Restaurant-Keuken – 2de graad bso
Profiel
Kook je graag en wil je graag mensen verwennen door je fijne
kookkunst en je charmante manier van bedienen?
Werk je graag in team?
Heb je aanleg en belangstelling voor voeding, milieu en hygiëne?
Leer je liefst door te doen en ligt theorie je minder?
Wil je de technieken van het serveren en omgaan met klanten
onder de knie krijgen?
Dan is Restaurant-Keuken iets voor jou!
Via deze praktische beroepsrichting word je specifiek voorbereid
op de 3de graad Grootkeuken en Restaurant-Keuken.

Wat leer je?
Je leert de keuken-, serveer- en onthaaltechnieken om zaal- en keukenmedewerker te worden in een
restaurant, bistro, brasserie of burgerkeuken.
Je leert communiceren en voornaam en vriendelijk omgaan met medewerkers en klanten. Klanten
leer je zowel in het Nederlands, Engels als in het Frans ontvangen en bedienen.
Leren gebeurt door praktijk. Zowel in de keuken als in het restaurant: koken, bakken, braden,
opdienen en omgaan met gasten.
Klantgericht en probleemoplossend denken, flexibel handelen door vele praktische oefeningen in de
didactische keuken en het restaurant op school.
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Elke gemotiveerde jongere kan instappen
die een eerste graad secundair onderwijs
met vrucht heeft beëindigd, wat de
vooropleiding ook was.

Wat achteraf?
Restaurant-Keuken is de ideale
voorbereiding op de 3de graad
Grootkeuken en Restaurant-Keuken.

SPECIFIEK GEDEELTE
Na het 6de jaar kan je ook 7de
specialisatiejaren volgen.

Restaurant-Keuken
•

Keukentechnieken

•

Restauranttechnieken

•

Gezond, Veilig en
Hygiënisch handelen

TOTAAL

19

19

34

34

Naast deze logische overgangen kan je in de
3de graad nog voor andere
beroepsrichtingen kiezen zoals
Organisatiehulp op voorwaarde dat je aan
het profiel van de gekozen afdeling voldoet.

Scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper

