Ron Blaauw College
JOUW WEG NAAR DE TOP!

RBC werkt vanuit
de volgende visie:
Waarom doen wij dit? Koken en het opleiden van mensen om
in een professionele keuken te kunnen werken is iets wat wij echt
heel erg leuk vinden. Leren en plezier hebben in dat wat je doet is
bij ons de drijfveer.
Het Ron Blaauw College is een samenwerking tussen
horecaondernemer en Michelinster-chef Ron Blaauw en Marco
Wins van coachingsbureau In 2 Work.

Waar doen wij dit: We bieden een totaalpakket van 13 weken.
In onze supergave eigen kookstudio Ron Blaauw Central Station,
leiden wij jou in 13 weken op. In deze keuken is alles aanwezig.
Van demo-eiland met tribune die direct op de leskeuken
aangesloten is tot bar-gedeelte waar we theorie en andere
trainingen zullen geven.

Wat doen we? Het Ron Blaauw College leidt je op tot een
gediplomeerd medewerker in de keuken.
Dat doen we op verschillende niveaus, van niveau 1 Keuken
Assistent, niveau 2 Basis Kok tot en met niveau 3 Zelfstandig
Werkend Kok.
Dat doen we op de manier zoals Ron Blaauw het koksvak
voorschrijft. Zorg voor een goede basis, dan kun je vandaar uit
leren te variëren.

Hoe doen we dit?
Bij het Ron Blaauw College bestaat de opleiding uit meer dan alleen maar
koken. We bieden je allerlei momenten van kennis op doen over producten
en ingrediënten, we laten je zintuigelijk ervaren wat het koksvak allemaal
te bieden heeft. Dit doen we in de 13 weken als gezegd.

Lesprogramma:

EXCURSIE EN WORKSHOPS:

FYSIEK TRAINEN:

TRAININGEN OP
ZELFONTWIKKELING:

De opbouw van leren naar werken:

Van week 1 t/m week 7 ziet het
programma er als volgt uit:
• 2 dagen koken met een chef van
Ron Blaauw
• 1 dag theorie vanuit de SVH-methode
‘Bon Chef’
• 1 dag excursies/ workshops
• 1 dag mentaal en fysiek trainen
- sport in de vorm van boksen/
kickboksen/ fitness bij The Fight
Academy te Amstelveen.

Koken is meer dan alleen ervaring
opdoen in de praktijk, we nemen je
tijdens de excursies mee langs
diverse partners van Ron Blaauw
College. Dit zodat je kennis opdoet
over de achtergrond van diverse
producten en tegelijkertijd een kijkje
krijgt in de keukens die hard werken
voor ‘jouw’ keuken. Het programma is
altijd anders, maar denk aan Kesbeke
tafelzuren of Rungis, dan weer
“bakkie fietsen” langs de
verschillende telers in het Westland.
Verlekkeren bij Hesseling Vlees of
Brandt en Levie. En we prikkelen de
zintuigen in het ZiN inspiratielab, het
is altijd anders, afhankelijk van het
seizoen.

Omdat het werken in de horeca naast
heel leuk ook fysiek inspannend is,
leren we je door middel van sport een
basisconditie op te bouwen.
Daarnaast is sporten een goede
manier om een drukke werkdag weg
te werken. Zo blijf je duurzaam fit
voor het mooie en harde werken in de
keuken. De sportlessen bij The Fight
Academy zijn haalbaar op alle niveaus
en kunnen naar gelang de wens mild
of intensief toegepast worden.

Koken vind je al leuk, maar werken in
een keuken vraagt naast goed koken
nog veel meer van je. Hoe je met die
onderdelen kunt omgaan leer je in het
onderdeel prestatie-coaching.
Hierin word je meegenomen in alles
wat je tegen gaat komen in de keuken
en hoe jij daar voor jezelf het beste
mee om kunt gaan. Daarnaast maken
we met jou een persoonlijk
ontwikkelingsplan. Hierin beschrijf jij
met behulp van je chef en coach wat
jij al goed kan, maar ook waar je je
nog in wil ontwikkelen. Dat kan gaan
over bereidingstechnieken,
kookstijlen, technisch vaardiger
worden tijdens het werken of
tactischer leren werken in een
professionele keuken.

