OPLEIDING
VOOR
TOEKOMSTIGE
TOPKOKS

‘HET GAAT
OM HET
VUUR
IN DE OGEN’
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CAS SPIJKERS
ACADEMIE
tekst Annemiek de Gier
beeld Dariusz Gutkowski

AAN DE CAS SPIJKERS ACADEMIE KUN JE LEREN VOOR TOPKOK.
MAAR ALLEEN DE MEEST TALENTVOLLE STUDENTEN MAKEN
KANS OP EEN PLEK. WIE ER EENMAAL IS AANGENOMEN, KRIJGT
LES VAN TALLOZE BEKENDE PROFESSIONALS EN IS NA VIER
JAAR KLAAR OM TE KNALLEN.
lekker 2014
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‘Chef zijn leer je
niet op school, dat
moet je doen’
De Weijer, een imposant oud gebouw, ligt aan de rand van het
centrum van Boxmeer. Hier heeft sinds kort de Cas Spijkers
Academie haar nieuwe basis gevonden. Jean Paul Bunschoten,
hoofd opleidingen van de Cas Spijkers Academie, loopt trots
rond. De oude locatie, het even verderop gelegen Klooster
Elsendael, was te klein geworden voor zijn ambities. Want het
gaat goed, heel goed.

Het succes van koken wordt voor
vijftig procent bepaald door de keuze
van de beste ingrediënten. — Cas Spijkers
De Cas Spijkers Academie werd zes jaar geleden opgericht.
Bunschoten, op dat moment docent op het ROC Nijmegen,
werd gevraagd de mogelijkheden voor een speciale culinaire
academie te onderzoeken. “Een goed idee, maar dan moest
het wel zó kwalitatief worden dat studenten echt waar voor
hun geld zouden krijgen”, vertelt hij. “We zochten dus contact
met allerlei ervaringsdeskundigen en grote namen uit het
koksvak.” Hij weet nog goed dat hij bij Cas Spijkers, chef-kok
van sterrenrestaurant De Swaen in Oisterwijk, op bezoek ging
om te kijken of er een samenwerking inzat – Spijkers was
tenslotte bij een breed publiek bekend en daardoor een heel
geschikte persoon om zijn naam te verbinden aan de op te
richten academie. “Ik was erg nerveus, de kamer zat vol met
bobo’s die zich ermee wilden bemoeien”, vertelt Bunschoten.
“Maar het klikte, we zaten op dezelfde lijn met onze ideeën
over wat het onderwijs nodig had. Toen zijn we samen de
opleiding gaan vormgeven.”

ANNE HÖVELS (24) Oud-student en
chef de rang bij restaurant Ciel Bleu**,
Okura Amsterdam

“
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“Bij een Nederlands Kampioenschap
kwam ik Pasquinel Kolk tegen, mijn
huidige maître. Hij vroeg mij of ik eens

Een chef kent zijn ambacht. Als je dat
beheerst mag je pas gaan creëren,
niet andersom. — Cas Spijkers
Inmiddels heeft de Cas Spijkers Academie drie vestigingen: in
Boxmeer, Breda (Cingel College) en Almelo (ROC van Twente).
In totaal zijn er zo’n honderd studenten, waarvan het overgrote
deel de koksopleiding volgt. Er is ook een opleiding tot gastheer/gastvrouw, die vooralsnog alleen kan worden gevolgd in
Almelo. In Boxmeer, Breda en Almelo studeren leerlingen voor
zelfstandig werkend kok (eerste twee leerjaren) en gespecialiseerd kok (derde en vierde jaar). De lesstof is breed en het programma intensief: de jongens en meisjes werken vijf dagen in de
week fulltime in de keuken van een toprestaurant en komen één
dag in de week samen op de Academie. Daar worden ze gevoed
met kennis van allerlei gastdocenten die hun sporen hebben
verdiend in het culinaire vak. Dit zijn koks, maar ook ambachtelijke slagers, visboeren, bakkers en patissiers. Alles wat een
topkok moet weten komt aan bod, van voedingsleer en warenkennis tot het ontwikkelen van receptuur, het werken met de
nieuwste kooktechnieken, het maken van verschillende menukaarten, plannen en organiseren, budgetteren, leidinggeven in
de keuken en het communiceren met gasten. Bunschoten: “De
studenten oefenen dat ook allemaal in de praktijkkeuken: we
koken twee dagen per week voor de restaurantbezoekers van De
Weijer in Boxmeer, Baroc in Breda en het restaurant van ROC
van Twente in Almelo. Deze manier van werken is voor een
bbl-opleiding uniek, net als het feit dat leerlingen zich vanaf
het tweede jaar bekwamen in het vak van chef-kok door in de

