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WIE ZIJN ONZE CURSISTEN?  

- Zijn gemotiveerd…  
Onze cursisten zijn werkzoekend en allen bijzonder gemotiveerd om een job te vinden in de 
horeca. Zij hebben specifiek voor horeca gekozen omdat zij passie hebben voor deze sector.  
Zij zijn flexibel en dus bereid in het weekend/’s avonds/op feestdagen te werken.  
 

- Spreken en begrijpen Nederlands… 
Onze cursisten wonen over het algemeen nog niet zo lang in België waardoor hun kennis van 
het Nederlands nog moet groeien. Zij kunnen echter vlot communiceren in het Nederlands in 
een keukencontext. Daar wordt tijdens de opleiding heel gericht op getraind. Bovendien zijn 
de meesten van hen overtuigd van het feit dat zij constant moeten blijven leren om op lange 
termijn hun Nederlands te perfectioneren. 
 

HOE WORDEN ZE OPGELEID? 

- voltijds, duur = 14 à 15 weken (inclusief 3 weken stage) 
 

- praktijk- en beroepsgericht:  
product- en warenkennis, keukenapparatuur en gereedschappen, schoonmaken, uitvoeren 
van verschillende kooktechnieken en snijtechnieken, koude en warme basisgerechten 
(voor)bereiden, voor- en nagerechten bereiden, presentatie van gerechten  
 

- met kennis van zaken: 
omgaan met voorschriften inzake kwaliteit, veiligheid, milieu en hygiëne (HACCP), 
Nederlands, technisch Nederlands, rekenen en sollicitatiebegeleiding  
 

- werkervaring als toetssteen: 
5 à 7 dagen stage in de grootkeuken (catering) van een havenbedrijf (restaurantcapaciteit: 
3000 couverts) 
 
3 weken voltijdse stage in een restaurant/hotel/catering/grootkeuken/… 

 
Werkvormm vzw leidt 3 x per jaar 10 competente, 

gemotiveerde keukenmedewerkers op  
die na de opleiding klaar zijn voor een boeiende, 

uitdagende job in de horeca! 
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WANNEER KUNNEN ZIJ BIJ U STARTEN?  

- Onze opleidingen eindigen eind december, midden april en eind juli, er stromen telkens 10 
cursisten uit  

- Als u op een ander moment iemand nodig hebt, neem zeker contact met ons op, zij kunnen 
gratis stage bij u lopen of kunnen de opleiding zonder problemen eerder beëindigen als u 
een contract voor hen hebt 

WAT ZIJN UW VOORDELEN? 

- Opgeleide, gemotiveerde cursisten met ervaring in drie verschillende contexten (de keuken 
van de opleiding, grootkeuken van het havenbedrijf en de keuken van hun stageplaats), 
sommigen al heel wat ervaring vóór de opleiding 

- Zij kunnen gratis 3 weken stage bij u lopen 
- De meesten zijn in het bezit van een Activakaart (=RSZ-voordelen en soms werkuitkering) 
- Zij kunnen met een IBO bij u starten, dan krijgen zij na onze opleiding nog een individuele 

opleiding op de werkvloer. Deze kan van 1 tot 6 maanden duren (naargelang de nood aan 
opleiding) en gedurende die periode betaalt u hen geen loon maar een productiviteitspremie 
( ±1/3 van het brutoloon) 

- De coach en instructeur begeleiden intensief en kennen de cursisten dus goed. Zij kunnen 
steeds eerlijke informatie geven over de sterke kanten van de cursist en de punten waar zij 
nog moeten groeien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Heeft u vragen?  

Komt u graag eens langs op de opleidingsvloer?  

Hebt u een vacature en staat u open voor een stagiair ter 
kennismaking? 

Neem contact op met:  
Sara Soete, coach opleiding horeca 
03 233 85 00 of 0486 33 55 65 of sara.soete@werkvormm.be 


