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Broodbakker   

Een broodbakker bewerkt, verwerkt, bakt degen en 
bereidt daarmee brood, broodspecialiteiten en harde- en 
zachteluxe.
Tijdens de praktijkles bereid je, samen met je klasgenoten, 
allerlei broden en harde- en zachteluxe producten. Je leert 
grondstoffen afwegen, degen samenstellen en kneden of 
draaien, het rijs- en bakproces uitvoeren en controleren, 
de producten laten afkoelen en verpakken, enz.

De opleiding bestaat uit 3 modules: broden, 
broodspecialiteiten en harde- en zachteluxe.



TOEKOMST BROODBAKKER

Als je afstudeert in de opleiding broodbakker, kan je aan de slag bij een
bakker of industriële bakkerij. Waar je precies zal werken, bepaalt welke
producten je maakt en welke handelingen je verricht. Je zal vooral
typische bakkersproducten bereiden zoals broden, pistolets, koffiekoeken
en taarten.
Met je certificaat van broodbakker op zak, kan je er ook voor kiezen door
te stromen naar de opleiding brood- en banketbakker.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al 
werkervaring heeft opgedaan.



Hulpkelner  

De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden 
(mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Hij helpt bij het 
onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels 
af na de dienst en verzorgt de mise-en-place voor de 
volgende dienst.
Tijdens de praktijkles leer je zaal- en tafelschikking 
uitvoeren, onthaal en bediening van klanten verzorgen, 
bardienst voorbereiden en uitvoeren, afruimen, enz.

De opleiding bestaat uit 3 modules: initiatie bar en 
bediening, bediening en zaal- en tafelschikking.



TOEKOMST HULPKELNER 

Als je afstudeert in de opleiding hulpkelner, kan je aan de slag in de
horeca. Je kan klanten onthalen en bedienen volgens de regels van de
kunst. Daarnaast ben je bedreven in zaal- en tafelschikking. Waar je
precies zal werken, bepaalt wat je job precies inhoudt.
Met je certificaat van hulpkelner op zak, kan je er ook voor kiezen door te
stromen naar de opleiding kelner. Die opleiding bieden we echter niet aan
in ons centrum deeltijds onderwijs.



Keukenmedewerker -
hulpkok - kok  

De keukenmedewerker voert volgens instructies van de 
verantwoordelijke voorbereidende werkzaamheden (mise-
en-place) en vaat uit. Hij verwerkt ingrediënten tot 
basisbereidinge.
De hulpkok voert zelfstandig voorbereidende 
werkzaamheden uit. Hij verwerkt ingrediënten tot warme en 
koude bereidingen. Hij bestelt en ontvangt voedingsmiddelen 
binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op 
en geeft instructies aan keukenmedewerker.
De kok verwerkt ingrediënten door het toepassen van 
kooktechnieken tot warme en koude bereidingen en maakt 
gerechten volgens eigen creatie. Hij volgt de 
keukenprocessen op, regelt de organisatie van de keuken, 
geeft leiding aan keukenmedewerker en hulpkok en beheert 
de voorraden.



TOEKOMST KEUKENMEDEWERKER -
HULPKOK - KOK

Als je afstudeert als keukenmedewerker kan je aan de slag in de horeca 
en zal je vooral voorbereidend en onderhoudend werk uitvoeren.
Als je afstudeert als hulpkok zal je algemene uitvoerende taken kunnen 
uitvoeren in de keuken. Waar je precies aan het werk zal zijn, bepaalt met 
welke voedingsproducten je zal werken en welke handelingen je verricht.
Als je afstudeert als kok kan je aan de slag in de horeca. Je hebt de 
competenties om een keuken te leiden in een restaurant of andere 
setting waar gekookt wordt. 



Slager  

Een slager zorgt voor de ontvangst en opslag van vers 
vlees. Hij beent uit en versnijdt karkassen van varkens, 
schapen, gevogelte en voor- en achterkwartieren van 
rund. Hij verwerkt varkensvlees, rundvlees, schapenvlees, 
kalfsvlees en gevogelte om dit in het consumptiecircuit te 
brengen onder de vorm van vers vlees en 
vleesbereidingen. Hij maakt de bestellingen klaar, 
adviseert en bedient de klanten.
Tijdens de praktijkles technische delen uitbenen en 
versnijden, vleesbereidingen maken, vlees afwerken 
(ontvetten, pellen, ontvliezen, portioneren), vlees 
verpakken en stockeren, enz.



TOEKOMST SLAGER

Als je afstudeert in de opleiding slager, kan je aan de slag in de 
vleesverwerkende sector. Je kan zowat alle bewerkingen uitvoeren bij een 
slager of in de slagersafdeling van een supermarkt. Waar je precies zal 
werken, bepaalt met welke producten je werkt en welke handelingen je 
verricht.
Vaak verkiezen ondernemers een jongere die tijdens de opleiding al 
werkervaring heeft opgedaan.



Voeding in de praktijk

Broodbakker Keuken Slager 



deeltijds beroepssecundair onderwijs

Leren en werken

Je volgt per week twee dagen les op school: een dag 
beroepsgerichte vorming met pratijk en technische 
vorming en de andere dag algemene vorming met 
PAV, Engels, sport en crea.
De andere dagen van de week ga je werken of volg je 
een voorbereidend traject met eventueel een stage.



ADRES
KOGEKA - Sint Jozef Geel
Technische Schoolstraat 52
2440 Geel
014 57 85 50

E-MAIL
sjg@kogeka.be  
www.sjgeel.be

FACEBOOK
Check onze facebookpagina voor het 
laatste nieuws.

CONTACT

@
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