
 

 

Horeca en voeding 

 

GROOTKEUKENMEDEWERKER en -HULPKOK 

 
 

 

 

 

Door de eerste 3 modules te behalen word je grootkeukenmedewerker met een volwaardig 

certificaat. Je kan dan nog 2 bijkomende modules doen om een certificaat als 

grootkeukenhulpkok te behalen.  

 

Grootkeukenmedewerker: 

Je voert volgens de instructies van de 

verantwoordelijke de voorbereidende 

taken uit in het grootkeukenproces. 

  

 

 

Je leert: 

· met werk– en tijdsdruk omgaan; 

· snijtechnieken op een veilige 

manier toepassen; 

· basiskooktechnieken toepassen 

zoals stoven, koken, bakken; 

· recepturen volgen; 

· grootkeukentoestellen gebruiken; 

· maaltijddistributie verzorgen; 

· toonbanken en buffetten 

voorbereiden; 

· … 

  

 

Grootkeukenhulpkok: 

Je verwerkt ingrediënten door het 

toepassen van kooktechnieken tot warme 

en koude grootkeukenbereidingen en 

dieetmaaltijden in samenspraak met de 

diëtist(-e). 

  

Je leert: 

· grootkeukenprocessen opvolgen; 

· de organisatie van de grootkeuken 

regelen; 

· leiding geven aan de 

grootkeukenmedewerkers; 

· voorraden beheren; 

· … 
  
 

 

 

 

  



 

 

Leren en werken  
=  

schoolcomponent + werkplek- of aanloopcomponent  

Voor de wil dit concreet zeggen dat je twee dagen les hebt: 

één dag praktijk en één dag algemene vorming (PAV).  

Afhankelijk van je opleiding kan je ook twee keer een halve dag algemene vorming en een 

halve dag praktijk hebben. 

 

Voor de  kan je twee of drie dagen gaan werken met een 

OAO of DAO (betaald werk).  Op de werkplek werk je verder aan je competenties voor 

praktijk. 

Als je (nog) geen werk hebt of nog niet arbeidsrijp bent, ga je ervaring opdoen in een 

 Hier krijg je door een combinatie van vorming en 

tewerkstelling (onbetaald) de mogelijkheid om je arbeidsvaardigheden en -attitudes te 

trainen.  Je wordt hierin bijgestaan door ervaren begeleiders bij één van onze externe 

partners.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Toelatingsvoorwaarden 
· 15 jaar zijn en de eerste twee leerjaren van het  

secundair onderwijs gevolgd hebben, (je moet niet geslaagd zijn.) 

· ofwel 16 jaar of ouder zijn 

 

Diploma 
In het DBSO reikt men deelcertificaten en certificaten uit. Onder bepaalde voorwaarden 

kan een jongere ook het diploma secundair onderwijs en andere studiebewijzen die 

gelijkwaardig zijn aan die in het voltijds secundair onderwijs krijgen. Een overzicht van 

de diploma's en getuigschriften in het DBSO vindt u op de Onderwijswebsite. 

 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs

