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Intro 

 

The expert in anything was once a beginner. 
 

De leerlingen bij aanvang van het traject 

Wij, leerlingen van 7 Teaching Hotel, willen bij ons afstuderen gezien worden als … 

de pioniers van een spannend nieuw project. 

Wij willen overkomen als één team van gemotiveerde en leergierige leerlingen. 

We willen het project Teaching Hotel promoten naar zesdes en zevendes van andere 

scholen, want je leert vanuit de praktijk de skills van het vak hotel, ideaal voor leerlingen die 

nog niet meteen willen werken en niet constant op school willen zitten. 

We willen het beste uit twee werelden: leren en werken, het duaal leren. 

Ons team wil de fakkel met trots doorgeven. 

“Taste the experience, be our guest.” 

 

Hopelijk mag deze nieuwe opleiding een lange koers varen … 

De nieuwe richting Teaching Hotel is zonder twijfel een meerwaarde binnen de vorming van 

jonge enthousiaste mensen. Mede door het evenwicht tussen theoretische vakken en de 

praktische opleiding / ervaring in het hotel zelf. 

Boeiend is het gegeven dat de studenten in twee verschillende types hotel mogen leren en 

werken. De realiteit kan niet beter aangeboden worden dan door deze onderwijsvorm. De 

positieve evolutie die de studenten maken tijdens de overgang van het eerste naar het 

tweede hotel is opmerkelijk. Een theoretische basis is essentieel maar het ‘echte’ vak leer je 

door te doen en te ervaren op de werkvloer. 

Als coach is het motiverend om deze studenten te zien evolueren en groeien binnen de 

wondere hotelwereld. 

Johannes Denis 

Coach Teaching Hotel 

 

Duaal leren Teaching Hotel, een win-win 
Een kwaliteitsvolle opleiding waarbij de leerlingen op hun werkplek praktijkgerichte kennis 
en belangrijke competenties aanleren die ze in de realiteit echt nodig hebben. Ze doen 
ervaring op in twee soorten hotels en zijn zo veel beter voorbereid op hun blokstage en op 
de arbeidsmarkt die een tekort heeft aan professionele jongeren. Een echte meerwaarde! 

Inge Denys 

Coach Teaching Hotel 
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Voorwoord 

 

Het pilootproject ‘Teaching Hotel’ van de Hotel- en Toerismeschool Spermalie is in nauwe 

samenwerking met verschillende organisaties tot stand gekomen. Zonder de gedreven inzet van de 

partners was dit niet mogelijk geweest. Het project wordt mede gefinancierd en mogelijk gemaakt 

door ESF-middelen. 

 

Als school zijn we zeer blij dat we gekozen hebben om naast de traditionele opleiding in het 7de 

specialisatiejaar Hotelonthaal ook een duaal traject aan te bieden. Leerlingen kunnen via deze weg 

enkele dagen theorielessen volgen op school en tevens in de reële praktijk in de hotels aan de slag 

gaan voor de rest van de week. Zo kunnen we samen de strikte opsplitsing tussen leren en werken 

doorbreken. 

We hebben de leerlingen die zich voor de eerste keer konden inschrijven voor dit nieuwe 

pilootproject ‘Hotelonthaal duaal leren’ zien groeien in doorgedreven competentieverwerving 

dankzij de professionele aanpak van begeleiders, leraren, coaches, hotelverantwoordelijken, 

directies, betrokken partners, enz. . 

De leerlingen kozen speciaal voor het duaal traject omdat ze er samen met ons van overtuigd waren 

dat we met dit project het beste uit twee werelden kunnen aanbieden en beleven: leren én werken 

laten samengaan. 

 

De lezer zal in dit praktijkhandboek onderwijsmethodieken, tools en instrumenten vinden voor dit 

nieuwe traject Teaching Hotel.  

 

Ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om alvast de mensen te bedanken die vanaf het prille 

begin hun schouders met veel enthousiasme onder dit project hebben gezet. 

In de eerste plaats vernoem ik graag de hotelverantwoordelijken als belangrijke partners in dit duaal 

project: de heer Thierry Lemahieu (Hotel Prinsenhof en voorzitter van hotels regio Brugge), mevrouw 

Katelijne Haelters (The Pand Hotel) en de heer Lucas Backx (Hotel Crowne Plaza). Daarnaast willen 

we de peter van het project de heer Xavier Vanneste, CEO van De Halve Maan, bedanken. 

In het bijzonder houden we er aan de belangrijke bijdrage van mevrouw Bea Van Imschoot (Provincie 

West-Vlaanderen) te vermelden. Zij heeft ons met vaste hand geleid doorheen de vergaderingen, 

ondersteuningsinitiatieven en methodische aanpak van het project. Ook gaat onze dankbaarheid uit 

naar de andere leden van de stuurgroep en de werkgroep inhoudelijke ontwikkeling: mevrouw 

Stephanie Devisscher (WES research & strategy), de heer Robin Vanderelst (Horeca Vorming 

Vlaanderen), mevrouw Alinka Debaene en de heer Antoon Vermeulen (VDAB),  de heer Dirk 

Dedeurwaerder (Syntra West). We verwijzen ook naar de bijdrage van de leden van de ruimere 

resonantiegroep. 
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De heer Filiep Defraye, algemeen directeur van de Hotel- en Toerismeschool Spermalie, heeft de 

verdienste gehad de belangrijke beslissing te nemen om samen met vele partners dit pilootproject 

duaal leren op te starten naast het reeds bestaande traject Hotelonthaal en dit mooie project ook 

sterk te ondersteunen. 

Ik vermeld tenslotte mijn grote bewondering voor de gedreven aanpak van mevrouw Sabrina 

Caeckaert, technisch adviseur van Spermalie en coördinator van het pilootproject, en mevrouw 

Marie Reine Vandenberghe, pedagogisch directeur van de 3de graad van Spermalie. Zij hebben  de 

concrete uitwerking van Teaching Hotel mogelijk gemaakt in nauwe samenwerking met de coaches 

mevrouw Regine Vandecandelaere, mevrouw Inge Denys en de heer Johannes Denis. Dankzij hun 

deskundige begeleiding van de leerlingen had dit pilootproject alle kans op slagen. 

 

Koen Declerck, directeur Hotel- en Toerismeschool Spermalie 

  



  9 
 

 

1 Het project ‘Teaching Hotel’ – Duaal leren in het BSO 

Werkplekleren is een ruim concept van opleidingsvormen waarin onderwijs en werk elkaar treffen. 

Via werkplekleren wordt er een leeromgeving geboden die erop gericht is algemene én 

beroepscompetenties in een arbeidssituatie aan te leren en bestaat onder verschillende namen en 

vormen bv. alternerend leren, individuele praktijklessen,…, leerwerkopleidingen, leerlingplaatsen, … 

Deze vormen variëren zowel in duur als in omvang, organisatie, locatie, actoren, …maar gaan 

allemaal over het aanleren en toepassen van competenties in reële werksituaties. 

Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren waarvan de competenties  vooral op de 

werkvloer verworven worden. Gestreefd wordt naar 60% of meer op de werkvloer. 

Bron: Conceptnota bis – Duaal leren : een volwaardig  kwalificerende leerweg. Juni 2015 , p1-7. 

 

Het project Teaching Hotel is een pilootproject ‘duaal leren’ in de Hotel- en Toerismeschool 

Spermalie dat een geheel van onderwijsmethodieken, tools en instrumenten ontwikkelt die 

stakeholders binnen onderwijs en opleiding in staat moeten stellen om beroepsspecialiserende 

leerlingen secundair onderwijs (7e jaar BSO) te begeleiden bij het doorlopen van een geïntegreerd 

leertraject 7e Specialisatiejaar Hotelonthaal, met volwaardige onderwijsvalidering als finaliteit, en 

dit vanuit een interactief onderwijsmodel van leren én werken 

Het project Teaching Hotel maakt deel uit van een meer omvattend plan, een ‘mastercampus Leren 

en Werken’. Het Teaching Hotel beoogt de strikte opsplitsing tussen leren en werken te doorbreken 

waardoor, naast een vlottere afstemming van onderwijs op de noden van de arbeidsmarkt - dankzij 

een doorgedreven competentiematching - tevens (meer) realistische kansen op duurzame 

tewerkstelling in de sector van het hotelwezen en restauratie ontstaan. Hierdoor wordt ook het 

kwalitatief functioneren op de werkplek geoptimaliseerd.  

Met dit project wil men een nieuwe aanpak genereren van leren op de werkvloer , zowel ‘schools’ als 

‘buitenschools’. Rode draad is expertise en actief ondernemerschap in de hotelsector ontwikkelen bij 

lerenden. Het pilootproject ‘Teaching Hotel’ ontwikkelt een systematisch leerproces met aandacht 

voor toeleiding; intake, screening en oriëntatie; begeleiding en opvolging; concrete leertrajecten en 

evaluatie en validering/certificering. Hierdoor sluiten leren en werken meer op elkaar aan en kan ook 

‘op maat’ afgestemd worden op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.  

Het ontwikkelde instrumentarium werd in een testcase in de Hotel- en Toerismeschool Spermalie 

toegepast. De tools werden gekoppeld aan het doorlopen van het onderwijstraject 7e 

Specialisatiejaar Hotelonthaal. De hierbij gebruikte praktijkomgeving zijn de settings van 

geselecteerde partnerondernemingen in het hotelwezen in de Brugse regio die deel uitmaken van 

het project. 
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Onderstaand stroomdiagram toont het geïntegreerde leertraject ontwikkeld binnen het project 
Teaching Hotel. Het handboek en de instrumenten vormen een leidraad om zelf een dergelijk traject 
op te zetten. 
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2 Aan het werk 

2.1 Anders dan anders 

Nieuw, versterkend en complementair aan wat bestaat 

De opleiding 7 BSO Hotelonthaal bestaat binnen de bestaande onderwijspraktijk en richt zich vooral 

tot leerlingen die net 6 BSO Restaurant-keuken afgerond hebben en die gewoon doorstromen, maar 

ook andere leerlingen kunnen instromen. 

Het uitgangspunt is de toegankelijkheid voor iedereen met een sterke motivatie en een degelijke 

vooropleiding talen (Frans/Engels). Om hun slaagkansen te verhogen moeten leerlingen zonder 

relevante vooropleiding dan bij het begin van het schooljaar een bijkomende basiscursus restaurant 

en keuken volgen. 

Met het project beoogt men een innovatie wat betreft de onderwijsdienstverlening. Met 

werkplekleren wil Teaching Hotel zich richten tot jongeren die in een hotel willen werken aan de 

receptie, in de housekeeping en banqueting. Er wordt veel aandacht besteed aan onthaal en 

communicatie, organisatie en ondernemerschap. Men stapt dus af van de bestaande 

onderwijspraktijk en gaat resoluut voor een vernieuwende onderwijspraktijk waar werken en leren 

samengaan.  

Het project werd in het reguliere onderwijs ontwikkeld en gerealiseerd. Dit zou een pleidooi kunnen 

zijn om de mogelijkheden hier rond te verruimen. 

De innovatie situeert zich ook in de andere en meer doorgedreven methodiek om tot een optimalere 

beroepsattitude te komen. Er is een intensieve en doorgedreven opbouw in de 

competentieverwerving. Op het eind van het traject hebben de leerlingen de verschillende 

vaardigheden stap voor stap op de werkvloer verworven en is hun arbeidsprofiel heel sterk positief 

geëvolueerd. 

De ‘integratie’ van de verschillende componenten in het geïntegreerd leertraject kon er maar komen 

door een goede afstemming: alle aspecten werden geanalyseerd, er werden keuzes gemaakt en de 

verschillende activiteiten werden verdeeld over school en werkplek om zo tot een eenheid te komen. 

Ook de doelgroep is vernieuwend: een ander type leerling wordt aangesproken. Vooral sterke 

leerlingen gaan de uitdaging aan om de stap naar werkplekleren te zetten. Wie zijn opleiding via 

werkplekleren volgt, moet sterk in zijn schoenen staan. Hij wordt immers minder bij de hand 

genomen dan een ‘gewone’ leerling en hij werkt onmiddellijk voor betalende gasten waardoor de 

druk soms wel hoger ligt. 

2.2 Aan zet 

Het resultaat van een goede samenwerking tussen werk- en onderwijsactoren met 

implementatiemogelijkheden in duale leeromgevingen 

Voor het project werd en wordt samengewerkt met verschillende actoren zodat de combinatie 

tussen werk en onderwijs zo vlot mogelijk kan verlopen. Zo worden bijvoorbeeld de stagementoren 

van de hotels zeer goed voorbereid en begeleid zodat zij samen met de leraren en de coaches van de 

school echt één ‘onderwijzend’ team kunnen vormen.  
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In het pilootproject hadden de verschillende partners een belangrijke inbreng. Een aantal 

exemplarische voorbeelden: VDAB deed input in het kader van de screening naar arbeidsrijpheid en 

motivatie; Syntra werkte met de leerlingen rond ondernemerschap; Horeca Vorming Vlaanderen 

nam de vorming rond leermeesterschap voor zijn rekening; het WES bood ondersteuning bij de 

uitbouw van overlegstructuren; Horeca Brugge VZW zorgde voor de nodige knowhow rond hotellerie 

en de contacten binnen de hotellerie en de provincie West-Vlaanderen ten slotte faciliteerde het 

kader en investeerde in de ontwikkeling van een positiever imago rond duaal leren. 

Dit praktijkhandboek biedt een overzicht van de verschillende stappen in de uitbouw van het 

werkplekleren en heeft aandacht voor mogelijke valkuilen en verbeterpunten. Op die manier kunnen 

ook andere onderwijsinstellingen en/of werkactoren werkplekleren uitbouwen en voordeel halen uit 

de ervaringen van dit pilootproject. 

2.3 Voor iedereen 

Met aandacht voor diversiteit 

Het project is ontstaan vanuit de samenwerkende omgeving van de school. Aangezien de school zich 

in stedelijk gebied bevindt, ontstond de samenwerking met stadshotels vanuit de opportuniteit en de 

pragmatiek. Brugge is bovendien een toeristische stad bij uitstek, er kan dus volledig ingezet worden 

op de dynamiek van de vele aanwezige KMO’s. Vanuit de jarenlange ervaring van de school kunnen 

we echter stellen dat het stedelijk karakter van de participerende hotels niet de essentie uitmaakt in 

de uitbouw van het project. In de praktijk blijkt dat hotellerie niet wezenlijk verschilt naar gelang de 

omgeving, maar dat er wel andere accenten gelegd kunnen worden. Zo is de hotelpraktijk in grote 

lijnen dezelfde in landelijke regio’s, aan de kust of in de kunststeden, maar kan men andere 

inhoudelijke klemtonen leggen. Tijdens de ‘theoretische’ opleiding binnen de school zelf wordt daar 

dan voldoende aandacht aan besteed. Op die manier kan het ontwikkelde traject ook in niet-stedelijk 

gebied uitgerold worden. 

