sen en gezelligheid. Ooit hoop ik mijn eigen horecazaak 
te kunnen openen ergens in Rotterdam. Maar mijn aller-
grootste droom is om samen met mijn vader samen te 
kunnen te werken en samen een horecazaak te runnen.”

KENNISMAKEN  
MET SEM 
MANAGER ONDERNEMER HORECA

“Het draait vooral om  
mensen en gezelligheid.”

Luc (23) zit in het laatste jaar van de opleiding 
Leidinggevende Bediening bij het Zadkine Horeca 
College. Juist de combinatie van werken en leren 
trok hem enorm aan. 

“Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het zelf 
heel relaxed vind dat ik maar één dag naar school hoef 
en de andere dagen lekker kan werken en thuis verder 
kan studeren.

Ik vind de opleiding superleuk. Maandag heb je meestal 
een paar uurtjes les en heb je vakken zoals Engels, Duits, 
Maatschappijleer, etc. En daarna hebben wij meestal 
wijnkennis of bierkennis. Tijdens deze lessen leer je 
echt heel veel, maar het zijn ook gezellige lessen en 
waar altijd veel gelachen wordt. En het leuke is dat de 
docenten gewoon gezellig meedoen. Dit maakt het voor 
het hele leerproces een stuk gemoedelijker!

Wijnkennis is mijn favoriete vak. Lekker sparren met  
elkaar over wat je bij een soort wijn kan eten, het ver-
haal achter de streek, en het stukje cultuur erachter!

Ik volg een BBL-opleiding en dat betekent dat je in 
dienst bent bij een bedrijf waar je een arbeidscontract 
hebt. Gedurende mijn opleiding werkte ik bij één  
leerwerkbedrijf, namelijk Café Sjiek Schiedam.  
Het voordeel van werken bij één bedrijf is dat je zo  
je eigen ontwikkeling makkelijker kan volgen. 

Ik weet nog niet helemaal wat ik wil gaan doen nadat  
ik mijn diploma gehaald heb. Ik blijf in ieder geval nog 
wel even in de horeca! Ik vind het vak ontzettend leuk 
en ik denk dat ik uiteindelijk wel bij een sterrenzaak  
in Rotterdam als sommelier aan de slag wil!”

KENNISMAKEN  
MET LUC 
LEIDINGGEVENDE BEDIENING

“Wijnkennis is  
mijn favoriete vak.”
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Het werken in de horeca vindt Sophie (18) een feest-
je. Sinds haar dertiende werkt ze al in horeca en 
heeft ze de nodige ervaring opgedaan in de bedie-
ning, maar de bar is echt haar “plekkie”. Momenteel 
zit ze in het eerste jaar van de 010 Bar Academy bij 
het Zadkine Horeca College. Bijzonder aan deze 
opleiding is dat het de enige mbo opleiding in Neder-
land is waar studenten opgeleid worden tot barista’s 
en bartenders. 

“Tijdens mijn opleiding Zelfstandig Werkend Gastvrouw 
leerde ik al veel over dranken, maar ik wilde me hier 
meer in verdiepen. Bij de 010 Bar Academy leer je alles 
over de verschillende sterke dranken maar ook over de 
koffie(bonen), thee of sappen.

De lessen worden gegeven bij de Stadshaven Brouwe-
rij in Rotterdam, een ontzettend leuke en levendige 
locatie. De opleiding is per schooljaar opgedeeld in zes 
blokken en per blok behandelen we een bepaalde dran-
kensoort. We werken veel samen met bedrijven zoals 
Botanero, Bacardi en Giraffe Koffie die op school of op 
locatie koffieworkshops, tequillaproeverijen en cock-
taillessen verzorgen. Naast de praktijkgerichte vakken 
krijg je ook vakken als ondernemend gedrag, commer-
ciële vaardigheden en vitaliteit. Natuurlijk krijgen we 
ook theorielessen zoals Nederlands, Engels, Spaans, 
rekenen en burgerschap en gaan we op stage.

