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Deskundigen uit de cacao- en

chocoladesector ontwikkelden

samen met Aequor, het kennis-

en communicatiecentrum

voedsel en leefomgeving, en

SOL, het opleidings- en ont-

wikkelingsfonds voor de le-

vensmiddelenindustrie, een

branche-eigen opleidingstra-

ject.

Een uniek en innovatief concept waarmee
medewerkers zowel branchespecifiek als
praktijkgericht kunnen worden opgeleid
in de eigen werkomgeving. De medewer-
kers worden via internet opgeleid naar
een niveau dat aansluit bij de voortdu-
rend veranderende productieomgeving.
Dit is mede mogelijk dankzij het gebruik
van EVC (Erkennen Verworven Compe-
tenties). Met deze opleidingsvorm kun-
nen erkende certificaten worden be-
haald. Ook biedt het traject nieuwe me-
dewerkers of tijdelijke arbeidskrachten
de mogelijkheid op eenvoudige wijze
kennis te maken met basisonderwerpen
uit de sector. Voor het hele concept geldt
dat actuele en centrale kennisvergaring
en kennisdeling hoog in het vaandel
staan.

Theorie en praktijk
De opleiding is laagdrempelig en flexibel.
Het traject start met het individueel vast-
stellen van de aanwezige competenties
van een medewerker, ook wel nulmeting
genoemd. Hiermee wordt het nog af te
leggen maatwerktraject inzichtelijk ge-

maakt. Vervolgens gaat de medewerker
zelf online aan de slag met de lesstof, de
vragen en de toetsen.
De lesstof is ontwikkeld voor werknemers
functionerend op de niveaus II en III. Ni-
veau II is vergelijkbaar met twee jaar
MBO. Medewerkers van dit niveau zijn op
de werkvloer op enkele plaatsen inzet-
baar. Niveau III staat gelijk aan drie jaar
MBO. Deze werknemers kunnen allround
en zelfstandig werken. Ze vervullen vaak
ook werkzaamheden op het gebied van
planning en begeleiding.
Geschiedenis van cacao en chocolade,
processen, verwerking, speciale chocola-
deproducten, verpakking en regelgeving
zijn onderwerpen die in de lessen aan
bod komen. De theorie, de vragen, de
toetsen en een toegankelijke handleiding
zijn online beschikbaar op www.cacao-
chocolade.nl. In aansluiting op de steeds
meer internationaal georiënteerde werk-
omgeving zijn theorie, vragen en toetsen
via een button ook Engelstalig en Frans-
talig beschikbaar.
Heeft de medewerker de theorie onder
de knie, dan legt hij onder toezicht en

binnen zijn eigen bedrijf een toets af. Na
het afleggen van de toets voert hij op de
werkplek het praktijkdeel van het oplei-
dingsprogramma uit. Dat gebeurt onder
begeleiding van een interne praktijkop-
leider, die hiervoor op zijn beurt ook
weer intern is opgeleid. Als afronding
wordt onder toezicht van een certifice-
rend instituut een assessment uitge-
voerd. Bij voldoende niveau verkrijgt de
medewerker een erkend certificaat.
Op dit moment nemen vijf bedrijven deel
aan het opleidingstraject: ADM Cocoa,
Continental Chocolate, Droste, Gerkens
Cacao en Masterfoods. Om toegang te
krijgen tot de hele inhoud van de site, in-
clusief de toetsmodule, kopen bedrijven
en scholen een inlogcode. Ook kunnen
zij in overleg met de ontwikkelaar, indien
gewenst, bedrijfsspecifieke informatie
toevoegen via een voor derden afge-
schermde link.

Andere sectoren 
Ook voor andere sectoren in de voedings-
middelenindustrie is een branche-eigen
opleidingstraject mogelijk. Op aanvraag
kan een site worden ontwikkeld met op
de eigen branche gerichte content. Zo
heeft de Vereniging voor de Bakkerij en
Zoetwaren industrie (VBZ) plannen dit
opleidingsconcept te laten uitwerken
voor de suikerverwerkende industrie.
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Medewerker in opleiding bij Gerkens Cacao.
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Enkele resultaten in de cacao- en chocoladesector
Gerkens Cacao Continental Chocolate

Start opleidingen 2003 2004
Totaal aantal medewerkers 350 65
Medewerkers in opleiding 20 7
Medewerkers geslaagd 5 2