Hotelreceptionist is een beroep dat geen typisch mannen- of vrouwenberoep is. De opleiding 

hotelonthaal an sich is genderneutraal en wordt traditioneel zowel door jongens als meisjes gevolgd. 

De screeningstools zijn echter algemeen genoeg om – mits enige aanpassing – ook in een andere 

context uitgerold te worden. De screeningstools omvatten een motivatiebundel en een 

gespreksleidraad bij het intakegesprek, een gesprek met een hotelier en iemand van de school om 

naar de motivatie te peilen. Er wordt ook verwacht dat iedere weerhouden kandidaat een 

kennismakingsgesprek (een sollicitatiegesprek als het ware) met de hotelier heeft, zowel voor de 

start op werkplek 1 als op werkplek 2. 

We letten op de genderneutraliteit van het gebruikte beeldmateriaal van bv foto’s in de brochure. 

De aandacht voor diversiteit gaat echter ook verder dan het leertraject op zich. Het praktijkhandboek 

zou – mits de nodige aanpassing – ook als leidraad gebruikt kunnen worden in diverse andere 

leeromgevingen. 

2.4 Het loont 

Een betere situatie van de finale doelgroep, met name de leerling 

Het BSO kampt met veel afhaak en een grote ongekwalificeerde uitstroom. Met het traject werd een 

duidelijk stabiele omgeving ontwikkeld met relatief weinig problemen en met het pluspunt dat de 

jongeren ervaring opdoen en ze tot gedreven, enthousiaste mensen uitgroeien. 
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Door de werkervaring die de lerende tijdens het werkplekleren verwerft, start hij zijn carrière ‘beter 

gewapend’: hij heeft een ruime ervaring in een echte praktijkomgeving, heeft in verschillende 

soorten hotels gewerkt en is op die manier kunnen groeien. Ook kent de lerende op het eind van het 

traject beter zijn plus- en minpunten. 

De werkplekomgeving is wel overdacht gekozen. Iedere leerling komt in verschillende hoteltypes 

terecht, zowel in een familiehotel als in een groter hotel met banquetingfaciliteiten. Zo komt hij in 

contact met verschillende soorten ondernemingen. In een familiehotel verwacht men dat een 

‘werknemer’ allround, breder inzetbaar is; in een groter hotel dat hij meer gespecialiseerd en meer 

functiegericht is. De leerlingen leren dus al doende functioneren in verschillende soorten 

ondernemingen. Ze leren ook in welk soort omgeving ze beter functioneren. Iemand die vlot zelf 

initiatief neemt zal zich misschien beter voelen in een familiehotel, iemand die liefst duidelijke 

procedures volgt is misschien beter af in een ketenhotel. De leerling krijgt de kans een dag mee te 

lopen met de hotelmanager. Het traject biedt op die manier een unieke kans om zich van dit soort 

zaken bewust te worden. Op die manier heeft de lerende als starter op de arbeidsmarkt een voetje 

voor.  

Het aspect ‘ondernemen’ wordt ook in het lessenpakket opgenomen en uitgebouwd. In 

samenwerking met Syntra wordt voorzien in een ondernemersopleiding: een vormingsdag waarin 

verschillende ondernemersaspecten en alles wat daarbij komt kijken, belicht worden. Daarnaast 

worden de leerlingen ook geïnformeerd over jong ondernemerschap, de risico’s en de boeiende 

uitdagingen. De peter van het project, ondernemer Xavier Vanneste, gaf hierover ook een 

gastcollege. 

Er is een coherente en gerichte input rond ondernemerschap zowel aan de kant van de 

leerling/werknemer als aan de kant van de hotelier/werkgever. Deze coherentie biedt een optimaler 

resultaat. Dit blijkt duidelijk uit de dynamiek en betrokkenheid die zowel bij de leerlingen als bij de 

bedrijven aanwezig is. Er is een dieper engagement bij alle actoren. 

2.5 Conclusies en (beleids-)aanbevelingen 

Grondvoorwaarden – vooropstellen 

1 Ontwikkeling van een coherente VISIE afgetoetst aan en verrijkt door de ervaringen van het 

werkveld = hoeksteen voor vernieuwing 

2 Ontwikkeling en innovatie via proeftuinen en pilootprojecten = goed initiatief 

3 TIJD geven (beleid) en krijgen (werkveld) voor nodige transitie = voorwaarde 

Sleutelwoorden – onderstrepen 

4 Voor de lerende: Entre- & intrapreneurship – verantwoordelijkheid  

5 Voor school & bedrijf: partnership en samenwerking 

6 Voor alle betrokkenen: communicatie 

Kosten/baten – afwegen 

7 Win-Win: iedereen leert! Pedagogische meerwaarde dient het economisch en financieel 

rendement vooraf te gaan 

8 Werkgevers niet financieel afschrikken – ze moeten ook heel wat (tijd) investeren 

9 Nog meer concurrentie vermijden tussen scholen (wegens hogere/lagere vergoeding) 

10 Zorgen voor begeleidende incentives ter ondersteuning 
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Toekomstbepalende randvoorwaarden – formuleren 

11 Gedragen, structurele verankering in het onderwijssysteem vastleggen via een duidelijk wettelijk 

kader 

12 Garantie op continuïteit & flexibiliteit faciliteren het leer- en ontwikkelingsproces 

13 Positieve waardering via certificering/kwalificering met voelbaar civiel effect is een stimulans 

14 Weghalen tussenschotten onderwijs/bedrijf & arbeidsmarkt bevordert LLL 

15 Bewerkstelligen van positief imago activeert instap 
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3 Een terugblik op project en testcase 

3.1 Hoe het liep 

3.1.1 De opstart 

De bestaande methodieken werden onder de loep genomen, er werd een internationale vergelijking 

gemaakt (De Rooi Pannen’, een onderwijshotel in Tilburg, Nederland) en de bestaande methodieken 

werden vergeleken. Het klassieke model werd op basis van deze vergelijking aangepast aan de 

context van duaal leren. 

De leerplannen en beroepsprofielen werden naast elkaar gelegd en op basis van deze analyse 

werden de leerdoelen die in de praktijk verworven kunnen worden opgelijst. 

De concrete doelen werden verder uitgewerkt in een werkgroep ‘inhoudelijke ontwikkeling’. Bij het 

informeren van potentiële leerlingen en hun ouders werd geconstateerd dat er een imagoprobleem 

is, dat er een zekere reserve bestaat t.o.v. duaal leren. Om die reden werd bij de provincie West-

Vlaanderen een bijkomend project rond imago-ontwikkeling aangevraagd.  

Het leertraject werd – in samenspraak met de partners (onderwijs en hoteliers)- vastgelegd. De aan 

het leertraject verbonden beroepen werden besproken: receptionist, B&B, housekeeping. 

De opleidingsmogelijkheden werden geanalyseerd op het niveau van de bestaande opleiding en op 

bepaalde punten ook afgetoetst aan de opleidingsomgeving van de VDAB, vooral wat betreft 

oriëntatie, motivatie en arbeidsrijpheid. 

De onderwijsmogelijkheden werden geanalyseerd om zo verder het opleidingstraject uit te bouwen. 

Tevens werden er bijkomende acties uitgewerkt om de participerende hoteliers in dit traject te 

ondersteunen. Er was een infomoment waar de hoteliers nog meer inhoudelijke ondersteuning 

kregen.  

Verder was er ook een aanbod leermeesterschapsvorming (door Horeca Vorming Vlaanderen) voor 

de stagementor. Deze mentor werkt bij voorkeur in front-office en is een personeelslid van het hotel 

waar het werkplekleren georganiseerd wordt.  

Met deze vorming wil men vanuit het project de hoteliers bijkomend vormen om de begeleiding van 

de leerlingen beter te kunnen sturen. Een hotelier wiens werknemer het getuigschrift van 

mentorenopleiding (Horeca Vorming Vlaanderen) heeft, kan vermindering op de patronale bijdrage 

voor deze werknemer aanvragen. Het personeelslid dat dit attest al had en in het project wilde 

instappen, moest slechts één dag vorming volgen waar specifiek uitleg over duaal leren en het 

project gegeven werd (kalender, praktische afspraken, evaluatie …). Wie het attest nog niet had en in 

het project wilde instappen moest de vorming volgen als voorwaarde om te mogen deelnemen. Na 

de vorming kreeg men het attest en kon de hotelier de vermindering voor patronale bijdrage 

aanvragen.  

De vorming heeft dus een dubbel effect: een kwalitatieve meerwaarde voor zowel de hotelier als de 

opleiding en een financiële incentive voor de hotelier. De hoteliers leren elkaar en de leerkracht-

coaches kennen en de stagementoren vormen zo één team met de andere ‘lesgevers’. 

De hotelier werd tijdens de opleiding ook ondersteund door de leercoach die vanuit de school 

regelmatig op de werkvloer komt. 
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Er werd in de loop van het schooljaar 2016-2017 ook een paar keer een intervisie georganiseerd en 

er was zeer regelmatig overleg tussen school en hoteliers zodat er makkelijk bijgestuurd kon worden. 

Er werd een tool ontwikkeld om te peilen naar de motivatie voor de opleiding, de arbeidsrijpheid en 

de voorkeur voor het traject. De vertrekbasis voor deze motivatiebundel was de 

kennismakingsbundel voor de eenjarige opleiding binnen het volwassenenonderwijs. Deze werd 

verwerkt met input vanuit de VDAB (testen arbeidsrijpheid), de checklist uit het project Muren 

worden Deuren en de ervaring van De Rooi Pannen (Tilburg; NL). 

Het was de bedoeling om voor leerlingen die starten zonder relevante vooropleiding een voortraject 

in te richten. Aangezien er geen enkele leerling zonder dergelijke vooropleiding zich aanmeldde, 

werd dit traject nog niet uitgevoerd. 

3.1.2 Informeren 

Het project werd in Spermalie intern op bestuursniveau besproken. Hiervoor werd een 

‘groeipresentatie’ ontwikkeld die telkens werd aangevuld.  

De Brugse hoteliers werden aangeschreven via VZW Hotels regio Brugge. Dit schrijven werd beperkt 

tot de Brugse hoteliers, leden van de VZW, om de realisatie van het project haalbaar te houden. Een 

20-tal hoteliers van de VZW stelden zich kandidaat om aan het project mee te werken. Vier hotels die 

geen lid zijn van de VZW (the Swan Collection, met name de hotels Grand hotel Casselbergh, Aragon, 

Oud Huis de Peellaert en Dukes’ Palace) meldden zich spontaan aan.  

Vanuit het opleidingsplan werden een aantal functies en hoteltypes gedistilleerd. De projectleider 

van Spermalie heeft een aantal dagen meegedraaid in hotels die aan het project willen deelnemen 

om na te gaan of de besproken elementen daar effectief aan bod komen. Dit werkvloerbezoek was 

een combinatie van aftoetsen van vooropgestelde opleiding en praktijk én het praktisch informeren 

van de werkvloer door het rechtstreeks contact met het personeel in de hotels. 

Uiteraard werd ook het lerarenkorps over de plannen ingelicht. 

Er werden flyers en banners uitgewerkt en er werd ook informatie verspreid via de website en een 

facebookcampagne. Er volgden verschillende persmomenten en er werd een mediacampagne 

gevoerd. 

(Kandidaat-)leerlingen werden niet alleen via deze verschillende kanalen geïnformeerd. Voor de 

potentiële leerlingen uit de school zelf was er een infonamiddag voor de leerlingen en een infoavond 

voor ouders en leerlingen (met voorstel lessentabel en getuigenissen oud-leerlingen). Deze 

leerlingen kregen ook informatie via hun klastitularis en de voorzitter van VZW Hotels regio Brugge. 

Leerlingen van buiten de school kregen dezelfde informatie op opendeurdagen en infodagen. 

3.1.3 Verspreiden en rapporteren 

Er werd een informatiecampagne gevoerd naar de partners toe (mailing, persconferentie). 

Verder werden de CLB’s aangeschreven en werden ook andere instanties uit de onderwijswereld en 

de hotel- en toerismesector geïnformeerd. Op netwerkevenementen werd de nodige aandacht aan 

het project besteed. 

Op de bijeenkomst van de CRB over alternerend leren werd een toelichting over het project 

gegeven(Koninklijk Paleis, mei 2016). Ook op een bijeenkomst TA(C) van hotel/voeding van het 

katholiek onderwijs werd informatie over het project gegeven (februari 2017). 

Het Lerend Netwerk Duaal Leren Vlaanderen werd in december 2016 op de school onthaald. 

Vanuit het project participeert men aan de werkgroep Duaal Leren van de stad Brugge.  
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In de inhoudelijke werkgroep werd de voortgang van het traject en de resultaten besproken. 

De stuurgroep was verantwoordelijk voor de strategie, aansturing, financiering van het 

project en de taakverdeling tussen de verschillende partners (bijvoorbeeld Horeca Vorming 

Vlaanderen Leermeesterschap, Syntra ondernemerschap leerlingen, VDAB input screening 

arbeidsrijpheid). 

In de resonantiegroep werd samen met alle partners, mensen van toerismemanagement, 

hotelmanagement (Brugge) en eventuele gastsprekers over accenten, mogelijkheden en/of 

pijnpunten gereflecteerd. Er werd o.a. aandacht besteed aan de imagoproblematiek, 

evaluatiesystemen … 

Vanuit deze informatie kon input gegeven worden aan het Lerend Netwerk.  

3.2 Ervaringen en resultaten 

Het grootste knelpunt dat tot nu toe blijkt is het imago-probleem rond duaal leren. 

Er is een zekere terughoudendheid tegenover deze onderwijsvorm omwille van de mogelijke 

‘marginalisering’. De publieke opinie beschouwt duaal leren vaak als een onderwijsvorm die enkel 

zinvol is voor wie uit de boot valt, voor wie in het reguliere onderwijs geen plek vindt … terwijl het 

net een onderwijsvorm kan zijn met enorme troeven. Duaal leren is een erg interessante methodiek 

die helaas vaak botst op een zekere meewarige houding bij ouders, leerlingen, maatschappij. Ook 

voor – misschien zelfs net voor – sterke leerlingen heeft duaal leren veel pluspunten. 

Eén leerling heeft reeds bij het begin van het traject afgehaakt, omwille van arbeidsonrijpheid. Het 

schooljaar is nog niet afgelopen, er kunnen dus nog geen definitieve slaagcijfers gegeven worden, 

maar zoals het er nu naar uitziet, zullen de overige leerlingen het traject goed afleggen en de 

kwalificatie behalen.  

