Wil je meer informatie over wat we voor jouw organisatie kunnen
betekenen als het gaat om het ontwikkelen van de medewerkers?
Neem dan contact op met Désirée Verhagen.
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Voor iedereen
met een passie
voor gastvrijheid
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Het Horeca & Toerisme College van ROC
Midden Nederland draagt bij aan het succes
van de regio via gerichte beroepsopleidingen
in Nieuwegein. Dit doen we voor volwassenen
en jongeren. We bieden een ruim aanbod met
korte cursussen en trainingen, naast onze
diplomagerichte bbl- opleidingen, branche
opleidingen en landelijk erkende MBOleereenheden.
We erkennen de kennis en ervaring die mensen meebrengen en sluiten hierop aan. De
lesinhoud bepalen we samen met onze erkende
leerbedrijven. Zij zijn belangrijke strategische
samenwerkingspartners. Zo ontwikkel jij of
ontwikkelen jouw medewerkers heel gericht
die skills en kennis die vandaag en morgen op
de arbeidsmarkt nodig zijn. En zo ben jij of
zijn jouw medewerkers snel inzetbaar voor de
organisatie.

Meer
weten?

Iedereen met een passie voor de horeca,
facilitaire dienstverlening, toerisme &
recreatie en evenementen kan zo een cursus
of opleiding vinden die past. Zowel een
starter in de branche als een medewerker
die zich wil doorontwikkelen. Het Horeca &
Toerisme College leidt op voor banen in de
gastvrijheid sectoren. Rond je je opleiding bij
ons af? Dan vind je werk of groei je door in de
gastvrijheidssector. Voel je welkom!
We leiden op bij onze locatie in Nieuwegein of
in company bij uw organisatie.

Kijk voor ons volledige aanbod
op onze website:

bedrijfsopleidingen.rocmn.nl
Bekijk hier onze selectie van de
meest gevraagde cursussen
en opleidingen

?

WIE BEN JIJ?

ONS AANBOD

NIVEAU

VOOR WIE?

OMVANG

LOOPTIJD

RESULTAAT

SVH Wijn 2

2 dagdelen

1 dag

SVH
Sociale Hygiene

2 dagdelen

2 weken

Cursus Patisserie Basisvaardigheden

n.v.t.

10 dagdelen

een maand

Training HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points)

n.v.t.

1,5 uur

Opleiding Aankomend Kok/Koken in de Horeca

n.v.t.

24 dagdelen

half jaar

MBO Certificaat

Gastvrijheid in de Zorg

n.v.t.

Vijf dagdelen

halfjaar

MBO Certificaat

Voeding & Hospitality in zorg & welzijn

n.v.t.

5 dagdelen

halfjaar

MBO Certificaat

Leidinggevende XXL

MBO 4

Geen informatie beschikbaar

MBO-diploma 4

Praktijkopleider

MBO 4

15 maanden

MBO-diploma 4

Zelfstandig Werkend Kok, niveau 3

MBO 3

48 dagdelen

1 jaar

Branche erkend diploma

Kok, niveau 2

MBO 2

44 dagdelen

1 jaar

Branche erkend diploma

Medewerker Facilitaire Dienstverlening, niveau 2

MBO 2

72 dagdelen

2 jaar, 650 uur werken per jaar

Medewerker gastvrijheid in de Zorg

MBO 2

35 dagdelen

1 jaar

n.v.t.

6 dagdelen

CURSUS

Basis Wijntraining, niveau SVH wijn 2
Je bent een
ZIJ-INSTROMER OF STARTER
Je werkt niet in de horeca,
maar je wilt je oriënteren op een
baan in de horeca.

Je bent
LEERGIERIG
Je werkt in de horeca,
maar je wilt je kennis
verbreden of juist
verdiepen.

Sociale Hygiëne spoedcursus

Diploma
SVH Diploma
Bewijs van deelname
Persoonlijk bewijs

LEEREENHEID OF KEUZEDEEL (MBO-certificaat)
werken en leren voor specifieke taak

Je bent een
HERINTREDER
Je hebt eerder gewerkt in
de horeca en wilt opnieuw
aan de slag in
deze sector.

Je wilt
DOORGROEIEN
Je werkt in de horeca,
maar je wilt doorgroeien in
je functie.

Je houdt je kennis graag
UP TO DATE
Bijhouden en behouden
van de vakregistratie

OPLEIDING (Diploma)
werken en leren voor brede inzetbaarheid

Leermeester/praktijkopleider

Klik op de link voor
meer informatie!

MBO-diploma 2
MBO-diploma
Diploma

