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Slagerij BSO

Tijdens de opleiding leer je de kennis en praktische 
vaardigheid om varkensvlees, rundsvlees, schapenvlees en 
kalfsvlees uit te snijden, uit te benen en winkelklaar te 
maken. De technieken van  bereidingen, behandeling en 
bewaring, het garneren van producten, bedrijfsvoering, 
regels van hygiëne en veiligheid worden doorheen de 
tweede en de derde graad aangeleerd. 
De opleiding besteedt aandacht aan de toepassing van 
technologische vernieuwingen en kwaliteitszorg. 

Je maakt kennis met de beroepswereld door stages te 
lopen in zowel ambachtelijke als in industriële slagerijen.



in de praktijk

In de 2e graad komen vooral de 
basisproducten en -bereidingen aan 

bod onder begeleiding.

In de 3e graad streven we naar 
zelfstandig uitvoeren van het 

productieproces met een nieuwe 
waaier van producten

Na het 6e jaar kan je uw kennis en 
vaardigheden verruimen in het 7e

jaar traiteur- en banketaannemer. 



Lessentabellen

Klik op het jaar om de lessentabellen te downloaden

Slagerij en vleeswarenbereiding 3e en 4e jaar BSO
Slagerij en verkoopsklare gerechten 5e en 6e jaar BSO
Traiteur- en banketaannemer 7e specialisatiejaar BSO
Slagerij duaal

http://www.kogeka.be/sintjozef/richtingen/richting-detail/?no_cache=1&tx_aanbod_vakken%5Bstudierichting%5D=100&tx_aanbod_vakken%5Baction%5D=show&tx_aanbod_vakken%5Bcontroller%5D=Studierichting&cHash=84dc6637e9b4c2a48ab45f07c506b490
http://www.kogeka.be/sintjozef/richtingen/richting-detail/?no_cache=1&tx_aanbod_vakken%5Bstudierichting%5D=99&tx_aanbod_vakken%5Baction%5D=show&tx_aanbod_vakken%5Bcontroller%5D=Studierichting&cHash=a71f211561a16fb3ecf0c0f2c7246ac9
http://www.kogeka.be/sintjozef/richtingen/richting-detail/?no_cache=1&tx_aanbod_vakken%5Bstudierichting%5D=98&tx_aanbod_vakken%5Baction%5D=show&tx_aanbod_vakken%5Bcontroller%5D=Studierichting&cHash=0281c331cb091aa83e19421b97389b1b
http://www.kogeka.be/sintjozef/richtingen/richting-detail/?no_cache=1&tx_aanbod_vakken%5Bstudierichting%5D=352&tx_aanbod_vakken%5Baction%5D=show&tx_aanbod_vakken%5Bcontroller%5D=Studierichting&cHash=991a0158145f06eecc82ba1402431ed3


TOEKOMST 

- Slager is en blijft een knelpuntberoep, werkzekerheid is gegarandeerd.
- Je kan je nog verder specialiseren in traiteur- en banketaannemer of

slagerij- en fijnkosttraiteur.
- Je hebt een stevige basis om als zelfstandig slager aan de slag te gaan

maar evengoed om leidinggevende functies in te vullen in grotere
slagerijen, de slagerij- of vleeswarenindustrie, warenhuisketens, enz.

- Na een zevende jaar succesvol afgerond te hebben blijft verder
studeren ook een mogelijkheid
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Check onze facebookpagina voor het 
laatste nieuws.
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