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DE SCHOOL VOOR PIZZAPROFS
Salve! Welkom bij de Pizza Academy 

Wil jij een vak leren met uitstekende toekomstmogelijkheden? 
Of wil je de talentvolle pizzabakkers in jouw bedrijf ontwikkelen? 

De Pizza Academy is een door de Stichting Vakbekwaamheid 
Horeca (SVH) erkende opleider. Wij hebben al veel pizzabakkers 
geïnspireerd om hun pizzatalent te ontdekken. 
Op onze pizzaschool en in ons pizzalab combineren wij ambachtelijke 
tradities met moderne technieken om verschillende gezonde én lekkere pizza’s te ontwikkelen. En die 
kennis dragen wij met passie over aan onze studenten en aan werknemers van pizzeria’s. Zodat zoveel 
mogelijk mensen in Nederland van een lekkere én gezonde pizza kunnen genieten.

Of je nu foodie bent of een horecaprof, je kunt bij ons terecht. Van een driedaagse basiscursus tot een 
diploma voor master pizzaiolo.

Het docententeam bestaat uit professionele pizzabakkers en koks met jarenlange er varing. 
De theorielessen geven we in de Nederlandse taal.

 Naast serieuze, gezonde en voedzame kost, is pizza ook fun! Daarom kun je ook bij ons terecht voor een 
workshop pizza bakken als bedrijfsuitje of familiefeestje.
Lees snel verder en ontdek de mogelijkheden om jouw pizzaiolo talent te ontwikkelen. 
We helpen je graag!

ONTDEK DE PIZZAIOLO IN JEZELF!
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PIZZAIOLO BASIS*

DIT GA JE LEREN:

Wil jij alle basiskennis opdoen die je nodig hebt als (hulp) pizzabakker of hobbybakker? 
Dan is onze opleiding ‘pizzaiolo basis’ geknipt voor jou!

 Na afronding van deze driedaagse opleiding ben je in staat om zelfstandig de lekkerste, gezonde 
pizza’s te bakken. Je hebt geen voorkennis of er varing nodig. Als je dat wilt, kun je deze 
opleiding afronden met een examen voor het branche-erkende SVH-pizzaiolo-diploma. 

Pizzatechnieken Theorie

Het zetten van een klassiek pizzadeeg

Kneedtechniek

Recepturen en calculatie

Het opbollen van het deeg

Het openen van de pizzabodem en het beleggen er van

Het gebruiken van een pizzaschep

Bakken in een professionele pizzaoven

Het bereiden van smakelijke sauzen en toppings

Het werken met diverse meelsoorten

De achtergrond en de ontwikkeling van de pizza

Gebruikte tarwe- en meelsoorten

Recepturen en processen

Fermentatie en rijpen van deeg

Bepaling van de watertemperatuur

De werking van de apparatuur

* Maak voor deze opleiding gebruik van een 
 STAP-budget subsidie van 1.000 euro!

GA NA AR: 

PIZZA ACADEMY.NL 

VOOR MEER INFO 

EN  SCHRIJF JE IN!

JOUW

 INVESTERING:

999 EURO* 

(BTW-VRIJ VOOR 

PARTICULIEREN)



PIZZAIOLO PROF*

DIT GA JE LEREN:

Wil je als bakfan of (horeca) professional nog een stapje verder gaan dan het opdoen van 
basiskennis die je als pizzabakker nodig hebt? Dan is de ‘Pizzaiolo PROF’ voor jou een aanrader. 

Je leert dan niet alleen het maken van een klassiek deeg, maar ook  pizzabereiding met een 
voordeeg (biga en poolish) waarmee je nog luchtigere en smaakvolle pizza’s leert maken.
Na afronding van deze cursus ben je in staat om zelfstandig te lekkerste gezonde pizza’s te 
bakken. 
Een theorie- en praktijkexamen van de Pizza Academy is inbegrepen. Dit examen richt zich vooral 
op pizzatechniek. Wil je ook examen doen voor SVH, lees dan over ons SVH-examenpakket. 

Het zetten van een klassiek pizzadeeg 

Het zetten van een indirect deeg (biga + poolish)

Kneedtechniek

Recepturen en calculatie

Het opbollen van het deeg

Het openen van de pizzabodem en het beleggen er van

Het gebruiken van een pizzaschep

Bakken in een professionele pizzaoven

Het bereiden van smakelijke sauzen en toppings

Het werken met diverse meelsoorten

De achtergrond en de ontwikkeling van de pizza

Gebruikte tarwe- en meelsoorten

Recepturen en processen

Fermentatie en rijpen van deeg

Bepaling van de watertemperatuur

De werking van de apparatuur

Bereidings- en snijtechnieken

Mise-en-place en mastiek

HACCP in de praktijk

Praktijk Theorie

* Maak voor deze opleiding gebruik van een 
 STAP-budget subsidie van 1.000 euro!

GA NA AR: 

PIZZA ACADEMY.NL 

VOOR MEER INFO 

EN  SCHRIJF JE IN!