wilde komen kijken bij Ciel Bleu en
inmiddels werk ik daar nu twee jaar.
Ik ben al doorgegroeid naar de functie
van chef de rang. Het belangrijkste wat
ik op de Academie heb geleerd? Mezelf
te durven zijn. Toen Cas Spijkers nog

leefde, kwam hij eens per maand langs.
Zijn adviezen waren: altijd rustig te
blijven, dingen goed organiseren en
altijd blijven nadenken over je
toekomstplannen. Daar heb ik nog
elke dag iets aan.”

CAS SPIJKERS
ACADEMIE

CEES HELDER IS OUD PATRON-CUISINIER
VAN RESTAURANT PARKHEUVEL*** IN
ROTTERDAM EN HOOFDDOCENT BIJ DE
CAS SPIJKERS ACADEMIE

‘OOK ALS JE NOG GEEN
CHEF-KOK BENT, MAG
JE EIGENWIJS ZIJN’

werkgever zijn. Natuurlijk kun je

“In de zeven jaar dat de Cas

dan ben je afhankelijk. Het

Spijkers Academie nu bestaat,

mooie aan onze Academie is de

hebben we al drie generaties

grote motivatie bij de leerlingen.

studenten afgeleverd. Van hen

Bijna iedereen blijft na de Aca-

zit ongeveer tachtig procent op

demie in de horeca werken.”

voor al dit soort zaken ook
iemand in dienst nemen, maar

een zeer goede positie, bijvoorbeeld als sous-chef in een ster-

BEKENDE KOKS

renrestaurant. Daar ben ik heel

“Mijn vader was boer. Ik kom

trots op. Cas Spijkers was een

uit een groot gezin, er was geen

goede vriend van mij. Toen hij

geld voor de Hotelschool.

ernstig ziek werd, heb ik zijn

Jammer, ja. Natuurlijk had ik

taken op de Academie op me

graag les willen hebben van

genomen. Eerst tijdelijk, later

grote chefs, ik geloof dat je als

structureel. Niet zozeer als

kok de optelsom bent van

docent maar vooral als erva-

degenen bij wie je in de leer

ringsdeskundige: ik help de

bent geweest. Daarom is het

leerlingen bij het ontwikkelen

zo goed dat veel bekende koks

van hun ideeën, ik corrigeer

gastlessen verzorgen aan de

hen waar nodig en laat zien

Academie. En niet alleen koks,

hoe het hoort.”

ook vakkundige slagers, bakkers, visspecialisten, patissiers,

ONAFHANKELIJK

enzovoort. Allemaal mensen

“De culinaire wereld is in de

met passie, heel inspirerend.

afgelopen decennia steeds

Zij leren de studenten inzien

complexer geworden. Daarom

hoe belangrijk het is om met de

adviseer ik de leerlingen niet

beste producten te werken en

alleen op kookgebied, maar ook

een gedegen warenkennis te

zakelijk. Dat laatste is iets wat

hebben. Wat ik zelf vooral wil

veel creatieve types nog wel-

overbrengen aan onze leerlin-

eens laten liggen, en dat is

gen is het besef dat jezelf moet

zonde. Als beginnend horeca-

durven zijn. Ook als je nog geen

ondernemer is het belangrijk dat

chef-kok bent mag je eigenwijs

je een goed financieel overzicht

zijn, uiteraard in overleg met je

hebt. Je moet met de bank

chef, want je maakt deel uit van

praten, je bedrijf opbouwen,

een grotere brigade.”