Van week 8 t/m week 13 ziet het programma er als volgt uit:
• 2 dagen koken met een chef van Ron Blaauw
• 1 dag theorie vanuit de SVH-methode ‘Bon Chef’
• 2 dagen stage

De lesdagen koken staan in het teken
van de praktische methodiek van SVH
uitvoeren en tegelijk koppelen aan de
theorie. We volgen op onze manier de
praktijkmethode door middel van
koken op gerechten waarin allerlei
verschillende bereidingstechnieken
zijn gestopt. In week 5 komen de
voor-, tussen- en hoofdgerechten
terug in de restaurantavond.

De praktijklessen bevatten nog steeds een groot deel
technische vaardigheden, langzaam worden de tactische
vaardigheden ook steeds belangrijker en werken we
stapsgewijs toe naar het examen. In de laatste weken houden
we ook een Open Dag voor nieuwe belangstellenden, we
laten je hiermee ervaren hoe het werken in de catering gaat.
Vanaf week 8 stagelopen in het bedrijf dat jou aanspreekt en
dat past bij wat jij kunt in de keuken. Dat kan en mag in één
van de zaken van Ron Blaauw, de Gastrobars, bij de
Foodstands van Ron Blaauw bij Mooie Boules of in de
productiekeuken van Ron Blaauw, maar dat mag ook bij een
restaurant, hotel, café of cateraar naar jouw keuze zijn. Wij
leiden jou op, dus de keuze voor een stagebedrijf is aan jou,
uiteraard kunnen wij je voorzien van een passend advies met
alle kennis en ervaring die we hebben binnen het netwerk.
We eindigen met een proefexamen onder leiding van je eigen
Chef. Als je er klaar voor bent dan melden we je aan voor
een SVH-examen dat gekoppeld is aan jouw
opleidingsniveau.

Theorie en Praktijk
Je hebt altijd één dag in de week theorie. Deze theorie bestaat
enkel en alleen uit vakgerichte theorie. Dus alles staat in het
teken van het koksvak. Hoe lekker is dat?!
Je wordt opgeleid door een horeca-docent met
onderwijsbevoegdheid. Er is veel koppeling in de opleiding
tussen theorie en praktijk. De leslokalen voor theorie bevinden
zich in onze kookstudio Ron Blaauw Central Station of naast
de kookstudio in de lesruimte van In 2 Work.

Het examen:
Wij leiden op tot landelijk erkende diploma’s.
SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca, is hierin onze
samenwerkingspartner. SVH heeft de methodieken voor
theorie en praktijk.
Je doet dus een theorie en praktijkexamen. Dat we dit gedegen
voorbereiden is terug te vinden in het aantal leerlingen dat
slaagt voor het gehele SVH-examen. Voor wie toch zakt is de
mogelijkheid tot herkansen uiteraard mogelijk. Het examen
wordt afgenomen door een onafhankelijke examencommissie
van SVH.

Tot Slot:
Zoals in het begin al gezegd, wij vinden dit elke keer weer
fantastisch om te doen. Bij de aftrap van elke nieuwe groep
ontbijten we als groep in één van de zaken van Ron Blaauw en
brengen we die dag ook een bezoek aan meerdere zaken van
Ron Blaauw. Zo ervaar je direct wat het is om bij Ron Blaauw
en bij het Ron Blaauw College leerling te zijn; supergaaf!
Daarnaast werken we met een baangarantie van 32 uur in de
week! Dus dat is Dubbel-supergaaf!

Deelnemen aan het
Ron Blaauw College?
De kosten zijn inclusief reiskosten,
theorieboeken, messenset, Ron Blaauw
College sloof, T-shirt, het examen en
baangarantie van 32 uur.
Mocht je interesse hebben, neem dan
contact met ons op door een mailtje te
sturen naar: laura@i2w.nl