Aangezien het schooljaar loopt tot eind juni 2017, kan er ten vroegste in september 2017 

teruggeblikt worden op de tewerkstellingsresultaten. Dus bij het afsluiten van de ESF periode (30 

april 2017) kennen we de tewerkstellingsresultaten nog niet. Een aantal leerlingen is tijdens het 

schooljaar al als jobstudent op hun werkplek aan de slag (tijdens het weekend). 

Op basis van onze indrukken tot nu toe, zijn we overtuigd dat duaal leren een grote meerwaarde 

betekent – voor wie hiervoor geschikt is. Leerlingen, school, leerkrachten, hotels, partners zijn 

overwegend heel positief. Een cruciaal element is dat het leren plaatsvindt in een echte, realistische 

praktijkomgeving, met name de werkplek. 

De hoteliers zijn van mening dat de leerlingen volwaardige werkkrachten geworden zijn. De 

leerlingen zijn doorheen het schooljaar erg gegroeid en hebben veel zelf vertrouwen gekregen. 

Vooral in de tweede fase van het traject, wanneer de leerlingen op hun tweede werkplek terecht 

komen, is duidelijk dat de leerlingen veel bagage hebben, dat ze zich de specifieke woordenschat, 

vakkennis en –vaardigheden, maar ook werkattitude eigen gemaakt hebben. Sociale vaardigheden en 

talen kunnen op de werkvloer actief geleerd en geoefend worden. Volgens de hoteliers is de evolutie 

wat betreft de communicatieve vaardigheden sterker dan in de klassieke opleiding, en dat maakt de 

jongeren sterker voor de arbeidsmarkt. 
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4 Van project tot product: een praktijkhandboek voor een 

geïntegreerd leertraject 

Er werden heel wat tools ontwikkeld die tijdens de testcase toegepast en geëvalueerd werden. 

Voorliggend praktijkhandboek biedt een overzicht van het ontwikkelde instrumentarium, het geeft 

de afstemming  tussen de verschillende facetten van een geïntegreerd leertraject weer en wil een 

leidraad zijn voor de ontwikkeling van geïntegreerde leertrajecten in gelijkaardige omgevingen. 
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5 Stap voor stap 

5.1 Doel van de ontwikkelde instrumenten 

De ontwikkelde tools beogen verschillende doelstellingen vanuit de verschillende facetten van een 

geïntegreerd leertraject. 

 
1 Leeradvies en leeroriëntatie 

Doel? Leerlingen oriënteren en begeleiden bij het maken van gepaste keuzes binnen het 

onderwijsaanbod. 

 

2 Competentiemanagement  

Doel? Leerkrachten, werkgevers  aanzetten tot het toepassen van effectief 

competentiemanagement, met als doel ervoor te zorgen dat de leerdoelstellingen 

gehaald worden. 

 

3 Begeleiding en opvolging 

Doel? Leerlingen begeleiden en opvolgen. Het doel van evalueren is het beoordelen, 

feedback geven en kunnen kwalificeren/certificeren. 

 

4 Werkplekleren 

Doel? Werkgevers voldoende omkadering, ondersteuning en feedback bieden bij het 

toepassen van diverse vormen van leren op de werkvloer, met als doel dat de 

leerdoelen op de werkplek gehaald worden. 

 

5 Certificering 

Doel? Leerlingen volwaardige onderwijskwalificaties bieden, een officieel erkend diploma 

bezorgen. 

 

6 Tewerkstelling 

Doel? Leerlingen meer kansen op werk en/of verdere opleiding bieden. 

 

 

geïntegreerd leertraject 

leeradvies en 
leeroriëntatie 

competentie-
management 

begeleiding en 
opvolging 

werkplekleren certificering tewerkstelling 
operationele 
uitbouw van 
het traject 
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De meest evidente activiteiten zijn de volgende: het evalueren en begeleiden van de leerlingen (denk 

aan scoresysteem, driehoeksgesprek, feedback) en de begeleiding van de werkplek vanuit de school 

(leermeesterschap, informatiedoorstroming, samenwerking met de coach-leerkracht …). Het 

bereiken van de verschillende doelstellingen verhoogt uiteindelijk de kansen van de leerlingen op de 

arbeidsmarkt. 

De verschillende tools werden valabel in een volwaardig leertraject uitgetest. 

Bij de aanvang van het traject wordt de kandidaat-leerling in zijn keuze begeleid.  

Via geëigende methodes wordt de leerling begeleid, opgevolgd en geëvalueerd. Er werd uitgesplitst 

wat beter klassiek en wat via andere evaluatiemethoden geëvalueerd kan worden. De op de 

werkvloer verworven competenties worden zo ook in kaart gebracht. De klassieke validering en de 

‘alternatieve’ methoden worden samengevoegd tot één eindresultaat dat leidt tot certificering. 

Door de intense begeleiding en vormingsinitiatieven passen leerkrachten en hoteliers een effectief 

competentiemanagement toe. Zo brengen ze de verschillende eigenschappen, kennis en 

vaardigheden in kaart en werken ze van daaruit aan een goede opleiding van de leerling. 

Het werkplekleren verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt. De hoteliers die aan het traject 

deelnamen onderschrijven dat de leerlingen door de opleiding op een andere manier in hun functie 

staan en dat ze sterker naar de arbeidsmarkt gaan. 

 

5.2 Betrokken partners bij de uitbouw van een geïntegreerd leertraject 

Bij de uitbouw van een geïntegreerd leertraject spelen heel wat verschillende partners een 

belangrijke rol: 

- de directie van een school 

- de praktijkcoördinator, de leerkrachten 

- de werkgevers  

- de aanbieders van leermeesterschapsvormingen 

- een draagvlakversterker die het overleg ondersteunt en bewerkstelligt 

- de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB die ondersteunt inzake arbeidsrijpheid en werkplekleren 

- de opleidingsverstrekker Syntra die ondersteunt inzake ondernemerschap en werkplekleren 

 

5.3 Een praktijkhandboek als chronologisch stappenplan 

Het chronologisch stappenplan geeft alle stappen weer in de uitbouw van een geïntegreerd 

leertraject:  

1 Uitbouw opleiding 

2 Planning en bijhorende indicatoren 

3 Aanwerven of aanstellen bijkomend personeel 

4 Brede informatiecampagne /sensibilisering voor werkgevers, partners, stakeholders 

5 Sensibilisering en informatiecampagne voor kandidaat-leerlingen en hun ouders 

6 Screening kandidaat-leerlingen 

7 Opleiding / certificering 

8 Opvolging / evaluatie leerlingen 

9 Uitwerken portfolio 
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Vanuit het pilootproject worden een aantal good practices, tips of aandachtspunten besproken. In de 

roze kadertjes wordt hieraan aandacht besteed.  

 

Achteraan in het praktijkhandboek vindt u een verhelderend lexicon. 

 

Brede bruikbaarheid 

Dit praktijkhandboek is – mits de nodige aanpassing – ook voor andere opleidingen bruikbaar. 

Hiervoor kan de synthese van de werkmethodieken bij de uitbouw van Teaching Hotel een goede 

leidraad vormen. U vindt deze onder nummer 6.1.1. 

Een keuze met visie 

Het is belangrijk dat er een verkenningsfase aan de uitbouw van een dergelijke opleiding voorafgaat. 

Een school moet bewust kiezen voor duaal leren in functie van de visie, strategie en/of eigenheid 

van de school. Inzetten op duaal leren zou een bewuste keuze moeten zijn. 

Gluren bij de buren 

Bij de uitbouw van een gelijkaardig traject kan het zinvol zijn om te bouwen op de expertise van 

andere scholen. Hotel- en Toerismeschool Spermalie heeft de opleiding al effectief ingericht. De 

Rooi Pannen in Tilburg (Nederland) heeft ook heel wat ervaring op dat vlak. 
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5.3.1 Uitbouw opleiding 

wat door wie tool nummer 

Verkenningsfase vóór de uitbouw van de 

opleiding 

 Synthese 

werkmethodieken 

6.1.1 

Eventueel indienen erkenningsaanvraag    

Uittekenen organigram: wie doet wat?  Overlegstructuur 6.2.1 

6.2.2 

Projectplanning,algemeen verloop School  Uitbouw opleiding 

Tijdslijn 

6.1.5 

6.1.6 

Uitwerken overlegstructuur: stuurgroep, 

kerngroep, opvolgingsgroep. 

 Overlegstructuur  6.2.1 

6.2.2 

Samenstellen inhoudelijke werkgroep, 

contacteren werkplekken / hoteliers 

School Overlegstructuur 

 

Criteria hotels 

6.2.1 

6.2.2 

6.1.2 

Keuze maken alternerend leren (> 20 uur 

op werkplek) of stage-overeenkomst (< 20 

uur op werkplek) 

   

Analyse vakken school / werkplekleren Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep  

Synthese 

werkmethodieken 

Schema duaal traject 

Competenties 

Activiteitenlijst 

6.1.1 

 

6.1.7 

6.7 

6.8 

Verdelen doelstellingen van het leerplan: 

school versus werkplek 

Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep 

Synthese 

werkmethodieken 

Schema duaal traject 

Competenties 

Activiteitenlijst 

6.1.1 

 

6.1.7 

6.7 

6.8 

Uitwerken activiteitenlijsten 

werkplekleren / takenpakket leerling 

Coördinator Schema duaal traject 

Competenties 

Activiteitenlijst 

6.1.7 

6.7 

6.8 

Uitwerken ‘voortraject’ voor leerlingen 

zonder relevante vooropleiding 

 Overzicht voortraject 6.4.4 

Werkplekleren: bepalen aantal hotels per 

leerling op basis van typologie hotels 

Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep 

Criteria hotels 6.1.2 

Verwachtingen t.o.v. werkplekken / 

hoteliers bepalen  

Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep 

Begeleiding hoteliers / 

stagementoren 

6.1.3 

Vastleggen selectiecriteria werkplekken / 

hotels  

Inhoudelijke 

werkgroep 

Criteria hotels 6.1.2 

Werkplekken definitief vastleggen Coördinator   

Planning maken voor begeleiding hoteliers 

/ stagementoren 

 Begeleiding hoteliers / 

stagementoren 

6.1.3 
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Bepalen doelgroep en instapvereisten Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep 

Doelgroepbepaling 6.4.1 

Aanspreken peter voor het project + 

verwachtingen naar peter toe omschrijven 

Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep 

  

Afspraken maken i.v.m. uitbetaling 

leerlingen 

 Onkostenvergoeding 6.5.7 

Vrijstellingen voor leerlingen uit 

technische richting 

   

Opleiding leermeesterschap: 

mogelijkheden, bestaande opleidingen, 

mogelijke partners bepalen 

Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep 

  

Afspraken maken, contacten leggen met 

organisatie voor vorming 

leermeesterschap 

Coördinator    

Activiteiten rond ondernemerschap 

vastleggen 

 Activiteiten 

ondernemerschap 

6.1.8 

Samenstellen lerarenteam vakken en 
coaches werkplekleren 

Directie en 

coördinator 

  

Concretiseren opleiding, concrete 
invulling vakken en extra lesdagen 

Coördinator en 

lerarenteam 

Uitbouw opleiding 

Schema duaal traject 

 

6.1.5 

6.1.7 

Opmaak agenda voor verloop van het 

schooljaar (werkplek 1, werkplek 2, 

blokstage op werkplek 2)  

Pedagogische 

directeur  en 

coördinator 

Uitbouw opleiding 

Kalender 

6.1.5 

6.6 

Verdeling leerlingen / werkplekken Pedagogisch 

directeur, 

coördinator, 

hoteliers 

inhoudelijke 

werkgroep, 

leraren 

  

Formaliteiten / documenten leerlingen 
regelen 

Coördinator Administratie 6.5 

 

Alternerend leren of stage-overeenkomst? 

Deze keuze heeft heel wat consequenties, bijvoorbeeld wat betreft de uitbetaling van de leerlingen, 

formaliteiten, al dan niet blokstage … 

Het is belangrijk hiermee rekening te houden. Eens men een keuzevoor alternerend leren of stage-

overeenkomst gemaakt heeft, moet men ook consequent binnen dat bepaald systeem werken. 

Verwachtingen 

Het is belangrijk de verwachtingen naar de werkplekken duidelijk te communiceren: werkplekleren 
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vereist immers meer betrokkenheid en input dan een gewone stage. 

Leermeesterschapvorming 

Er bestaan diverse mentorenopleidingen. Ook Syntra geeft bijvoorbeeld een opleiding 

mentor/stagebegeleider. 

Binnen het project is gekozen voor een leermeesterschapsopleiding op maat van het project in 

samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen.  

Ondernemerschap 

Het ondernemerschap is op verschillende manieren in het project binnengebracht: 

- De peter van het project, ondernemer Xavier Vanneste (brouwerij De Halve Maan, Brugge), 

heeft een gastcollege gegeven en verzorgde ook een bedrijfsbezoek. 

- Syntra heeft binnen het traject de module ondernemerschap voor de leerlingen voor zijn 

rekening genomen. 

- Er werden ook activiteiten op de werkvloer georganiseerd zoals bijvoorbeeld een dag op 

stap met de hotelmanager. 

De ene opleiding is de andere niet 

Hoewel ze tot een gelijkwaardig diploma leiden, is de aanpak van 7 BSO Hotelonthaal en Teaching 

Hotel anders. Om die reden is het niet aangewezen leerlingen uit de ene groep stage te laten lopen 

in een zelfde hotel dat als werkplek fungeert voor Teaching Hotel. 

 

5.3.2 Planning en bijhorende indicatoren 

wat door wie tool nummer 

Keuze maken alternerend leren (> 20 uur 

op werkplek) of stage-overeenkomst (< 20 

uur op werkplek) 

   

Kostenraming maken  Kostenstructuur 6.1.4 

Operationele tijdslijn uitwerken  Uitbouw opleiding 

Kalender 

6.1.5 

6.6 

Praktische uitbouw werkplek  Werkplekfiche 

Communicatiefiche 

Stageovereenkomst  

Werkpostfiche 

Risicoanalyse 

Medisch attest 

Onkostenvergoeding 

Afwezigheid  

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

6.5.5 

6.5.6 

6.5.7 

6.5.8 

 

5.3.3 Aanwerven of aanstellen bijkomend personeel 

wat door wie tool nummer 

Indien nodig bijkomend personeel 

aanwerven of voor een andere 

taakverdeling zorgen 
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Het kader 

Er is een geëigend kader nodig zowel intern op school als voor de opvolging van de externe partners, 

en om de input in de school binnen te brengen. 

In het traject wordt de taakafbakening tussen theorie en praktijk anders georganiseerd. Iedereen 

moet zeer goed geïnformeerd worden over de doelstelling en er moet gezorgd worden voor 

voldoende omkadering van de hoteliers (bijvoorbeeld vorming). Voor het traject werd niet verwacht 

dat de hotels als leerbedrijf erkend werden, maar misschien kan dat in de toekomst zinvol blijken. 