TOM LAMERS (23) Oud-student en
werkzaam bij restaurant Parkheuvel**
in Rotterdam

“

“Op de Cas Spijkers Academie word je
klaargestoomd om op hoog niveau te
gaan werken. Ik doe graag mee aan

praktijkkeuken leiding te geven aan medestudenten. Ze
worden geobserveerd door twee docenten en soms maken
we daarbij ook gebruik van video zodat we het later kunnen
evalueren. Chef-zijn leer je namelijk niet op school, dat moet
je doen.”

De kunst van het weglaten is groter
dan die van het toevoegen.
— Cas Spijkers
Het was vanaf het begin zeker niet de bedoeling om de Cas
Spijkers Academie toegankelijk te maken voor iedereen.
Sowieso komen alleen leerlingen met een afgeronde mbobasisopleiding Kok niveau 2 of Gastheer/-vrouw niveau 2
in aanmerking. Maar daarmee ben je er nog niet, zegt Bunschoten, “het gaat om het vuur in de ogen. We willen echt
alleen degenen die een passie hebben voor koken of bedienen en dromen van een topcarrière in de horeca. Iedereen
neemt deel aan een casting, op basis waarvan we de beste
mensen selecteren.” Maar hoe talentvol de studenten ook
zijn, eenmaal op de Academie is iedereen gelijk. “Haantjesgedrag pakken we meteen aan”, zegt Bunschoten. “Wij verwachten van studenten dat ze zich gedragen zoals het hoort,
en dat ze elkaar helpen om beter te worden.” In de culinaire
wereld begint de waarde van het Cas Spijkerscertificaat, dat
afgestudeerden ontvangen naast hun officiële diploma’s,
inmiddels door te dringen. “Onze leerlingen hebben over het
algemeen geen moeite om een leerwerkplek te vinden, in
zo’n zestig van de honderd toprestaurants die in restaurantgids Lekker staan hebben wij studenten zitten. En van de

kookwedstrijden en op school mocht
ik bestellen wat ik wilde, en oefenen.
Vervolgens kreeg ik feedback van
topchefs. Dat heeft me veel gebracht.
Bij Parkheuvel heb ik het naar mijn zin.
Ik doe de groentebereidingen, maar
heb bijvoorbeeld ook patisserie

gedaan. Ik mag ook zelf gerechten
bedenken, als de chef ze goed vindt
gaan we ze maken. Mijn ambitie is om
nog een paar jaar zo door te gaan. En
mijn grote droom is om – later – chefkok te zijn in een sterrenrestaurant.”
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afgestudeerden werkt zo’n tachtig procent in het topsegment
van de horeca. Het zou mooi zijn als bedrijven in de toekomst de studie van de leerlingen gaan bekostigen. Het gaat
tenslotte om de toekomst van het culinaire vak; ze krijgen er
toppers voor terug. Wij geven dat ook mee aan onze studenten: als je later chef bent, zorg dan goed voor je personeel.”

