BOULANGER




Heerhugowaard



1 jaar

BBL



Niveau 4



Boulanger
Als beginnend boulanger zijn je werkzaamheden heel afwisselend. Van ontwerpen en uitvoeren tot presenteren
en/of verkoopgereed maken van ambachtelijke boulangerieproducten; geen dag is hetzelfde!
Elk boulangerieproduct heeft zijn eigen ingrediënten, rijs- en baktijd. Dit zorgt ervoor dat je bij het handmatig en
ambachtelijk uitvoeren van de boulangerieproducten nauwkeurig te werk moet gaan. De kennis van grondstoffen,
technieken en productie vereisen voortdurende aandacht. Als boulanger beoordeel je de verschillende
boulangerieproducten en signaleer je duidelijke afwijkingen. Vervolgens analyseer je de oorzaak van afwijkingen
en los je mogelijke knelpunten op. Is de mbo-opleiding Boulanger iets voor jou?

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• de productie van boulangerieproducten voorbereiden en plannen
• de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het assortiment bevorderen
Ook krijg je Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en vaktheorie.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 900,- (hele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie

*We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming: je hebt dan een werkgever voor minimaal 20 uur en gaat 1 dag per week
naar school.
Vooropleiding
• mbo Zelfstandig Werkend Bakker
Tip: loop vooraf eens een paar dagen mee in een bakkerij.
Vervolgopleiding
• hbo
• Ondernemer Bakkerij
Crebo: 25614

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Let op! Deze opleiding wordt in het schooljaar 2021-2022 niet aangeboden.



Informatie en vragen
Mevrouw C. Ruijter
C.G.J.Ruijter@horizoncollege.nl
(072) 547 60 18

