Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging
Basisgegevens
Naam instelling(en)

Naam opleiding
Internationale naam opleiding
Taal

HZ University of Applied Sciences

AD Food & Gastronomy
AD Food & Gastronomy
Nederlands

In geval dat de opleiding in een
andere taal dan het Nederlands
wordt verzorgd: een toelichting
op de aansluiting van de
taalkeuze op de
arbeidsmarktbehoefte
In geval van een associate
degree- opleiding, indien van
toepassing: welke bve-instelling
verzorgt mede de opleiding

ROC Curio
ROC Scalda

Niet van toepassing. Wel heeft op projectniveau afstemming
In geval van een joint degreeplaatsgevonden met HS Stenden.
opleiding: welke instelling(en)
verzorg(t)(en) mede de opleiding
Opleidingsniveau (associate
degree- opleiding, hbo
bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)
Inhoud (korte beschrijving
opleiding)

Inrichting van de opleiding
(indicatie curriculum per
jaar, vakken, leerlijnen)

Studielast1
Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd,
Gemeente of gemeenten
waar de opleiding wordt
gevestigd

Associate Degree

De Ad-opleiding Food & Gastronomy leidt breed inzetbare
professionals op die binnen een bedrijf of organisatie een verbindende
rol willen spelen in het beheren, verbeteren en (her)ontwerpen van
bedrijfsprocessen op het gebied van eten en drinken. De opleiding is
gericht op drie professionele rollen: conceptontwikkeling, business
ontwikkeling en teamontwikkeling.
Acht inhoudelijke modules, van tien weken:
1. Food & Future
2. Food & Experience
3. Healthy Lifestyle and the Food Production Chain
4. Food as Business
5. Hostmanship & Story Telling
6. Project & Event management
7. Leadership, team and change
8. Afstudeerproject
Elke module is 11,25 EC (alle modules samen is 90 EC). Door de hele
opleiding loopt een aparte leerlijn Professional Skills van 20 EC
(inclusief HZ Personality), die de student ondersteunt in de verbinding
van kennis, vaardigheden en houdingsontwikkelking. Professional
skills worden getoetst met een continuous assessment (o.a. 360
feedback), waarbij de student continu werkt aan zijn portfolio, dat zijn
afronding vindt bij het afstuderen. De student wordt daarbij begeleid
door een vast studycoach.
Leerlijn Engels is 10 EC. Daarnaast wordt Duits aangeboden (extracurriculair).
120 EC
Deeltijd, met werkvereiste
Vlissingen

Doelgroep van de opleiding
Croho (sub)onderdeel en
ti
i
Geplande startdatum opleiding
of nevenvestiging

Werkenden
Economie
1 februari 2021

ISAT code van de opleiding
(indien bekend)
BRIN code van de instelling
Indien nadere
vooropleidingseisen worden
Indien capaciteitsbeperking
wordt ingesteld; de hoogte

Handtekening
College van bestuur
datum, plaats
3 april 2020,
Vlissingen

21MI