Dan zou zeker regelmatig opleiding voorzien moeten worden. 

 

5.3.4 Brede informatiecampagne / sensibilisering voor werkgevers, partners, stakeholders 

wat door wie tool nummer 

Uitwerken communicatieplan  Communicatieplan 6.3.1 

Informeren van alle betrokken partners en 

mensen uit de werkomgeving 

(bijvoorbeeld via een nieuwsbulletin) 

 Begeleiding hoteliers / 

stagementoren 

6.1.3 

Informeren ‘klanten’  Button 6.3.2 

 

Verwachtingen 

Het is belangrijk de verwachtingen naar de werkplekken duidelijk te communiceren: werkplekleren 

vereist immers meer betrokkenheid en input dan een gewone stage. 

‘Buitengewoon’ goed 

Werkplekleren is geen ‘klassiek’ lesgebeuren. Het is zinvol dat goed te communiceren. 

Informatiecampagne  

Geef vooral een positieve boodschap. Bij het begin van het project werd er door leerlingen en 

ouders te vaak vergeleken met deeltijds onderwijs, wat een negatief beeld gaf op ons project. Het 

project moet je positief, sterk, kwaliteitsvol omschrijven. Je legt ook best de nadruk op de intense 

begeleiding en opvolging door de coaches zowel naar leerlingen, als naar de hoteliers toe. 

Draagvlak bij het personeel 

Het is belangrijk dat het personeel weet dat de school een project gestart is, op dat moment werd 

kort de nodige info gegeven.  Daarna is het van belang om bij alle stappen open en duidelijk te  

communiceren naar alle geledingen: staf, stuurgroep, schoolraad,…  Eens het lerarenteam bepaald 

is, werk je intens met hen samen voor het uitwerken van het werkplekleren en de integratie van de 

theoretische vakken op school. 

I’m learning my job 

Leerlingen van Teaching Hotel werken onmiddellijk voor ‘echte’ klanten. Het is belangrijk dat ze als 

leerling herkenbaar zijn zodat het verwachtingspatroon van de klant eventueel bijgesteld kan 

worden en dat eventuele foutjes makkelijker vergeven worden. Iedere leerder moet immers 

voldoende leerkansen krijgen. Een fout maken is nu eenmaal normaal binnen een leerproces. Om 

die reden dragen de leerlingen een button met de tekst ‘I’m learning my job’. 
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5.3.5 Sensibilisering en informatiecampagne kandidaat-leerlingen en hun ouders 

wat door wie tool nummer 

Uitwerken communicatieplan  communicatieplan 6.3.1 

Uitwerken opleidingsfiche zodat de 

leerlingen een duidelijk beeld kunnen 

krijgen van de opleiding. Hiervoor kan 

men vanuit de competentfiches, de 

beroepsprofielen en / of de bestaande 

leerplannen de basisactiviteiten en -

competenties ‘distilleren’.  

 Synthese 

werkmethodieken 

Schema duaal traject 

Competenties 

Activiteitenlijst 

6.1.1 

 

6.1.7 

6.7 

6.8 

Informatiecampagne voeren    

 

Informeren helpt kiezen 

Maak een aantrekkelijke en informatieve PowerPointpresentatie met alle nodige informatie voor 

kandidaat-leerlingen en hun ouders. Zo wordt bij elk info-moment dezelfde en correcte informatie 

naar alle geïnteresseerden gegeven. De vereiste competenties voor het klassieke 7de Hotelonthaal 

en Teaching Hotel (duaal leren) worden met elkaar vergeleken, zodat de kandidaat op basis hiervan 

een keuze kan maken. 

 

5.3.6 Screening kandidaat-leerlingen 

wat door wie tool nummer 

Planning intakegesprekken ingeschreven 

leerlingen 

   

Intake en screening leerlingen:  

De kandidaat-leerling meldt zich eerst 

aan. Hij krijgt een motivatiebundel die hij 

kan doornemen en invullen. Hierna heeft 

hij een gesprek met een neutraal persoon 

van de school (de verantwoordelijke voor 

de leerlingeninschrijvingen) en met een 

hotelier. 

 Motivatiebundel 6.4.2 

Doelgroepbepaling 6.4.1 

Leidraad gesprek 6.4.3 

Indien nodig voortraject uitwerken  Overzicht voortraject 6.4.4 

 

Eigen keuze, echte keuze? 

Op basis van het intakegesprek werd een kandidaat afgeraden zich voor dit traject in te schrijven 

aangezien toen duidelijk bleek dat het niet zozeer een keuze was van de leerling zelf, dan wel van 

zijn ouders. Deze kandidaat is niet aan het traject begonnen. 

Attitude 

Sommige vragen uit de motivatiebundel benadrukken hoe zwaar de opleiding is, om verschillende 

redenen. Het traject combineert het beste uit twee werelden, maar net die combinatie maakt de 

opleiding zwaar: school/werk, maar ook aanpassen aan een andere wereld, de werkwereld met zijn 
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eigen attitude en de schoolse omgeving met toetsen en examens. 

Inschatting van de arbeidsattitude 

De combinatie van gesprek en motivatiebundel is een goede methode om de arbeidsrijpheid in te 

schatten. Tijdens onze analyse van de bestaande methodes bleek dat hier nog (geen) perfecte tools 

voor bestaan. In De Rooi Pannen (Tilburg, Nederland) werkt men zelfs hoofdzakelijk op basis van 

een gesprek. 

In de eerste fase van het traject is slechts één leerling afgevallen. Hoewel hij bij het intakegesprek 

een goede indruk maakte, bleek al snel dat hij niet de juiste arbeidsattitude had.  

De motivatiebundel geeft een goed beeld van de motivatie van de kandidaat-leerling. De kans 

bestaat echter altijd dat men deze attitude verkeerd inschat. Mensen beoordelen immers mensen 

(niet makkelijk, het is niet voor niets dan men in het ‘echte’ bedrijfsleven werknemers vaak eerst 

een contract van bepaalde duur geeft, voor men overschakelt op een contract van onbepaalde 

duur). 

 

5.3.7 Opleiding / certificering 

wat door wie tool nummer 

Analyse vakken school / werkplekleren Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep  

Synthese 

werkmethodieken 

Schema duaal traject 

Competenties 

Activiteitenlijst 

6.1.1 

 

6.1.7 

6.7 

6.8 

Uitwerken activiteitenlijsten 

werkplekleren / takenpakket leerling 

Coördinator Competenties 

Activiteitenlijst  

6.7 

6.8 

Verdelen doelstellingen van het leerplan: 

school versus werkplek 

Bij voorkeur 

inhoudelijke 

werkgroep 

Synthese 

werkmethodieken 

Schema duaal traject 

Competenties 

Activiteitenlijst 

Kennis en 

vaardigheden school 

GIP 

6.1.1 

 

6.1.7 

6.7 

6.8 

6.12.1 

 

6.13 

Opvolgen operationeel verloop van de 

opleiding op de werkvloer 

 Administratie 6.5 

SWOT-analyse 6.1.9 

Uitreiking van certificaten (organisatie van 

proclamatie) 

   

 

Activiteiten en co 

Zorg voor een goed overleg tussen alle leraren die les geven aan Teaching Hotel zodat de 

jaarplannen goed op elkaar worden afgestemd. Wat in de theoretische vakken aan bod komt, wordt 

ingeoefend op de werkplek. Er wordt tijdens het schooljaar ingespeeld op aandachtspunten die door 

hoteliers en leerlingen worden gegeven of vermeld werden tijdens de driehoeksgesprekken.  
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Werken om iets uit te werken 

Bij het uitwerken van de activiteitenlijst moet men steeds voldoende kritisch blijven en checken of 

alles effectief aan bod komt. Het is immers niet zo dat elke werksituatie vanzelf volledig 

overeenkomt met het leerplan en de beoogde doelstellingen. 

Het is zinvol een aantal dagen mee te draaien in verschillende soorten werkomgevingen (in casu 

hotels) als input voor het verfijnen van de activiteitenlijsten en het uitwerken van het takenpakket. 

 

5.3.8 Opvolging / evaluatie leerlingen 

wat door wie tool nummer 

Evaluatie: evaluatiesysteem bepalen voor 

vakken in school en werkplekleren 

Inhoudelijke 

werkgroep 

Evaluatiecriteria 6.9 

Richtlijnen evaluatie vastleggen  Evaluatiecriteria 6.9 

Driehoeksgesprekken: individuele 

opvolging/support van de leerlingen 

 Evaluatiedocumenten 6.10 

Leerling / werkplek opvolgen  Communicatiefiche 

Contactmomenten 

Uurrooster 

6.11.1 

6.11.2 

6.11.3 

 

Evalueren op de juiste plek 

Om voldoende uren voor het werkplekleren te kunnen voorzien, werd er voor Teaching Hotel voor 

gekozen PAV in het pakket op te nemen, terwijl het 7e jaar BSO Hotelonthaal de vakken Nederlands 

en MAVO hebben. Het is echter belangrijk goed te beseffen dat de vakonderdelen die men op de 

werkplek realiseert, ook daar geëvalueerd moeten worden. 

Evaluatie en feedback 

Aangezien de hotelier een rol heeft in de evaluatie van de leerlingen, is het  belangrijk duidelijk aan 

te geven hoe geëvalueerd moet worden. 

Probeer de hotelier ook duidelijk te maken wat hij van de leerling kan verwachten (startniveau, 

complexiteit …). Beoordeling aanpassen doorheen de tijd (wat goed is bij het begin van het 

schooljaar, is misschien maar gemiddeld meer op het einde van het schooljaar).  

Het is belangrijk de feedback vanuit de werkplek (driehoeksgesprek, zelfevaluatie en evaluatie) 

telkens te valideren. Leerlingen en ouders appreciëren enorm concrete tips en werkpunten 

bijvoorbeeld op rapport. 

Zelfevaluatie 

Onderschat niet hoe moeilijk het voor een leerling is zichzelf te evalueren. Deze zelfevaluatie is 

echter heel belangrijk voor het driehoeksgesprek waar drie partijen (coach, stagementor en leerling) 

open evalueren. 

Kort op de bal 

Het is belangrijk snel bij te sturen en de leerlingen gestructureerd te laten werken (departement per 

departement; opbouw eerst Nederlands, als dat goed zit overschakelen naar vreemde talen; …). 

Intervisie 

In het pilootproject kwam de inhoudelijke werkgroep regelmatig samen waardoor er continu 

intervisie was. Ook is er directe feedback via de driehoeksgesprekken. 

Bij de uitbouw van een nieuw traject is het belangrijk aandacht te hebben voor deze intervisie zodat 
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er voldoende directe input is vanuit de hotels. Om die reden is het wellicht aangewezen voldoende 

terugkommomenten voor de stagementoren te organiseren (bv in november, februari en op het 

eind van het schooljaar). 

 

5.3.9 Uitwerken portfolio 

wat door wie tool nummer 

De verschillende documenten van de 

intake, screening en evaluatie verwerken 

tot een geheel. 

   

 

Met een portfolio naar de arbeidsmarkt 
De leerlingen hebben een individuele bundel die in de loop van het schooljaar door de verschillende 
partijen aangevuld wordt. 
Op basis van de lijst van activiteiten, kennis en competenties uit de bundel kan de leerling een CV 
opstellen met wat hij kan en kent. De leerling kan een referentiebrief van de hoteliers (werkplekken 
duaal leren) toevoegen aan het CV. 
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6 Werkdocumenten: concreet materiaal en / of instrumenten. 

Er werden heel wat documenten en tools uitgewerkt voor de uitbouw van een geïntegreerd 

leertraject.  

Volgende boomstructuur wil de leesbaarheid van de verschillende instrumenten verhogen maar 

heeft vooral als doel de onderlinge link tussen de verschillende tools te onderstrepen.  
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geïntegreerd leertraject 

leeradvies en 
leeroriëntatie 

-doelgroepbepaling 
en instapvereisten 

- intakegesprek 

- gespreksleidraad 

- motivatiebundel 

- sollicitatiegesprek 

- voortraject 

competentie-
management 

 

- begeleiding 
hoteliers / 

stagementoren 

- leermeesterschaps-
vorming 

- overlegstructuren 

- driehoeksgesprek 

begeleiding en 
opvolging 

- begeleiding 
hoteliers / 

stagementoren 

- leermeesterschaps-
vorming 

- overlegstructuren 

- driehoeksgesprek 

- evaluatiecriteria 

- evaluatie-
documenten 

- button 

werkplekleren 

- criteria hotels 

- schema duaal 
traject 

- leermeesterschaps-
vorming 

 - communicatieplan 

- werkplekfiche 

- communicatiefiche 
werkplek 

- stageovereenkomst 

- werkpostfiche 

- risicoanalyse 

- medisch attest 

- onkosten-
vergoeding 

- afwezigheid 

- evaluatiecriteria 

- evaluatie-
documenten 

- contact werkplek 

certificering 

- synthese 
werkmethodieken 

uitbouw traject 

- begeleiding 
hoteliers / 

stagementoren 

- schema duaal 
traject 

- competenties 

- activiteitenlijst 

- voortraject 

- evaluatiecriteria 

- evaluatie-
documenten 

- kennis en 
vaardigheden school 

- GIP 

- stagerapport 

tewerkstelling 

- portfolio 

- ondernemerschap 

operationele 
uitbouw van 
het traject 

- synthese 
werkmethodieken 

uitbouw traject 

- criteria hotels 

- begeleiding 
hoteliers / 

stagementoren 

- kostenstructuur 

- overlegstructuren 

- communicatieplan 

- tijdslijnen 

- kalender 

- competenties 

- activiteitenlijst 

- voortraject 

- administratie 

- evaluatie 

- SWOT-analyse 
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6.1 Operationele uitbouw opleiding 

6.1.1 Synthese werkmethodieken uitbouw traject Teaching Hotel 

1 Bepalen onderwijsvraag 

Gewoon traject Duaal traject 

Instapvereisten: 

 Leerling moet voldoen aan instapvereisten specialisatiejaar bso  

 Logische vooropleidingen: 

 zesde jaar hotel TSO  

 zesde jaar Restaurant - Keuken BSO 

 Geen vooropleiding ‘hotel’: wordt toegelaten mits voldoende 

motivatie en afgestudeerd in een richting met voldoende accent op 

vreemde talen (Frans, Engels en Duits) en economie. Deze leerling 

volgt in het begin van het schooljaar een viertal inhaallessen 

‘basiscursus keuken en restaurant’  

Instapvereisten: 

 Idem gewoon traject 

 Logische vooropleidingen: idem gewoon traject 

 Geen vooropleiding ‘hotel’: wordt toegelaten mits voldoende 

motivatie en afgestudeerd in een richting met voldoende accent op 

vreemde talen (Frans, Engels) en economie. Deze leerling volgt in 

het begin van het schooljaar een voortraject en stapt pas later in 

werkplekleren. 

