Rapport van bevindingen Leerbedrijf van het Jaar 2017
Christian Chocolaterie Patisserie
Christian Chocolaterie Patisserie is een mooi leerbedrijf. Uit de selectie van tweeëntwintig
aanmeldingen voor Leerbedrijf van het Jaar 2017 is dit leerbedrijf één van de acht bedrijven die
bezocht is door een auditor. Aan de hand van dit bezoek wordt een auditrapport gemaakt voor de
jury. Tijdens het auditbezoek worden ook de leerling en de praktijkbegeleider gevraagd naar hun
mening over opleiden binnen het bedrijf. Uit deze beschikbare informatie en de presentatie van het
genomineerde bedrijf, ontwikkelt de jury een beeld van het leerbedrijf. Uit de drie genomineerde
leerbedrijven wordt door de jury vastgesteld welk leerbedrijf het beste is van 2017. Deze rapportage
is een beknopte weergave van de jury.
Wat is goed?
Christian Chocolaterie Patisserie is een hoog kwalitatief bedrijf waar op ambachtelijke wijze
producten worden gemaakt op allerlei gebied. Het bedrijf heeft een ambachtelijke uitstraling en dat
is terug te zien in de kwaliteit van de gemaakte producten. Voor leerlingen is dit een mooie basis om
een echte vakman/ vrouw te worden. Leerlingen kunnen hier grote stappen maken. Dit is ook wel
terug te zien in de opleidingsresultaten en de deelname aan de vakwedstrijden, waarin men altijd
goed scoort. Leerlingen kunnen en mogen hier veel leren zowel praktisch als theoretisch en de
praktijkopleiders (3) zijn hier nauw bij betrokken en voelen zich zeer verantwoordelijk. Het bedrijf
besteedt ook veel aandacht aan vaktheorie. Dit vinden zij een voorwaarde voor de ontwikkeling van
een leerling en tevens een voorwaarde om goede producten te maken.
Er zijn drie momenten in het jaar waarin overleg met studenten plaatsvindt. Daarbij wordt vastgelegd
of de vooraf gemaakte doelstelling/ planning behaald is.
Ook de samenwerking met de scholen is erg goed. Chris van Kempen is er voorstander van om de
contacten met het bedrijfsleven en het onderwijs te verbeteren en wil hierin ook een rol spelen. Hij
wil dit via de ROBO, waarvan hij lid is, zien te bereiken.
Bedrijf Christian is niet alleen geïnteresseerd in opleiding, zij kijken ook naar de ontwikkeling van de
leerling en helpt ze daarbij. Alle studenten krijgen een stage certificaat mee. Hierin vermeldt men de
voortgang en ontwikkeling van de student zowel positieve punten als aandachtspunten die voor
verbetering vatbaar zijn.
Chris van Kempen is bezig om de visie ten aanzien van zijn bedrijf te herschrijven. Ook de opleiding
wordt hierin meegenomen en indien nodig worden de gebruikte formulieren aangepast. Uiterlijk
eind 2017 moet dit gereed zijn.
Wat kan beter?
Er staat al erg veel op papier, maar het zou nog wat helderder en beknopter mogen.
Suggestie: omdat men drie praktijkbegeleiders heeft moeten deze onderling goed communiceren
zodat ieder weet wat zijn taak is. Mogelijk zou men de leerling aan een vaste praktijkbegeleider
kunnen koppelen. Aandacht geven aan minder kansrijke leerlingen. (bij de presentatie wordt
aangegeven dat men ermee bezig is).