Het gerecht is de vedette; niet de
chef. — Cas Spijkers
Zelf was Cas Spijkers, ondanks zijn bijzondere meesterschap,
het toonbeeld van bescheidenheid. Maar wil de moderne chef
kunnen overleven, dan moet hij wel slim zijn en een sterk
commercieel gevoel hebben. Iets wat op de Cas Spijkers
Academie wordt onderkend en gestimuleerd. Zo krijgen
studenten les in het starten van een eigen onderneming. Alle
colleges en trainingen die daarvoor nodig zijn komen aan
bod, zoals marketing, communicatie en presentatietechnieken. Ook is er aandacht voor productontwikkeling. In
samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelden studenten
van de Cas Spijkers Academie de Hotbooster: een zelfverwarmende soep en chocolademelk. De studenten verzorgen zelf
de promotie van hun product, ze mochten het zelfs presenteren aan prinses Máxima tijdens het mbo-uitblinkersgala in
2011. “Verder laten we studenten gezamenlijk bijzondere
projecten doen, zoals een culinaire Summerfair of een
Restaurantavond organiseren”, vertelt Bunschoten. “Laatst
nog, leverden onze leerlingen een belangrijke bijdrage aan
het galadiner van Koninklijke Horeca Nederland in de
Ridderzaal. Behalve dat dit soort dingen goed zijn voor het

EDWIN RABEN IS VIER KEER
BEKROOND ALS BESTE SOMMELIER
VAN NEDERLAND EN IS GASTDOCENT WIJN-SPIJS AAN DE
CAS SPIJKERS ACADEMIE

‘EEN GOEDE GASTHEER
OF GASTVROUW
GENEREERT EXTRA
INKOMSTEN’

weet. Ik benadruk altijd: je bent

Je kunt nog zoveel weten van

hebben, maar ook hoe kritisch

wijn, op technische verhalen

ze durven zijn op elkaars werk.

zitten je gasten niet te wachten.

Als de studenten voor de prak-

Het is de kunst kort en helder

tijklessen de gerechten en de

uit te leggen waarom die wijn bij

wijnen samen proeven, wordt

dat gerecht past, liefst met een

een wijn door de groep soms

aardige anekdote erbij. Zoals:

totaal afgeschoten. En dan is

‘deze wijn is genoemd naar de

het natuurlijk zaak om zo snel

hond van de wijnboer’. Ik kom

mogelijk een andere wijn te

ongeveer acht keer per jaar op

vinden die wél past. Studenten

de Cas Spijkers Academie

mogen mij alles vragen, ook als

Twente, bij de opleiding tot gast-

ik er niet ben. Dat doen ze

heer/gastvrouw. Ik fungeer als

regelmatig.

géén acteur, meen wat je zegt.
Het valt me op hoeveel respect
de studenten voor elkaar

boegbeeld van de bediening en
geef uitleg over hoe je een wijn-

PASSIE AANWAKKEREN

kaart calculeert. Ook de commu-

Met mijn enthousiasme hoop

nicatie met de gast komt aan

ik bij de studenten de passie

bod: hoe verleid je nu iemand

voor het vak aan te wakkeren.

tot een tweede glas wijn, zonder

De opleiding tot gastheer/gast-

opdringerig te zijn? Ik denk dat

vrouw is helaas minder populair

dat ‘m zit in oprecht enthousi-

dan de koksopleiding. Toch kan

asme over je vak, en in het

de Nederlandse horeca wat mij

contact dat je met de gast durft

betreft véél meer professionele

aan te gaan.”

gastheren en gastvrouwen
gebruiken. Vooral het midden-

GEEN ACTEUR

segment restaurants beknibbelt

In het begin vinden veel studen-

op zijn personeel. Dom, want

ten de gasten misschien nog

een goede gastheer of gast-

een beetje ‘eng’, maar al snel

vrouw genereert extra inkom-

leren ze open te staan voor

sten. De Cas Spijkers Academie

vragen en te zien wat een gast

heeft gelukkig net weer vier

nodig heeft voordat hij dat zelf

toptalenten afgeleverd.”

JOEY STINISSEN (21)
Vierdejaars koksopleiding niveau 4, werkzaam bij
restaurant De Swarte Ruyter in Holten

“
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“De praktijklessen waarin ik zelf als chef-kok
fungeer, vind ik het leukst. Dan doe je alles: het
seizoensgebonden menu uitwerken, calculeren,
een draaiboek maken en de keuken aansturen.”