 

Getuigschrift/diploma: 

Wie slaagt behaalt een studiegetuigschrift met vermelding van de gekozen 

specialiteit. Leerlingen die vooraf een zesde jaar BSO Restaurant - Keuken 

hebben gevolgd, behalen bovendien een diploma van secundair onderwijs 

met vermelding van de gekozen specialiteit. 

Getuigschrift/diploma: 

Idem gewoon traject 
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2 Toeleiding: screening en oriëntatie 

Gezamenlijke profielkenmerken 

Doorzettingsvermogen 

Ondernemend 

Nauwgezet en zorgvuldig 

Aandacht voor details 

Gezonde assertiviteit 

Klantgericht 

Goede beroepshouding (voorkomen, taal, beleefdheid, discretie,…) 

Communicatief vaardig  

Taalvaardig 

Bijkomende profielkenmerken per traject 

Gewoon traject: 

 Motivatie voor leren op school 

 Interesse voor theoretische onderbouw 

 Goede studiehouding 

Duaal traject: 

 Motivatie voor leren op de werkvloer 

 Doener 

 Goede werkhouding 

 Flexibiliteit 

 Arbeidsrijpheid 
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3 Opbouw opleiding: lessentabellen vergelijken 

Soort vak Vak Aantal uur 

gewoon traject 

Hotelonthaal 

Aantal uur duaal 

traject 

Algemene vakken Godsdienst 2 2 

 Nederlands 2  

 Frans 2 2 

 Engels 2 2 

 Duits 2 0 

 Maatschappelijke vorming  2  

 PAV  2 (+2 op werkvloer) 

 Lichamelijke opvoeding 2 2 

 Informatica 1  

Technische vakken Hotelorganisatie en –onthaal 8 4 

      - Receptie   

      - Onthaal en communicatie    

      - Housekeeping    

      - Inkoop en opslag F&B    

      -Vergaderingen en banketten    

Praktische vakken   12 u praktijk op 

school + 

blokstage hotel 

(5w) + 

minionderneming  

21 u 

werkplekleren+ 

blokstage (8w) 

TOTAAL  35 35 
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Gewoon traject Duaal traject 

Stage: 

 1 blokstage van 5 weken na de paasvakantie (= 5 dagen op 7 stage, 

ook in weekend, in realistische context) 

 1 hotel (kan buiten Brugge) 

 Geen vergoeding, wel maaltijden tijdens de werkuren en 

terugbetaling transportkosten 

Werkplekleren: 

 3 periodes van werkplekleren van telkens 8 weken waarin de 

leerling telkens op woensdag, donderdag en vrijdag met flexibel 

rooster van 21 uren tussen 7u en 23u op de werkvloer leert 

 1 blok van 9 weken werkplekleren na paasvakantie (= 5 dagen op 7, 

ook in weekend, in realistische context) 

 2 BRUGSE hotels per leerling 

 HOTEL 1: eerste semester 

 HOTEL 2: tweede semester 

 Opm: woonplaats leerlingen belangrijk om in traject te stappen 

(enkel hotels in Brugge + internaat voor deze leerlingen niet 

mogelijk) 

 Afspraak: 200 euro per maand onkostenvergoeding en maaltijden 

tijdens werkuren 

Minionderneming 

GIP  

 

Studiereis 

Internaat mogelijk 

Geen minionderneming 

GIP:  

o Procesevaluatie: opdracht gedurende het ganse schooljaar 

ter voorbereiding van eindpresentatie over hotels van 

werkplekleren  

o Productevaluatie: presentatie in juni over hotels van 

werkplekleren  

Geen studiereis 

Geen internaat mogelijk 

Evaluatie 

 Via examens 

 Via permanente evaluatie 

 Via stage 

Evaluatie 

 Via examens voor algemene vakken en technische vakken die op 

school worden gegeven: godsdienst, Frans, Engels, PAV en 

hotelorganisatie en –onthaal 
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 Via GIP  Via permanente evaluatie voor werkplekleren 

 Via GIP 

 

4 Leerplan vertalen naar jaarplan en activiteitenlijst uitwerken 

Competenties –globaal schema  School Werkplek 

Het logies van gasten voorbereiden.   

- Sectorkennis (wetgeving, vergunningen, soorten hotels, classificatie, …) - X -  

- Reserveringen -  - X 

Gasten ontvangen, inschrijven en begeleiden.   

- Organisatie en werking front office (algemeen) - X -  

- Check in en communicatie met gasten -  - X  

Omgaan met gasten tijdens het verblijf.    

- Communicatie met gast tijdens verblijf (oa klachten), telefooncentrale, interne communicatie 

(collega’s) 

-  - X  

- Omgaan met toeristische informatie, veiligheidsvoorschriften - X  -  

Omgaan met gasten tijdens de vertrekfase.   

 -  - X  

Gastenadministratie behandelen.    

- Hotelsoftware  & kamerdocumenten -  - X  

- Kassawerkzaamheden -  - X  

- Financiële rapporten - X -  

Huishouding van kamers en facilitaire diensten plannen en uitvoeren.   

- Organisatie, werking, voorraadbeheer, veiligheid - X -  

- Kamers & publieke ruimtes onderhouden  -  - X  

Inkoop en opslag van voeding en dranken in teamverband voorbereiden en uitvoeren.    

- Organisatie en werking  - X -  

- Voorbereiding en uitvoering van ontbijt, roomservice, bar  -  - X  
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Vergaderingen en banketten in teamverband voorbereiden en uitvoeren.   

- Organisatie en werking  - X -  

- Voorbereiding voor gebruik zalen & catering, uitvoering -  - X  

GIP   

- Word, ppt, communicatie en presentatietechnieken - X -  

- Verslaggeving van hun stage en van de hotels -  - X  

EXTRA: Talen   

- Woordenschat, grammatica, basis schrijven - X -  

- Spreken en begrijpen -  - X  

EXTRA: PAV    

- Beoordelen van artikels, loopbaanvaardigheden - X -  

- Online tools gebruiken, informatie opzoeken en communiceren -  - X  

EXTRA: ondernemerschap (i. p.v. mini-onderneming, wat is rendabel hotel?, meelopen met managers, 

college Xavier Vanneste) 
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6.1.2 Criteria hotels Teaching Hotels 

Selectie hotels 

 Geen vermenging van de klassieke traject en Teaching Hotel 

 Hotels zonder verlofperiode 

 Selectiecriteria 

o Type hotel (al dan niet vergaderzalen/banqueting): iedere leerling met tijdens zijn 

traject in een hotel met vergaderzalen en in een hotel zonder vergaderzalen 

terechtkomen. 

o Nabijheid 

o Eerdere samenwerking met de school  

o Hotels met leermeesterschapsopleiding 

 

Wat verwachten van hotelier? 

 Effectief aanleren aan leerling van bepaalde zaken  

o volgens competenties, leerinhouden, vaardigheden van het leerplan 

o systematisch aangepast aan reeds bereikte niveau van de leerling (wat kan hij al, wat 

nog niet – verschilt van leerling tot leerling) 

 Op frequente basis evalueren/feedback geven 

 Evenwicht zoeken: wat doet leraar op de werkvloer – wat doet hotelmedewerker op de 

werkvloer?  

 Input van cursusmateriaal (vb. organigram van het hotel, kamerdocumenten, …) 

 Een goede communicatie met de school via leerkrachten/coördinator 

o Opvolgen van mails, bezoeken 

o Tijdig aankloppen bij problemen, vragen  

 € 200 maandelijkse onkostenvergoeding / 50 euro per week 

 Goede afspraken ivm afwezigheden, etiquette, ….  

 Op vrijdagavond wordt ervoor gezorgd dat de leerling vroeger mag vertrekken om met het 

openbaar vervoer thuis te geraken. 
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6.1.3 Planning begeleiding hoteliers / stagementoren 

 juni: infosessie voor geïnteresseerde hotels 

 augustus: voorbereiding schooljaar 

 september: leermeesterschapsvorming 

 november : terugkommoment stagementoren 

 februari: terugkommoment stagementoren 

 mei/juni: terugkommoment stagementoren 

Continu: opvolging en communicatie via leerkrachten, coördinator, leerlingen = belangrijke 

succesfactor! 
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6.1.4 Kostenstructuur 

In aanzet kan een duaal traject duurder lijken dat een gewone opleiding. De middelen moeten echter 

anders ingezet worden, het is vooral een kwestie van zaken anders te organiseren. 

 

Bij de uitbouw van de opleiding is het belangrijk eerst een goede kostenraming te maken. 

Volgende punten moeten zeker in overweging genomen worden  in een budget- of  

financieringsplan: 

- Heb ik voldoende mensen in de eigen organisatie om onderstaande functies en taken op te 

nemen of  dien ik extra personeel aan te werven ?  

- Heb ik voldoende eigen middelen om het desbetreffend personeel + de overheadkosten 

(verzekeringen, werkingskosten, materialen …) te financieren of dien ik uit te kijken naar 

projectfinanciering?  

- Samenwerking of uitbesteding al dan niet tegen betaling (van bepaalde trajectonderdelen) 

aan derden/partners kan meer dan één meerwaarde (financieel, deskundigheid … ) 

opleveren. 

- Heb ik voldoende liquiditeiten om bv. projectsubsidies te pre-financieren ? 

Algemeen aandachtspunt : hou alle documenten ter staving van uitgaven zorgvuldig én afzonderlijk 

bij zodat er een duidelijke en  transparante afrekening kan gemaakt worden 

 Opmerkingen 

PERSONEELSINZET 

- Coördinator  0.5 à 1 VTE 

 

Omvang hangt af van de 

taakverdeling, …  De 

technisch adviseur, de 

klassenleraar, … zouden 

eventueel ook (een deel 

van) deze opdracht op 

zich kunnen nemen. 

Coach 0.5 à 1 VTE Omvang hangt af van de 

grootte van de groep 

leerlingen én van de 

doelgroepspecifieke 

kenmerken / problemen. 

Deze functie is een 

onmisbare schakel in de 

opleiding.  

Praktijk- en theorieleerkrachten 0.5 à 1 VTE 

(afhankelijk van de 

opleidingsintensiteit) 

Omvang hangt af van de 

opleiding (aantal 

lestijden), van de grootte 

van de groep. 

BIJKOMENDE KOSTEN PERSONEEL 

- vorming personeel 
- transportkosten personeel 
- vorming hoteliers, stagementoren 

kostprijs 

vormingssessie(s) 

kostprijs vervoer 
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tijdsbestek leerkrachten 

LOGISTIEK 

- materiaal, infrastructuur   

KOSTEN LEERLINGEN 

- cursusmateriaal 
-  

  

BIJKOMENDE KOSTEN LEERLINGEN 

- vormingssessies ondernemerschap 
- verloning 

kostprijs 

vormingssessie(s) 

loon (te betalen door 

hoteliers) 
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6.1.5 Uitbouw opleiding – voorbeeld pilootproject 

Voorbereiding 2015-2016 / leertraject 2016-2017 

wat timing door wie 

Verkenningsfase vóór de uitbouw van de opleiding   

Indienen projectaanvraag   

Opstellen samenwerkingsprotocol    

Uitwerken overlegstructuur: stuurgroep, kerngroep, opvolgingsgroep november 2015 Provincie, WES, school 

Samenstellen inhoudelijke werkgroep, contacteren hoteliers november 2015 School 

Projectplanning,algemeen verloop november 2015 Provincie, WES, school 

Planning communicatie volgend schooljaar   december 2015 Coördinator 

Vastleggen vakken school / werkplekleren december 2015 Inhoudelijke werkgroep  

Werkplekleren: bepalen aantal hotels per leerling december 2015 Inhoudelijke werkgroep 

Evaluatie: evaluatiesysteem bepalen voor vakken in school en werkplekleren december 2015 Inhoudelijke werkgroep 

Verwachtingen t.o.v. hoteliers bepalen (werkplekleren vereist meer betrokkenheid en 

input dan stage) 

december 2015 Inhoudelijke werkgroep 

Bepalen doelgroep en instapvereisten januari 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Informeren staf over nieuw project januari 2016 Stafvergadering 

Informeren schoolteam over nieuw project januari 2016 Directie 

Uitwerken flyer (fotomateriaal, tekst) januari 2016 Coördinator 

Planning bezoek Rooi Pannen, Tilburg, Nederland januari 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Screening, motivatie, input via partners VDAB, Syntra, … januari 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Start uitwerken motivatiebundel januari 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Info-avonden Wat na het zesde jaar? februari 2016 Coördinator + leraren 

Plaatsbezoek Rooi Pannen, Tilburg, Nederland februari 2016 Stuurgroep 

Projectnamiddagen Wat na het zesde jaar? februari 2016 Coördinator + leraren 

Vastleggen peter voor het project + verwachtingen naar peter toe omschrijven februari 2016 Inhoudelijke werkgroep 
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Informatie naar hoteliers via mail februari 2016 Vzw Hotels Brugge 

Banners als promotiemateriaal persconferentie en open dagen februari 2016 Coördinator 

Afspraken maken i.v.m. onkostenvergoeding  leerlingen februari 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Opmaak plakkaat ter ondertekening samenwerkingsovereenkomst alle partners bij 

persmoment 

februari 2016 Coördinator 

Perstekst februari 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Persmoment, ook kandidaat hotels worden uitgenodigd februari 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Uitschrijven vacature voor administratief medewerker februari 2016 directie 

Opleiding leermeesterschap: mogelijkheden, bestaande opleidingen, mogelijke 

partners bepalen 

februari 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Communicatie via website en social media maart 2016 Coördinator  

Communicatie via onderwijskiezer.be, fanvanhoreca.be maart 2016 Coördinator 

Open dagen maart 2016 Directie 

Informeren CLB’s maart 2016 Directie 

Bijkomende infosessie aan leerlingen door hotelier + nieuwe info met 

onkostenvergoeding  

maart 2016 Directie + hotelier 

Opmaak agenda voor verloop van het schooljaar (werkplek 1, werkplek 2, blokstage op 

werkplek 2) – eerste ruwe versie 

maart 2016 Pedagogisch directeur en coördinator 

Verdelen doelstellingen van het leerplan: school versus werkplek maart 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Sollicitatiegesprekken administratief medewerker maart 2016 Directie 

Bevestigingsmail naar alle kandidaat hotels  maart 2016 Coördinator 

Definitief maken motivatiebundel maart 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Ideeën voor imago en promotie vragen bij reclamebureau school maart 2016 Directie 

Subsidiedossier imago indienen bij provincie: “Project-imagineering Duaal leren – 

