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Hotel TSO

De TSO-afdeling Hotel biedt een polyvalente opleiding aan 
waarmee leerlingen een waaier van taken in een breed 
opgevatte horecasector kunnen uitvoeren.
Je krijgt  een degelijke vakopleiding zowel in keuken als 
zaal en je maakt kennis met de verschillende onderdelen 
van de werking in een hotel.

Daarnaast ligt ook de nadruk op de theoretische vorming 
van de leerling, als voorbereiding op hoger onderwijs. 
Talen zoals Nederlands, Engels, Frans en Duits hebben een 
belangrijke plaats in het studiepakket. Ook wiskunde en 
ondernemend project komen aan bod als voorbereiding 
op de verdere studies.



in de praktijk

In de 2e graad maak je kennis met de 
verschillende aspecten in de keuken 

en de zaal

In de 3e graad kies je ervoor om je eigen creativiteit te presenteren in 
de gerechten die je klaarmaakt of om op een deskundige manier 

gasten te ontvangen in een hotel en te bedienen in een sfeervol kader.



Lessentabellen

Klik op het jaar om de lessentabellen te downloaden

Hotel 3e en 4e jaar TSO
Hotel 5e en 6e jaar TSO

http://www.kogeka.be/sintjozef/richtingen/richting-detail/?no_cache=1&tx_aanbod_vakken%5Bstudierichting%5D=284&tx_aanbod_vakken%5Baction%5D=show&tx_aanbod_vakken%5Bcontroller%5D=Studierichting&cHash=f3aded3dd6832db0fe578def69931d21
http://www.kogeka.be/sintjozef/richtingen/richting-detail/?no_cache=1&tx_aanbod_vakken%5Bstudierichting%5D=48&tx_aanbod_vakken%5Baction%5D=show&tx_aanbod_vakken%5Bcontroller%5D=Studierichting&cHash=0442689264c93d8105efe5f976b651d4


TOEKOMST 

Je toekomst kan in de keuken of zaal van een restaurant of hotel zijn. Ook
heb jij een opleiding genoten als receptionist in een hotel, waar jij de
gasten kan ontvangen en hen helpen bij het in-en uitchecken.
Verder studeren zoals hotelmanagement, voedings- en dieetkunde,
eventmanagement- en projectmanagement zijn professionele bachelors
die aansluiten bij deze studierichting.
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FACEBOOK
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