FRANK BAKKENES (21)
Tweedejaars koksopleiding niveau 4, werkzaam bij
restaurant De Vrienden van Jacob* in Santpoort-Noord

“

“De Cas Spijkers Academie voelt als een verademing na
mijn reguliere vakopleiding. Als je iets wilt leren, kun je
dat vragen en wordt het vaak geregeld. Het kleinschalige
en persoonlijke past bij mij.”

CAS SPIJKERS
ACADEMIE

netwerk, leren de jongens en meisjes hier ontzettend veel van.”
Zelf weet Bunschoten ook hoe de dingen werken: hij legt bijvoorbeeld regelmatig contacten met leveranciers van keukenapparatuur. In ruil voor een apparaat mag zo’n leverancier
dan een workshop komen geven. Iets waar in De Weijer volop
ruimte voor is. Trots opent hij de deur van het theater, een
intiem zaaltje met plek voor tweehonderd bezoekers. “Wat we
hier allemaal zouden kunnen organiseren”, mijmert hij. “Ik
kan er een mobiele keuken neerzetten, er kunnen internationale wedstrijden plaatsvinden. Of kookdemo’s, of festivals.”
De deur naar buiten leidt naar een flinke tuin: “En kijk, hier
zou je iets met outdoor cooking kunnen doen.” Sowieso wil
Bunschoten de regionale functie van de Cas Spijkers Academie
sterker aanzetten. “Dus op de dagen dat de studenten hier niet
zijn, kunnen we onze gastdocenten inzetten om tegen betaling
workshops te geven aan koks uit de regio. Als een soort cursusinstituut willen we de concurrentie aan met het Franse Institut
Paul Bocuse en Le Cordon Bleu. We hebben de ambitie om het
middelpunt van culinaire kennis in Nederland te worden.”

‘Het zou mooi zijn als bedrijven
in de toekomst deze studie
gaan bekostigen’

Een chef ziet alles; met complimenten
bereik je meer met je team dan met
schelden. — Cas Spijkers
Toch, het zijn de studenten waar het écht om gaat, zegt Bunschoten. Zij zijn degenen die het doen: hard werken wanneer
hun vrienden vrij zijn, veel leren, weinig slapen, wedstrijden
winnen. “Voor hen zijn wij een thuisbasis en een luisterend oor.
Niemand is hier een nummer, en dat is in deze tijd van individualisme heel belangrijk, vooral voor deze jonge leerlingen. Ze
mogen mij en de andere docenten altijd bellen als er stress is
of problemen zijn, ook ’s nachts of in het weekend.”
Boven de trap in de schoolvleugel hangt een grote foto van
Cas Spijkers. Daarnaast een paar van zijn oorkondes, en een
ingelijste uitdraai van de door hem opgestelde tien gouden
chefregels. Hij keek, en zag dat het goed was.

OVER DE AUTEUR: Annemiek de Gier is freelance journalist en bladenmaker. Zij schrijft artikelen voor diverse opdrachtgevers, zoals Volkskrant
Magazine, Ouders van Nu en Santé. Ook werkt Annemiek voor bladen van toonaangevende organisaties als Nuon, Staatsbosbeheer, Delta Lloyd Groep
en GVB Amsterdam. www.annemiekdegier.nl

LEROY VELDMAN (21)
Vierdejaars koksopleiding niveau 4, werkzaam bij
restaurant De Karpendonkse Hoeve* in Eindhoven

“

“Mijn klas zit vol vakidioten, we willen allemaal
de beste worden. Iedereen denkt hetzelfde, we
praten en eten samen en leren van elkaar.”

DARIUSZ GUTKOWKI (20)
Tweedejaars koksopleiding niveau 3, werkzaam bij restaurant
’t Zilte** in Antwerpen

“

“Behalve alles over koken, leer ik hier ook de psychische kant
van het vak, zoals met kritiek kunnen omgaan. En je moet als
chef duidelijk durven zijn in wat je van je mensen verwacht.”
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