Teaching Hotel : Taste the experience”. 

maart 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Meelopen in verschillende soorten hotels als input voor het verfijnen van 

activiteitenlijsten werkplekleren 

april 2016 Coördinator 
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Uitwerken activiteitenlijsten werkplekleren april 2016 Coördinator 

Start administratief medewerker april 2016 Directie 

Vrijstellingen voor leerlingen uit technische richting april 2016 Pedagogisch directeur 

Tussentijdse ESF-rapportering april 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Planning motivatiegesprekken ingeschreven leerlingen april/mei/juni 2016 Pedagogisch directeur 

Motivatiegesprekken april/mei/juni 2016 Directie-assistente (verantwoordelijke 

inschrijvingen leerlingen) en hotelier 

Uitwerken evaluatiesysteem mei 2016 Pedagogisch directeur en coördinator en 

aftoetsen in inhoudelijke werkgroep 

Competentieopvolging – gemeenschappelijke tool duaal leren / gekozen voor intern 

systeem Skore via Smartschool  

mei 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Infonamiddagen mei 2016 Directie + coördinator 

Afspraken maken, contacten leggen met organisatie voor vorming leermeesterschap. mei 2016 Coördinator  

Vastleggen selectiecriteria hotels  mei 2016 Inhoudelijke werkgroep 

Infomoment voor CLB’s juni 2016 Pedagogisch directeur en coördinator 

Verdediging dossier “Project-imagineering Duaal leren – Teaching Hotel : Taste the 

experience”. 

juni 2016 Directeur en coördinator 

Infosessie aan alle kandidaat hotels juni 2016 Coördinator 

Voorstelling concrete uitwerking Teaching hotel in stafvergadering juni 2016 Coördinator 

Samenstellen lerarenteam vakken en coaches werkplekleren augustus 2016 Directie en coördinator 

Informeren leraren augustus 2016 Coördinator 

Concretiseren opleiding, concrete invulling vakken en extra lesdagen augustus 2016 Coördinator en lerarenteam 

Voorbereiden opleiding leermeesteropleiding augustus 2016 Coördinator en opleider via Horeca 

Vorming Vlaanderen 

Opmaak agenda voor verloop van het schooljaar (werkplek 1, werkplek 2, blokstage op 
werkplek 2) – definitief voor 1ste semester 

augustus 2016 Pedagogisch directeur  en  

coördinator 

Uitwerken opdracht geïntegreerde proef werkplek 1 augustus 2016 Coördinator + leraren + aftoetsen bij 



  45 
 

 

inhoudelijke werkgroep 

Uitwerken ‘voortraject’ augustus 2016 Coördinator + leraren 

Vastleggen kennismakingsmoment leerlingen / peter augustus 2016 Coördinator 

Verdeling leerlingen / werkplekken september 2016 Pedagogisch directeur, coördinator, 

hoteliers inhoudelijke werkgroep, leraren 

Opmaak leerlingenstageovereenkomsten en samenstellen bundels met alle andere 
nodige documenten: agenda, activiteitenlijsten, evaluatielijsten, driehoeksgesprekken 
voor werkplek 1 

september 2016 Coördinator 

Oefening rond imago door leerlingen september 2016 Leraar/coach 

Infomoment stagementoren gekoppeld aan leermeesteropleiding september 2016 Coördinator en opleider via Horeca 

Vorming Vlaanderen 

Kennismaking met peter, picknick, verkennen van stadscentrum en kort bezoek aan 
alle deelnemende hotels 

september 2016 Coaches en leerlingen 

Controle documenten na kennismakingsgesprek september 2016 coördinator 

Opmaak agenda voor verloop van het schooljaar (werkplek 2, blokstage op werkplek 2, 
GIP-dagen, proclamatie) – definitief voor 2de semester 

oktober 2016 Pedagogisch directeur  en coördinator 

Uitwerken opdracht geïntegreerde proef werkplek 2 oktober 2016 Coördinator + leraren + aftoetsen bij 

inhoudelijke werkgroep 

Meegeven tussentijds rapport met feedback oktober 2016 Coaches en pedagogisch directeur 

Organisatie oudercontact oktober 2016 Pedagogisch directeur 

Vastleggen activiteiten ondernemen: gastcollege Syntra en bedrijfsbezoek met 
gastcollege peter 

november 2016 Coördinator 

Planning examens december 2016 Pedagogisch directeur 

Opmaak leerlingenstageovereenkomsten en samenstellen bundels met alle andere 
nodige documenten: agenda, activiteitenlijsten, evaluatielijsten, driehoeksgesprekken 
voor werkplek 2 

december 2016 Coördinator 

Meegeven rapport eerste semester met feedback december 2016 Coaches en pedagogisch directeur 

Organisatie oudercontact december 2016 Pedagogisch directeur 

Verdeling leerlingen / werkplekken voor werkplek 2 en blokstage januari 2017 Pedagogisch directeur, coördinator, 
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hoteliers inhoudelijke werkgroep, leraren 

Mail naar hotels met praktische info voor werkplek 2 januari 2017 Coördinator 

Controle documenten werkplek 2 januari 2017 Coaches  

Terugkommoment met stagementoren, evaluatie werkplek 1, planning werkplek 2 januari 2017 Coördinator, leraren, pedagogisch 

directeur 

Aanpassen flyer (fotomateriaal, tekst) januari 2017  Coördinator 

Meegeven tussentijds rapport met feedback februari 2017 Coördinator en pedagogisch directeur 

Opmaak leerlingenstageovereenkomsten en samenstellen bundels met alle andere 
nodige documenten: agenda, activiteitenlijsten, evaluatielijsten, driehoeksgesprekken 
voor blokstage 

april 2017 Coördinator 

Meegeven tussentijds rapport met feedback februari 2017 Coaches en pedagogisch directeur 

Planning examens april 2017 Pedagogisch directeur 

Uitwerken productevaluatie GIP april 2017  Coördinator, leraren, pedagogisch 

directeur 

Meegeven rapport tweede semester (permanente evaluatie) met feedback april 2017 Coaches en pedagogisch directeur 

Opdracht stagerapport blokstage april 2017 Coördinator 

Organisatie GIP (geïntegreerde proef): schema presentaties en rondleidingen, 
uitnodigen juryleden, uitwerken oefendagen 

mei 2017 Coördinator 

GIP-dagen juni 2017 Coördinator en coaches 

Deliberatie  juni 2017 Directeur, pedagogisch directeur, 

coaches, leraren, coördinator 

Proclamatie met coaches, hoteliers, partners en peter Teaching Hotel juni 2017 Directeur, pedagogisch directeur, 

coaches, leraren, coördinator 
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6.1.6 Tijdslijn pilootproject 

2015 2016   2017 
Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 

Nov – Dec  Jan – Feb - Ma Apr – Mei - Jun Jul- Aug - Sept Okt – Nov – Dec Jan – Feb - Ma April- mei -juni  

 Aanwerven projectleider 

 Opschalen bestaande 
methodieken en 
internationale modellen 
naar Vlaamse/Brugse 
onderwijscontext. 

 Bepalen leertrajecten, 
beroepen, partners (OND en 
WG)? 

 Welke internationale 
modellen? 

 Concrete 
doelen/schaal/timing 

 Uitwerken 
communicatieplan 

 Opschalen bestaande 
methodieken en 
internationale 
modellen naar 
Vlaamse/Brugse 
onderwijscontext. 

 Bepalen leertrajecten, 
beroepen, partners 
(OND en WG) 

 Studie internationale 
modellen 

 Analyse opleidings-
mogelijkheden 

 Consultatie AHOVOKS 

 Analyse 
onderwijsmogelijk-
heden 

 

 Analyse 
opleidings-
mogelijkheden. 

 Analyse 
werkvloeren 

 Bepalen en 
vastleggen 
samenwerkings-
verbanden Hotel 
en Toerisme 
Brugse Regio 

 Bepalen 
instapcriteria 

 Bepalen 
afspraken 

 Opmaken 
opleidingsfiche 
Teaching Hotel  

 Kostenraming  

 Operationele 
tijdslijn opstellen 

 Intake- en 
screening 

 Oriëntatie, 
voorbereiding en 
begeleiding 
opleidingsschema 
Teaching Hotel 

 Implementatie 
opleiding 
Teaching Hotel 

 Start klas duaal 
leren (sept) 

 Uitvoer 
operationele 
tijdslijn 

 

 Implementatie 
opleiding 
Teaching Hotel 

 Competentie-
management 

 Opvolging, 
evaluatie en 
bijsturing  

 Uitvoer 
operationele 
tijdslijn 
 

 

 Implementatie 
opleiding Teaching 
Hotel 

 Opvolging, evaluatie 
en bijsturing  

 Competentie-
management  

 Uitvoer operationele 
tijdslijn 

 

 Implementatie opleiding 
Teaching Hotel 

 Opvolging, evaluatie en 
bijsturing  

 Competentie-
management  

 Afstuderen klas duaal 
leren (juni) 

 Uitvoer operationele 
tijdslijn 

 

 Overgang leerlingen naar 
arbeidsmarkt of Hoger 
Onderwijs 

 Continueren Teaching 
Hotel 2017-2018 

 Directe betrokken partners 
op bestuursniveau 
(presentaties, flyers, 
affiches,) 

 Mediacampagne 

 Leerkrachten en 
onderwijzend personeel 
(presentaties) 

 Leerlingen 
(informatie-sessies 
presentaties, field 
visitsflyers, affiches, 
consult via  persoonlijk 
contact projectleider 
en TA Spermalie) 

 Werkvloerbezoek 

 Leerlingen 
(informatie-
sessies, field 
visits, 
presentaties, 
flyers, affiches, 
consult via  
persoonlijk 
contact 
projectleider en 
TA Spermalie)  

 Pers (opstart 
werkplekleren) 

 Nieuwsbrief 
opleiding 

 Nieuwsbrief 
opleiding 

 Website update 

 Nieuwsbrief opleiding 
 Website update 

 Pers (einde 
werkplekleren) 

 Proclamatie  

 Nieuwsbrief opleiding 
 Website update 
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 Informatiecampagne 
partners 

 

 Informatie-campagne 
partners 

 Lerend netwerk 

 

 Informatie-
campagne 
partners 

 Lerend netwerk 
ESF 

 Studiedag 1 
 

 Stappenplan 

 Draaiboeken 

 Leeroriëntatie-
procedures 

 Lerend netwerk 
ESF 

 Train-the-trainer 
manual 

 Lerend netwerk 
ESF 

 Studiedag 1 

 

 

 Publicatie Eindrapport 

 Conclusies en aanbevelingen resonantiegroep 

 Conceptnota Duaal leren project 

 Maandelijks verslag 
Stuurgroep 

 Kwartaalrapport 

 Maandelijks verslag 
Stuurgroep 

 Verslag 
Resonantiegroep 

 Kwartaalrapport 

 Maandelijks 
verslag 
Stuurgroep 

 Kwartaalrapport 

 Maandelijks 
verslag 
Stuurgroep 

 Verslag 
Resonantiegroep 

 Tussentijdse 
Rapportage ESF 

 Kwartaalrapport 

 Maandelijks 
verslag 
Stuurgroep 

 Kwartaalrapport 

 Maandelijks verslag 
Stuurgroep 

 Verslag 
Resonantiegroep 

 Kwartaalrapport 

 Maandelijks verslag Stuurgroep 

 Verslag Resonantiegroep 

 Eindrapportage ESF 

 Kwartaalrapport 

 

 

 

 

 

.

MIJLPALEN ACTIES MIJLPALEN RAPPORTAGE MIJLPALEN VERSPREIDING MIJLPALEN INFORMEREN 
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6.1.7 Voorbeeld schema duaal traject 

Maand Week Ma Di Woe Do  Vr   

September 35          2 sept: startdag  

   36 Op school (AV en TV) Iedereen op school  

W
ER

K
P

LE
K

LE
R

EN
 A

 /
 H

o
te

l 1
   37 Op school (AV en TV) Woe, do en vr: Verkennende stage leerlingen met 

vooropleiding.  

Voortraject op school in didactisch hotel 

Stuvenberghe  voor leerlingen zonder vooropleiding  

  38 Op school (AV en TV) 

  39 Op school (AV en TV) 

Oktober 40 Op school (AV en TV) 

Woe, do en vr: Verkennend werkplekleren voor 

iedereen 

  41 Op school (AV en TV) 

  42 Op school (AV en TV) 

  43 Op school (AV en TV) 

November 44 Herfstvakantie   

  45 

Op school (AV en TV) 

9 en 10 november: iedereen praktijk op school, 11 

november vrijaf 

  

  46 Op school (AV en TV) Woe, do en vr: werkplekleren  

W
ER

K
P

LE
K

LE
R

EN
 B

 /
 

H
o

te
l 1

  

  47 Op school (AV en TV) 

December 48 Op school (AV en TV) 

  49 Op school (AV en TV) 

  50 Op school (AV en TV)  

  51 Op school (AV en TV) 



50 

 
 

  52 Kerstvakantie 26 december 2016 tem 6 januari 2017 

Januari 1 

  2 Op school (AV en TV) 

    3 Op school (AV en TV) 

  4 Op school (AV en TV) Iedereen op school   

Februari 5 Op school (AV en TV) Woe, do en vr: werkplekleren.  

W
ER

K
P

LE
K

LE
R

EN
 B

 /
 H

o
te

l 2
    6 Op school (AV en TV) 

  7 Op school (AV en TV) 

  8 Op school (AV en TV) 

Maart 9 Krokusvakantie 27 februari tem 3 maart 2017 

  10 Op school (AV en TV)  

  11 Op school (AV en TV) 

  12 Op school (AV en TV) 

  13 Op school (AV en TV) 

April 14 Paasvakantie 3 tem 14 april 2017   

  15   

 

16 Examens      

B
LO

K
ST

A
G

E 
/ 

H
o

te
l 2

  

  17           

 Mei  18   Blokstage in hotel 2    

  19     

 

20 ALLROUND WERKPLEKLEREN (met focus op receptie) 

  21 
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 Juni  22 

  23 

  24 

 

  

  25 Voorbereiding GIP + GIP    

  26 Deliberatie en proclamatie   
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6.1.8 Overzicht activiteiten ondernemerschap 

- gastcollege door ondernemer Xavier Vanneste (brouwerij De Halve Maan, Brugge) 

- bedrijfsbezoek 

- module ondernemerschap Syntra 

- terugkommomenten voor de leerling met les rond die dingen waar tekorten liggen (tekorten blijken 

uit intervisie en feedback na driehoeksgesprekken) 

- activiteiten op de werkvloer zoals bijvoorbeeld een dag op stap met de hotelmanager 
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6.1.9 SWOT-analyse 

Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) brengt kansen en 

bedreigingen van een organisatie in kaart. Een SWOT maken bestaat uit een interne analyse (SW) en 

externe analyse (OT). Met een SWOT zijn zoekvelden voor een brainstorm te identificeren. 