JOUW

 INVESTERING:

1.498 EURO* 

(BTW-VRIJ VOOR 

PARTICULIEREN)
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focaccia bereiden en plaatpizza maken



PIZZAIOLO MASTER*

DIT GA JE LEREN:

Is alleen de basiskennis van een (hulp) pizzabakker voor jou niet genoeg? Wil jij all the way 
gaan met als doel om zelfstandig pizza’s te bakken? En bovendien alle ins en outs van het 
pizzavak leren? Dan kies je voor de pizzaiolo master.

Je leert alle geheimen van het bakken van een gezonde, licht verteerbare pizza. 
Een theorie- en praktijkexamen van de Pizza Academy is inbegrepen. 
Dit examen richt zich vooral op pizzatechniek. Wil je ook examen doen voor SVH, 
lees dan over ons SVH-examenpakket.

Het zetten van een klassiek pizzadeeg
Kneedtechniek
Recepturen en calculatie
Het opbollen van het deeg
Het openen van de pizzabodem en het beleggen er van
Het gebruik van een pizzaschep
Bakken in een professionele pizzaoven
Het bereiden van smakelijke sauzen en toppings
Het werken met diverse meelsoorten
Biga & poolish-deeg zetten (indirecte methode)
Zuurdesem (semidirecte methode)
Pizzaproeverij-test
Prebake, voorbereiden grote groep
Plaatpizza maken
Focaccia bereiden
Pinsa romana maken (hoge hydratatie-pizza)

De achtergrond en de ontwikkeling van de pizza
Gebruikte tarwe- en meelsoorten
Recepturen en processen
Fermentatie en rijpen van deeg
Bepaling van de watertemperatuur
De werking van de apparatuur
Pizzeria business case
Trends in ontwikkelingen
Verbeteren van meelsoorten
Enzymen
Meetinstrumenten en reologie
Mozzarella en tomaat
Reactie van Maillard en chemische processen

Praktijk Theorie

* Maak voor deze opleiding gebruik van een 
 STAP-budget subsidie van 1.000 euro!

GA NA AR: 

PIZZA ACADEMY.NL 

VOOR MEER INFO 

EN  SCHRIJF JE IN!

JOUW

 INVESTERING:

1.995 EURO*
(BTW-VRIJ VOOR 

PARTICULIEREN)
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gaan met als doel om zelfstandig pizza’s te bakken? En bovendien alle ins en outs van het 

 Meest gekozen opleiding voor professionals 
die meesterlijke 

pizzabakkers 
willen worden!



VERGELIJK OPLEIDINGEN BASIS  PROF MASTER 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aantal praktijkdagen (9:00 tot 16:30 uur) 3 4 5

Online theorieles (di 19:00 - 20:30 uur) 1 2 4

Praktijkdag ma ma ma/
 
KENNIS EN VAARDIGHEDEN 

Theorie pizzatechniek + ++ +++

Kneedtechnieken, opbollen, openen/stretchen, afbakken, ovengebruik + ++ +++

Klassieke pizza maken (standaard) √ √ √

Pizza’s van Indirect deeg (biga/ polish) X √ √ 

Zuurdesem pizza X X √

Focaccia’s maken X √ √

Plaatpizza maken X √ √

Hoog hydratatie-pizza/pinsa romana X X √

Prebaking (managen veel bestellingen) X √ √

Pizzatrends en ontwikkelingen X X √

Pizzeria businesscase X X √

Theorie- en praktijkexamen Pizza Academy X √ √

PRIJS CURSUS (BTW-VRIJ VOOR PARTICULIEREN) / PRICE OF THE COURSE (VAT-FREE FOR PRIVATE PERSONS) € 999 € 1.498 € 1.995

Optie: SVH-examenpakket (met 1 dag training, online leermodule, examen) € 350 € 350 € 350

ONZE OPLEIDINGEN OP EEN RIJTJE
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ONS SVH-EXAMENPAKKET

GA NA AR: 

PIZZA ACADEMY.NL 

VOOR MEER INFO 

EN  SCHRIJF JE IN!

JOUW

 INVESTERING:

350 EURO 

(BTW-VRIJ VOOR 

PARTICULIEREN)

SVH-trainingsdag Snij- en bereidingstechnieken | Mise-en-place | Rollenspel hoe je een gast ontvangt   
 HACCP in de praktijk
SVH-licentie Online leeromgeving voor examen
SVH-examen  Examen SVH Pizzaiolo

Investering € 350 (inclusief diploma)
Herexamen € 200

Een theorie- en praktijkexamen van de Pizza Academy is inbegrepen bij de opleidingen  
“Pizzaiolo Prof” en “Pizzaiolo Master ”. Dit examen richt zich vooral op pizzatechniek. 
 
Is een SVH-diploma belangrijk voor jou en wil je ook meer leren over snij- en 
bereidingstechniek, voorraadbeheer en haccp?  
Dan is dit examenpakket voor jou een goede optie. 
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Per 1 maart 2022 is de nieuwe subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) in 
werking getreden. Werkenden en werkzoekenden kunnen het zogeheten STAP-budget - naast 
de gebruikelijke opleidingsbudgetten van de werkgever - gebruiken voor allerlei vormen van 
ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. Zo kun je de subsidie ook gebruiken 
voor de BASIS, PROF en MASTER opleidingen van de Pizza Academy. 

Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon (inclusief btw). Kost de scholing meer 
dan € 1.000, dan dien je zelf (of je werkgever) de meerprijs te betalen. 

VOORWA ARDEN:
• Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-Subsidie toegekend gekregen.
• Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen.
• Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk.
•  Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt 

aangevraagd.
•  Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of 

tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.

 Meld je op tijd aan voor de opleiding en ontvang een STAP-aanmeldingsbewijs.

JOUW

 INVESTERING:

VANAF
550 EURO 

(EXCL. BTW)

ONTVANG EEN STAP-BUDGET SUBSIDIE 
VAN 1.000 EURO!

GA NA AR: 

WWW.STAPUW V.NL 

VOOR MEER INFO 

Wees er op tijd bij, want op-op. Meer informatie op:  www.stapuwv.nl
VR A AG JOUW 
STAP-BUDGET

A AN:

WEES ER 
OP TIJD BIJ, 

WANT 
OP=OP! 
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GA NA AR: 

PIZZA ACADEMY.NL 

NEEM 
CONTACT OP 

VOOR EEN 
OPLEIDING OP 

MA AT!

MAATWERKTRAINING 
EN PRIVÉLESSEN
Bij de Pizza Academy organiseren wij maatwerktrainingen voor horecabedrijven en ondernemers. 
Je kunt hier voor terecht op onze locatie in De Bilt of we komen naar jouw bedrijf. 

Algemene cursussen
De basis-, prof- of masteropleiding geven we ook incompany dus bij jou in het bedrijf.
We stemmen de training dan af op jouw doelstellingen en bedrijfssituatie. 
Dit geldt ook voor onze privélessen want we werken op maat.

Leer 8 pizza’s in 8 minuten te openen

Intensieve training pizza’s openen
Bij deze training is het doel om niet geoefende pizza-assistenten of medewerkers in een korte tijd de vaardigheden 
van het openen en stretchen van de pizza bij te brengen. Na enkele dagen trainen lukt het de deelnemers om in 8 
minuten maar liefst 8 pizza’s te openen! Dat wil zeggen: uit de bak te scheppen, pre-openen en stretchen. Deze 
training is te combineren met het leren van vaardigheden om pizza’s te beleggen en af te bakken in de oven.

Intensieve training deeg opbollen
Bij deze training is het doel om in een korte tijd zoveel mogelijk deegstukken te portioneren en op te bollen. 
Na enkele dagen trainen, leer je 100 bollen in 60 tot 90 minuten te maken.  
Deze training is te combineren met het leren van deeg maken.

Wil je meer weten of een offerte ontvangen? 
Neem dan contact met ons op via aanmeldingen@pizzaacademy.nl. 
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RECEPTONT WIKKELING
Good crust is a must. Wil je een nieuw deegrecept ontwikkelen voor jouw pizzeria of 
restaurant? Dan zijn er talloze mogelijkheden, variërend van Napolitaanse pizza met een 
dikke rand tot super krokante pizza’s. De deegmeesters van de Pizza Academy helpen jou graag.

PRODUCTIE PIZZ ABODEMS
Voor tientallen horeca-ondernemers produceert de Pizza Academy Bakkerij te 
Bilthoven gastronomische voorgebakken pizzabodems. Daarnaast bieden we ook een 
standaardassortiment onder het label ‘Pinsana’. De pizzabodems zijn voorgebakken, 
bevroren en zonder saus.

PRODUCTIE DEEGBOLLEN
Geen tijd om deeg te maken, maar wil je jouw klanten wel de beleving meegeven van het 
openen van de pizza, Wij leveren bevroren deegbollen, naar eigen recept.

PIZZ A4FUN WORKSHOPS
Heb jij zin in een ontspannen workshop pizzabakken met jouw collega’s, vrienden of familie? 
Er zijn verschillende mogelijkheden. 

Samen pizza maken verbindt!

DE PIZZA ACADEMY HELPT JOU OOK BIJ:
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HIER VIND JE ONS: 
HESSENWEG 110 
3731 JM DE BILT

BEREIKBA ARHEID:
ONZE PIZZASCHOOL IS  CENTRAAL GELEGEN IN DE 
BILT, NABIJ SNELWEGEN A27/A28/A12.
VANAF CS UTRECHT IS HET 
15 MINUTEN MET DE BUS.

PARKEREN IS GRATIS.

WWW. PIZZ A ACADEMY.NL

A ANMELDINGEN@PIZZ A ACADEMY.NL



DE PIZZ A ACADEMY

HESSENWEG 110 
3731 JM DE BILT

A ANMELDINGEN@PIZZ A ACADEMY.NL

WWW. PIZZ A ACADEMY.NL

IS JE INTERESSE GEWEK T EN WIL JE 
MEER WETEN OVER ONZE OPLEIDINGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

ONTDEK DE 
PIZZAIOLO IN JEZELF




