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Profiel

Diploma

Je hebt de smaak te pakken en je wil je verder specialiseren in de
grootkeukensector? Een goede keuze! Door de voortdurende evolutie
in technieken, uitrusting en technologie is er in de maaltijdverstrekking
in grootkeukens en catering zeker vraag naar vakbekwaam personeel.

Diploma secundair onderwijs
Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

Ons team van leraren-koks – mét ervaring in de grootkeukensector –
loodst je door de opleiding. Je krijgt een zeer degelijke praktische en
theoretische opleiding en je komt in contact met alle technieken die
een grootkeukenchef moet beheersen: productie- en distributiesystemen, vacuümgaren, ontkoppeld kooksysteem, voedings- en informatietechnologie, … We hechten evenzeer belang aan menuplanning, beheersbare kostenaspecten en hygiënepraktijken. Op school
is onze professioneel uitgeruste grootkeuken jouw werkdomein en
op stage krijg je de kans om je contacten met het werkveld te verbreden! Acht weken lang doe je ervaring op in een grootkeuken van een
ziekenhuis, woon- en zorgcentra, productiekeuken, fabriek …
Toekomst
Na deze opleiding ben je in staat om een loopbaan op te bouwen
in een grootkeuken. Ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, feestzalen,
hotels … staan op jou te wachten. Niets belet je echter om ook in de
horeca een job te vinden. En voor wie verder studeren ziet zitten: met
je diploma secundair onderwijs kan je nog een Se-n-Se opleiding of
hoger onderwijs volgen.

Algemeen

TSO

BSO

Lessentabel
Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, krijgen
vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (Nederlands, mavo, godsdienst en Frans). Deze worden vervangen door extra uren praktijk.
Studenten die een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer hebben, zijn ook hiervoor vrijgesteld.
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Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

2

Maatschappelijke vorming

2

Frans

2

Engels

2

Cateringtechnologie

8

Bedrijfsbeheer

2

Praktijk

4

RECUPERATIELESSEN voor
vakken die tijdens de stage
wegvallen

6

STAGE

TOTAAL

8 weken
32 UUR

Wie kan starten
Kom je uit het studiegebied Voeding (BSO of TSO), dan
kan je zo starten. Kom je uit een ander studiegebied maar
ben je super gemotiveerd om deze richting te volgen, dan
stellen we jou een motivatiegesprek voor. Daarin polsen we
naar je kennis, vaardigheden en attitudes. Achteraf beslist
de toelatingsklassenraad of je al dan niet kan starten.
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