SWOT methode stap voor stap 

Bepaal strategische sterktes (S). Dit zijn interne zaken die richtinggevend èn onderscheidend zijn 

voor de toekomst van een organisatie. Deze sterktes helpen het doel van de organisatie te helpen. 

Buit deze uit, ze vormen een mogelijke basis voor een competitieve voorsprong. 

Zwaktes (W) zijn nadelen of interne zaken die de organisatie in de weg staan. 

Kansen (O) zijn externe ontwikkelingen die helpen het organisatiedoel te halen en nieuwe 

mogelijkheden bieden. 

Bedreigingen (T) zijn externe ontwikkelingen die het realiseren van het organisatiedoel in de weg 

staan. 

Strategie: De volgende stap is de sterkte-zwakte analyse omzetten in een strategie. 

SWOT analyse opleiding: 

 
 

Sterktes  

  

  

Kansen  

  

  

Investeer  

Welke sterkten kunnen we aanwenden om de kansen 

te benutten? 

 

Bedreigingen  

  

  

 

Verdedig  

Welke sterkten kunnen we aanwenden om 

bedreigingen te weerstaan? 

 

SWOT analyse opleiding: 

 
 

 

Zwaktes  

  

  

Kansen Beslis  

Welke zwakten moeten worden aangepakt om te 

voorkomen dat we kansen niet benutten? 

 

Bedreigingen  

 

Beheers schade 

Welke zwakten zorgen ervoor dat we extra benadeeld 

worden door bedreigingen? 

 

CONCLUSIES 

 

 

AANBEVELINGEN 
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6.2 Overlegstructuur  

6.2.1 Samenwerkingsstructuur pilootproject 

SAMENWERKINGSSTRUCTUUR OP NIVEAU PROJECT 

ROL PARTNERS OVERLEG- 

STRUCTUUR 

OPDRACHTEN 

RICHTINGGEVEND Hotel- en Toerismeschool 
Spermalie 
Provincie West-Vlaanderen 
VDAB 
Syntra Vlaanderen 
WES (research & strategy) 
AKOV 

Resonantiegroep 
 Opdracht: directe feedback rond visie op duaal leren, professionaliteit en ondernemerschap. 
 Samenstelling: vertegenwoordiging van de diverse partners op niveau expertise 

(Directies, Dep Onderwijs, AKOV, Opleidingsverantwoordelijken, vertegenwoordiging werkgevers hotel 
en toerisme, sectorfondsen, vakbonden, wetenschappelijke organisaties/onderzoekswereld, 
vertegenwoordigingen departementen of federale overheidsdiensten, politici, academici). 

 Bevoegdheid:  visie, leerlijn en actiedomeinen vanuit ervaringen in de eigen organisatie aftoetsen op 
haalbaarheid en bruikbaarheid naar beleid. 

 Frequentie: semestrieel. 
 Rapporteren aan: ESF . 

Basis: engagementsverklaring. 

COÖRDINEREND Hotel- en Toerismeschool 
Spermalie 
Provincie West-Vlaanderen 
 

Stuurgroep 
 Opdracht:  strategische aansturing project. 
 Samenstelling:  vertegenwoordiging coördinerende organisaties op beslissingsniveau (directiecomité 

Spermalie – Kabinet Onderwijs Provincie West-Vlaanderen,  vertegenwoordiger hotelfederatie Brugse 
Regio. Ondersteunend: vertegenwoordiger VDAB, vertegenwoordiger Syntra). 

 Bevoegdheid: beoordelen en bijsturen projectresultaten, te behalen projectdoelstellingen en 
indicatoren en inschatten projectrisico’s aan de hand van rapportage. 

 Frequentie: maandelijks. 
 Rapporteren aan: resonantiegroep. 

 Basis: Samenwerkingsprotocol. 

UITVOEREND Projectcoördinator 
Hotel- en Toerismeschool 
Spermalie 
Brugse Hotelfederatie 

Kernteam 
 Opdracht:  operationele uitvoering en opvolging van de projectdoelstellingen. 
 Samenstelling:   vertegenwoordiging operationele partners (leerkrachten Hotelschool Spermalie, , 

algemeen projectbegeleider, technisch  personeel Spermalie, vertegenwoordiging bedrijven, … ). 
 Bevoegdheden:  projectuitvoering en -ondersteuning, draagvlakversterkend, signaalfunctie, 

rapportering, promotie, interne en externe communicatie,  interne kwaliteitscontrole 
(cursistvolgsysteem,  remediëring, motivatie). 

 Frequentie: wekelijks. 
 Rapporteren aan:  stuurgroep via projectbegeleider. 
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 Basis: jaarplan project . 

BEGUNSTIGD Leerlingen BSO 
Maatschappij 

E-community 

Leerlingen & 

Alumni 

 Opdracht: de doelgroep (ex)-leerlingen structureel betrekken bij het project door het aanreiken van 
emancipatorische tools. 

 Samenstelling:  open. 
 Bevoegdheid:  delen van informatie en best practices vanuit begunstigden, informeren publieke 

opinie, peer inbreng . 

 Frequentie: doorlopend. 
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REALISATIE       

ONTWIKKELING       

6.2.2 Overlegmodel pilootproject 

 
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

STRATEGISCH 

OPERATIONEEL 

STUURGROEP 

AANSTURING PROJECTEN 

STRATEGIE 

FINANCIERING 

TAAKVERDELING 

RESONANTIEGROEP 

REFLECTIE 

UITWISSELING 

DRAAGVLAKVERSTERKING 

 

PROJECT- 

WERKGROEPEN 

INTERREG 

ESF DUAAL LEREN 

ERASMUS+ 

 

BEROEPSGERICHTE 
WERKGROEPEN/ 
KERNGROEPEN 

KEUKEN 
LOGISTIEK 

ONDERHOUD 
ONTHAAL 

 

 

IMPACT 

TEWERKSTELLINGS 

KANSEN 

WERKING 

ARBEIDSMARKT 

AANSLUITING 

ONDERWIJS 

ARBEIDSMARKT 
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6.3 Communicatie 

6.3.1 Voorbeeld communicatieplan pilootproject 

DOEL THEMA DOELGROEP ACTIES 
PRODUCTEN 
RESULTATEN 

TIMING 

ORGANISEREN 
PROJECTBEHEER 

START PROJECT 
AANWERVING 

PROJECTPERSONEEL 

- Brede publiek - Publiceren vacature 
- Opstellen functieprofiel 

projectcoördinator 
- selectiegesprekken 

- Functieprofielen 
- Tewerkstellingscontracten November 2015 

 

SENSIBILISEREN 
DRAAGVLAK 
VERSTERKEN 

PLANNING 

PROJECT 
FICHE 

- Betrokken partijen binnen het 
project op lokaal en bovenlokaal 
niveau 

- Opstellen projectfiche 
- Opmaken presentatie 
- Aanvragen overleg partners 

- Projectfiche 
- Algemene tijdslijn 
- Opstellen plan van aanpak 
- Opzetten 

vergaderstructuur 
(frequentie, wie, 
rapportage) 

November 2015 - Februari 2016 

COMMUNICEREN 
PROJECT 
OVERLEG 

STRUCTUREN  

- Betrokkenen bij het project op 
uitvoerend, beslissend en 
beleidsmakend niveau 

- Opmaak modus operandi 
Resonantiegroep en 
tuurgroep  

- Resonantiegroep 
- Stuurgroep Februari 2015 – April 2016 

INFORMEREN 

DRAAGVLAK 
VERSTERKEN 

START UP 

- Delegatie personeel 

- Bestuur betrokken partners 

- Genodigden, pers, 
beleidsmakers, politiek, … 

- Informatiesessie 

- Couchtalk 

- Netwerkmoment 

- Voorstelling Peterschap? 

- Kick off moment 

- Samenwerkingsovereen-
komst hotelbedrijven April 2016 

SENSIBILISEREN 
PROJECT 

BEELD 
 ONTWIKKELEN 

- Input betrokken partners - Toelichting via 
personeelsoverlegstructuren 

- Bijdrage personeelskrant 

- Algemene brochure, 
afichette, banners, website  April 2016 
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SENSIBILISEREN 
INFORMATIE 

VERSTREKKEN 

- Leerlingen - Algemene inhoudelijke 
informatiesessie voor 
geïnteresseerde leerlingen 

- Nota (incl tijdslijn, proces, 
inhoud, evaluatie, waarde, 
vernieuwing, … ) 

Voorjaar 2016 

INFORMEREN 
NIEUWSBULLETIN 

ONTWIKKELEN 
-  Alle betrokken projectpartners 

- Samenstellen redactieraad 
- Opstellen sjabloon 
- Verzamelen inhoud 
- Lay-out 

-  Nieuwsbulletin Viermaandelijks 

INFORMEREN 
SENSIBILISEREN 

MEDIA OUTPUT - Brede publiek   

- Opmaken 
perstekst/persteksten 

- Afspraak pers 
- Begeleiding pers 

- Krantenartikels 
Bij start opleiding werkvloer 

Bij proclamatie 

INFORMEREN 
SENSIBILISEREN 

DELEN KENNIS EN 
EXPERTISE 

- Brede publiek betrokken bij 
onderwijs hotel en toerisme 

- Publiek betrokken bij duaal leren 
- Professionele omgevingen 

- Vastleggen thema, 
programma, sprekers 

- Uitnodigingen opmaken 
- Logistieke omkadering 
- Begeleiding en moderatie 
- Rapportage en delen best 

practices 

- Studiedagen Najaar 2016 

INFORMEREN 
 

 
- Directe projectpartners 
- Leerlingen 

- Opmaken programma 
- Uitnodigen peterschap 

- Proclamatie juni 2016 

COMMUNICEREN 
DELEN KENNIS EN 

EXPERTISE 

- Brede publiek betrokken bij 
onderwijs hotel en toerisme 

- Publiek betrokken bij duaal leren 
- Professionele omgevingen 

- Opmaken conclusies op basis 
van test-case 

- Voorstellen eindproduct 

- Eindrapport 
- Praktijkhandboek duaal 

leren?) 
juni 2016 
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6.3.2 Button I’m learning my job 
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6.4 Screening 

6.4.1 Doelgroepbepaling en instapvereisten 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 

Instapvereisten = toelatingsvoorwaarden 7de Hotelonthaal 

Bijkomend omschrijven we dit als volgt: 

-Je bent geslaagd in een 6de jaar BSO Restaurant en Keuken 

Of 

-Je hebt geen vooropleiding ‘hotel’ gevolgd, maar je bent sterk gemotiveerd en je 

hebt een degelijke vooropleiding in de vreemde talen Frans en Engels. Je bent 

bereid om in het begin van het schooljaar te starten met een basiscursus restaurant 

en keuken. 

 

Verder ben je ook bereid om je te laten screenen op je: 

 -persoonlijke motivatie en professioneel perspectief, 

 -zin voor initiatief en communicatievaardigheid. 

 

Dit wordt dan ook bevraagd in de motivatiebundel en het motivatiegesprek (zie 

motivatiebundel en leidraad motivatiegesprek). 

 

Doelgroepbepaling  

Gezamenlijke profielkenmerken gewoon traject en duaal traject: 

 Doorzettingsvermogen 

 Ondernemend 

 Nauwgezet en zorgvuldig 

 Aandacht voor details 

 Gezonde assertiviteit 

 Klantgericht 

 Goede beroepshouding (voorkomen, taal, beleefdheid, discretie …) 

 Communicatief 

 Taalvaardig 
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Bijkomende profielkenmerken duaal traject: 

 Motivatie voor leren op de werkvloer 

 Doener 

 Goede werkhouding 

 Flexibiliteit 

 Arbeidsrijpheid 

 

 

*We streven naar een genderneutrale opleiding, daarom letten wij op een 

genderneutrale communicatie bij alle beeldvorming (beelden van jongens en 

meisjes in de verschillende functies op de werkplek). 
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6.4.2 Motivatiebundel 

 

 

 

 
 

Teaching Hotel 

ZEVENDE JAAR Hotelonthaal 

 

SCHOOLJAAR 2016-2017 

 

Motivatiebundel 

 

 

 

NAAM:   ………………………………… 

 

VOORNAAM:  ………………………………… 
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1 Voorkennis           

 Welke opleiding heb je in het zesde jaar secundair gevolgd? 

 

O  Keuken en restaurant BSO 

O  Andere opleiding, namelijk: ………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 In welke school heb je deze opleiding gevolgd? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 Hoeveel uren van onderstaande vakken kreeg je in dit laatste jaar? 

   O  Frans: ………….. uur 

   O  Engels: ………….. uur 

   O  Duits: ………….. uur 

   O  Economie: ………….. uur 

 

 Wat zijn jouw ICT-vaardigheden? In welke mate kun je werken met de computer?  

 

 

 Hoe is je kennis van de courante Office-programma’s? 

Word: o in beperkte mate o goed o zeer goed 

Excel: o in beperkte mate o goed o zeer goed 

PowerPoint: o in beperkte mate o goed o zeer goed 

Access: o in beperkte mate o goed o zeer goed 

 Heb je kennis van andere programma’s? Zo ja, in welke mate (beperkt, goed, zeer 

goed)? 

 ......................................................................................................................................................  

 Werk je graag met de computer? 

 ......................................................................................................................................................  

 Heb je al een vakantiejob, weekendwerk, een stage,… gedaan in de Horeca? 

O Ja 

O Neen 

Indien ja: omschrijf je ervaring:  

 

Waar en wanneer heb je gewerkt/werk je?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

In welke afdeling?  

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………… 
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Wat waren/zijn je belangrijkste taken?  

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………… 

 

Welke taken deed/doe je het liefst? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………… 

 

Wat vond/vind je moeilijk of minder leuk aan de job/stage? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………… 
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2 Motivatie            
 

 Waarom wil je Teaching Hotel volgen? Duid de drie redenen aan die jij het 

belangrijkst vindt. 
 

 Belangrijkste 

reden 

Tweede 

belangrijkste 

reden 

Derde 

belangrijkste 

reden 

Ik wil een diploma behalen O O O 

Ik wil me verder ontplooien O O O 

Ik wil mijn kansen op de arbeidsmarkt 

verhogen 

O O O 

Ik wil me verdiepen in mijn interesses O O O 

Mijn vrienden volgen de opleiding ook O O O 

Mijn familie/omgeving verwacht dat ik de 

opleiding volg 

O O O 

Ik heb nog niet veel zin om te gaan 

werken 

O O O 

Ik wil de opleiding volgen om later meer 

geld te verdienen 

O O O 

Ik heb zin om verder te studeren  O O O 

Ik droom ervan om in een hotel te kunnen 

werken 

O O O 

Andere reden, namelijk (vul aan): 

……………………………………………………

…………………………………………..………. 