Het is een leuke maar ook een pittige opleiding die 
dus niet alleen bestaat niet alleen uit het maken en 
het proeven van drankjes. Je leert ook over gastvrij-
heid, smaakbeleving en welk drankje goed past bij een 
gerecht. Volgend schooljaar mag ik meedoen aan de 
wedstrijd AEHT. Dit is een internationale wedstrijd voor 
hotelscholen. Vanuit school word ik hier goed op voor-
bereid en volg ik een aparte koffiecursus. 

Wat ik na het behalen van mijn diploma wil gaan doen, 
weet ik nog niet. De horecabranche is heel breed. Maar 
waarschijnlijk ben ik dan nog niet klaar met leren en 
stroom ik door naar het hbo.”

KENNISMAKEN  
MET SOPHIE
010 BAR ACADEMY 

“De bar is echt mijn plekkie.”
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STUDIEKEUZECENTRUM
zadkine.nl/studiekeuzecentrum

LOCATIE
1. BENTHEMPLEIN 15
3032 CC Rotterdam
t. 088 945 24 80

Locatie Benthemplein ligt in Rotterdam Centrum, 
vlakbij het Hofplein en Centraal Station. De locatie 
is goed bereikbaar met trein, tram, bus en metro. 
Lopend ben je binnen 5 minuten op de Coolsingel.

Als je binnenkomt, ervaar je meteen het praktijk-
gerichte karakter van onze opleidingen. Op de 
begane grond is een soort mini-winkelcentrum  
met een Office Centre, Brasserie In ’t Oude 
 Noorden, wijn & spijs restaurant Onder de Hof-
bogen, brood- en banketwinkel ’t Winkeltje en een 
schoonheidssalon en kapsalon. Op de tussenver-
dieping vind je de kantine en in het hele gebouw  
is wifi beschikbaar.
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ZADKINE
STUDIEKEUZE-  
CENTRUM
HELPT JE VERDER

Zadkine biedt je een groot aantal 
mooie vakopleidingen. Weet jij al 
welke opleiding het best bij jou 
past? Of twijfel je nog? Het Studie-
keuzecentrum helpt je bij het  
maken van de beste studiekeuze. 

Als je nog niet weet wat je wilt studeren, kun je komen 
praten met een van onze ervaren loopbaanadviseurs.  
Dit studiekeuzegesprek is gratis en kan je doen vanuit huis 
of bij ons op locatie.

Wat bespreken we?
We kijken wat jouw mogelijkheden en dromen zijn.  
Dus: welk doel wil jij bereiken? Hoe ver wil jij komen?  
En wat heb je daarvoor nodig? We zorgen ervoor dat  
jij een goed beeld krijgt van onze verschillende mbo- 
opleidingen. Samen onderzoeken we dan welke mbo- 
opleiding het best bij jou past. Natuurlijk zijn ook jouw 
ouders/verzorgers welkom bij dit adviesgesprek. 

Wil je een gesprek?
Ga naar zadkine.nl/hulp-bij-studiekeuzes om direct een 
afspraak in te plannen of voor meer informatie. Je kunt 
ons ook een bericht sturen via WhatsApp of bellen via  
088-945 38 88 voor het maken van een afspraak.

Wat doet het Studiekeuzecentrum voor jou?
Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je hulp bij  
het maken van een studiekeuze. Je kunt bij ons o.a. 
terecht voor: 

• Extra informatie over opleidingen
• Informatie en tips om tot een goede studiekeuze  

te komen 
• Hulp als je verder wilt studeren na je opleiding
• Informatie over onze Open Dagen en Meeloopdagen 
• Hulp bij het aanmelden voor een opleiding bij Zadkine
• Studiekeuzeworkshop op locatie met rondleiding
• Online vragenuurtje

Heb je vragen?
Het Studiekeuzecentrum is dé plek voor al jouw studie- 
keuzevragen. Je kunt ons via WhatsApp een bericht sturen 
of bellen op 088-945 38 88, mailen kan ook naar studie-
keuzecentrum@zadkine.nl of kom langs op onze locatie. 
Wij helpen je graag verder!

Wanneer kun je bij ons terecht?
Wij zijn geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Waar vind je ons? Het Studiekeuzecentrum  
is gevestigd in onze locatie Benthemplein 15 in het  
centrum van Rotterdam. Vlakbij het Hofplein, en op  
loopafstand van Rotterdam CS, metro, bus en tram.
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