O O O 

  

 

 Welke job zou je na je opleiding het liefst uitoefenen? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 Wat spreekt je het meest aan? 

O Groot hotel / ketenhotel 

O Klein, familiaal hotel 

Waarom?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 Wat spreekt je het meest aan? 

O Luxehotel 

O Middenklassehotel 

Waarom?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Waarom kies je voor het traject van werkplekleren (Teaching Hotel)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 Praktisch 

* Is het voor jou praktisch haalbaar om elke week op woensdag, donderdag en 

vrijdag volgens een flexibel uurrooster in een Brugs hotel aanwezig te zijn? Soms zul je 

moeten starten om 7u ’s morgens of werken tot  23u ’s avonds.  

O Dit is voor mij geen enkel probleem. 

O Dit zou eventueel een probleem kunnen zijn want:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*Welke tijd voorzie je om te studeren voor school en te werken aan je geïntegreerde 

proef en taken? 

 

 In welke mate ga je akkoord met volgende uitspraken. 

Kies een cijfer tussen 1 en 5 waarbij 1 = helemaal niet akkoord, 2 = eerder niet 

akkoord, 3 = neutraal, 4 = eerder akkoord, 5 = helemaal akkoord.  

 Helemaal 

niet 

akkoord 

1 

Eerder 

niet 

akkoord 

2 

Neutraal 

 

 

3 

Eerder 

akkoord 

 

4 

Helemaal 

akkoord 

 

5 

 

Ik durf mensen aanspreken, ook al is 

dat in een andere taal. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik kan op een gepaste manier 

communiceren met collega’s, 

leidinggevenden, gasten. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik kan omgaan met klachten en 

probleemsituaties. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik leer liever al doende dan 

theoretische kennis op te doen. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik heb veel avondactiviteiten op 

woensdag-, donderdag- en/of 

vrijdagavond die ik niet wil opgeven 

tijdens mijn opleiding. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik kan goed zelfstandig werken. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Ik heb veel zelfdiscipline. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Onvoorziene situaties schrikken mij niet 

af. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik vind mezelf nog te jong om al in een 

hotel te gaan werken. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik vind mezelf er klaar voor om veel 

zaken aan te leren in een hotel, door 

mensen die veel ervaring hebben in het 

werkveld. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik steek graag de handen uit de 

mouwen. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ik werk graag als jobstudent. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 Persoonlijke kenmerken        

   

 Zijn er gezondheidsproblemen of aandachtspunten die wij moeten weten?  Bijv. 

rugklachten, allergieën, dyslexie,.. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 Wat is jouw ambitie voor later? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 Geef 3 sterke eigenschappen van jezelf. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 Hoe kunnen deze sterke kanten jou in je opleiding ondersteunen? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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 Geef 3 minder sterke eigenschappen van jezelf. Wat zouden je werkpunten kunnen 

zijn? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 Hoe zal je met deze minder sterke eigenschappen omgaan om toch te slagen in 

het project Teaching Hotel? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 Heb je deze lijst zelf ingevuld of heb je hiervoor overlegd met je ouders? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

Datum: ………………    Handtekening: ……………………… 
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6.4.3 Gespreksleidraad motivatiegesprek 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 

Kandidaat- leerling:  …………………………………………… 

De kandidaat-leerling kreeg informatie over de opleiding tijdens een infomoment op basis van de 

PowerPointpresentatie en de informatiebrochure 7de jaren. 

De kandidaat-leerling vulde de motivatiebundel in. Voor het gesprek wordt de motivatiebundel door 

genomen.    

ITEMS BEMERKINGEN 

Motivatiebundel:  

Netheid 

 

Volledigheid 

 

Schrijftaal  

 

 

Presentatie:  

Zichzelf voorstellen 

 

Info vooropleiding 

 

Info stage-ervaring 

 

Spreektaal Nederlands 

 

Beantwoorden van de vraagstelling  

 

 

Attitudes: 

Motivatie  

 

Zin voor initiatief 

 

Leergierigheid / interesse 

 

Assertiviteit 

 

Overtuigingskracht 

 

Realistische kijk op de opleiding  
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Zelfkennis 

 

Arbeidsrijpheid (professioneel perspectief) 

 

Zelfstandigheid 

 

Voorkomen (houding, kledij, haartooi) 

 

Extra info bij leerproblematieken / 

gezondheidsproblemen vermeld in 

motivatiebundel 

 

Dyslexie, dyscalculie, andere,… 

 

Rugklachten, epilepsie,… 

 

 

Aandachtspunten, knipperlichten,… 
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CONCLUSIE / AANBEVELINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM: ………………………………….. 

 

NAAM & HANDTEKENING HOTELIER:    HANDTEKENING I. CONSTANT: 
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6.4.4 Overzicht voortraject 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 

Voortraject leerlingen zonder vooropleiding restaurant / keuken / hotel 

ITEMS BEMERKINGEN 

Restaurant 

Serveer- en restaurantmaterieel 

 

Meubilair 

Tafellinnen 

Tafelporselein 

Bestek 

Glaswerk 

 

 

De mastiek en de mise-en-place 

 

Mastiek wat en hoe 

Opdekken van tafels 

Alle nodige mise-en-place in een restaurant 

 

 

Serveertechnieken 

 

Dragen en serveren van borden 

Afhalen van een gerecht 

Afruimen 

 

 

De bediening  

 

De bestelbon 

Het inleggen van bestek 

Uitserveren, inzetten en presenteren van 

gerechten 

 

Drankenservice 

 

Dienst van de wijn 

Dienst van koude dranken en bieren 
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Dienst van aperitieven, digestieven en 

likeuren 

Dienst van warme dranken 

Keuken 

Seizoensproducten in functie van ontbijten en 

roomservice 

 

Bereidingen ontbijt (eierbereidingen, spek, 

worstjes,…) 

 

Algemeen 

Vaktermen 
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6.5 Administratie 

6.5.1 Werkplekfiche 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 
 

  

WERKPLEKFICHE  Teaching Hotel 
 

LEERLING(E)  

 

 

 

 

Adres:  

 

Telefoon: 

 

GSM:  

 

WERKPLEK 1   

  

 PERIODE   

  

 MENTOR (*)   

  

 COACH   

   

   

 

 

WERKPLEK 2 

 

  

 

  

 PERIODE    

  

 MENTOR (*)   

  

 COACH   

   

 

 

BLOKSTAGE 

   

  

 PERIODE  

  

Foto 
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 MENTOR (*)   

  

 COACH   
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6.5.2 Voorbeeld communicatiefiche leerling - werkplek 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 
 

  

   
 

Communicatiefiche bij de eerste kennismaking  

met jouw werkplek 

 

Teaching Hotel 

schooljaar 2016-2017 

 

Beste leerling 

 

Deze fiche kan je tijdens jouw eerste bezoek gebruiken om je gesprek vlot te laten verlopen.  

Nadien kan je het formulier downloaden via Smartschool en correct invullen.  

Daarna mail je het door naar Mevr. Caeckaert via Smartschool. 

 

De communicatiefiche is een onderdeel van jouw stagedossier! 

 

 

Naam: 

 

 

«Naam_Leerling» 

 

Naam van het bedrijf waar je stage zal 

lopen: 

 

«Naam_Hotel» 

 

Wanneer heb je een  telefonische 

afspraak gemaakt? 

 

Datum: 

 

Uur: 

 

 

Met wie heb je een afspraak gemaakt? 

 

Naam van de contactpersoon: 

 

Telefoon: 

 

 

Wanneer moet je je gaan voorstellen? 

 

Dag: 
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Uur: 

 

Naam van de contactpersoon: 

 

Hoe was het eerste contact? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb je besproken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke afspraken werden gemaakt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkschema: 
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Maaltijden: 
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6.5.3 Voorbeeld stageovereenkomst 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 
 

  

 

STAGEOVEREENKOMST Teaching Hotel 
___________________________________________________________________ 

ARTIKEL 1. PARTIJEN 

 Deze leerlingenstageovereenkomst wordt afgesloten tussen volgende 

partijen: 

 

Hotel- en Toerismeschoolschool Spermalie vertegenwoordigd door de heer 

Koen Declerck, handelend in zijn hoedanigheid van directeur van de 

onderwijsinstelling 

Hotel- en Toerismeschool Spermalie, 

Snaggaardstraat, 15  

 8000 BRUGGE, 

 Tel. 050 33 52 19 

 

«Aanspreking» handelend in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van 

«Naam_Hotel»,waar de leerlingen hun stage uitvoeren       

 Rechtspersoonlijkheid: ...... (bvba, NV, vzw,…) 

 «Adres» 

 «Postcode» «PLAATS» 

  

 Telefoonnummer: «GSM» 

 Ondernemingsnummer: «Ondernemingsnummer» 

 Paritair comité: «PC» 

 NACE-code: «NACE» 

 

 «NAAM_LEERLING» leerling aan de bovenvermelde onderwijsinrichting. 

De leerling treedt toe tot deze leerlingenovereenkomst door ondertekening 

ervan.  

 

ARTIKEL 2. TIJDSTIP EN DUUR VAN DE STAGE 

De stage met de in artikel 1 vermelde partijen loopt van .... 

Het stagerooster en het uurrooster van de leerling, wordt bepaald door het 

hotel maar valt op woe, do en vrij  tussen 7u en 23u. Op vrijdag kan de 

leerling nog naar huis met het openbaar vervoer.   
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ARTIKEL 3. STAGEACTIVITEITEN 

 De voornaamste activiteiten van de leerling worden beschreven in bijlage. 

 

ARTIKEL 4. AFWEZIGHEID 

Bij afwezigheid verwittigt de leerling onmiddellijk  zijn stagementor (hotel) en 

de stagecoördinator of bij haar afwezigheid de permanentie van de school 

(050 33 52 19).  Alle afwezigheden moeten door een officieel attest gewettigd 

worden.  Origineel attest voor school en een kopie voor het hotel. 

 

ARTIKEL 5. VERVOER 

De leerling staat zelf in voor het transport van en naar de stageplaats.  

Hij zal al het nodige doen om op tijd aanwezig te zijn op de afgesproken 

plaats bij de stagegever. 

 

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID 

De artikelen, 1382 tot en met 1384 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 123/20 

van de codex SO zijn van toepassing. De burgerlijke aansprakelijkheid van de 

leerling is beperkt tot de opzettelijke fout, de grove fout of de lichte fout. 

ARTIKEL 7. VERZEKERING 

Hotel- en Toerismeschool Spermalie sluit ten behoeve van de leerling 

volgende verzekeringen af: 

 Een aparte verzekering voor arbeidsongevallen bij dezelfde 

verzekeraar als deze bij wie de niet-gesubsidieerde personeelsleden 

van de onderwijsinstelling verzekerd zijn. 

 Een verzekering lichamelijke ongevallen voor wegongevallen van en 

naar de stageplaats. 

De stagegever heeft een verzekering gesloten die zijn/haar burgerlijke 

aansprakelijkheid en die van zijn/haar aangestelden dekt, voor de schade 

die kan ontstaan omwille van defecten bij het materiaal, de gebouwen of 

andere omgevingsfactoren op de werkpost die ter beschikking worden 

gesteld door de stagegever en voor de schade die de leerling aan zichzelf, 

aan de stagegever of aan derden kan toebrengen.  

 

De stagegever is verzekerd bij ……………………………., onder polisnummer 

…………….……, dossier……………………………………., 

contractnummer…………………………………….. 

 

De onderwijsinstelling is verzekerd bij KBC Verzekeringen, onder polisnummer 

xxxxxx. 

 

De stagegever en de onderwijsinstelling verlenen elkaar en de leerling op 

eenvoudig verzoek inzage in alle verzekeringspolissen. 
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Het schoolbestuur of de gemandateerde stagecoördinator dient onmiddellijk 

in kennis te worden gesteld van schade veroorzaakt door de leerling en van 

arbeidsongevallen die overkomen aan de leerling. 

 

ARTIKEL 8. WERKPOSTFICHE 

Aan de leerling wordt een werkpostfiche bezorgd vóór de stage aanvangt. 

Deze werkpostfiche bevat minstens een beschrijving van de werkpost, een 

beschrijving van de aard van de risico’s, een beschrijving van de in acht te 

nemen preventiemaatregelen en een beschrijving van de verplichtingen van 

de leerling.   

De werkpostfiche wordt voor de aanvang van de stage aan de school 

bezorgd, als bijlage bij de stageovereenkomst. 

ARTIKEL 9. GEZONDHEIDSBEOORDELING 

Het gezondheidstoezicht gebeurt (indien nodig) door de externe 

preventiedienst van Hotel- en Toerismeschool Spermalie. 

 

ARTIKEL 10. STAGEBEGELEIDING 

De begeleiding van stagiair(e) wordt toevertrouwd aan Sabrina Caeckaert 

stagecoördinator (Tel. 0496 16 56 49) en «Coach»,stagebegeleider en aan de 

heer/mevrouw «Stagementor»  die optreedt als stagementor. 

 

ARTIKEL 11.  OPSCHORTEN EN VERBREKEN VAN DE LEERLINGENSTAGEOVEREENKOMST 

Een leerling kan de stageovereenkomst niet eenzijdig beëindigen.  

De stageovereenkomst kan alleen door de directeur of zijn afgevaardigde 

verbroken worden na samenspraak met de leerling, de stagebegeleider, de 

stagementor en de stagegever.  

Indien de stage toch eenzijdig wordt beëindigd door de leerling dan kan de 

delibererende klassenraad: 

a) ofwel de eindbeslissing uitstellen en de stage geheel of gedeeltelijk laten 

inhalen tijdens de zomervakantie; 

 b) ofwel oordelen dat de leerling niet geslaagd is (een C-attest). 

 

ARTIKEL 12. 

 De stagegever betaalt € 200,00 onkostenvergoeding per maand op  

 rekeningnummer  «Rekeningnummer»………………………………………….van de 

leerling. 

 Het hotel biedt 1 maaltijd per shift aan of een maaltijdenvergoeding indien 

geen  maaltijden in het hotel voorzien worden. 

 De leerling draagt het praktijkuniform van de school.  Het hotel zorgt voor een 

vestiaire of locker. 

 

 

ARTIKEL13. 
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 Aan deze leerlingenovereenkomst worden de volgende bijlagen 

toegevoegd.  

Sommige bijlagen worden toegevoegd na het kennismakingsbezoek van de 

leerling aan de stageplaats. 

 Een afzonderlijke fiche met gedetailleerde contactgegevens van de 

leerling samen met de contactgegevens van de stagebegeleider en 

de stagementor; 

 Werkpostfiche 

 Risicoanalyse 

 Activiteitenlijst 

 Stagerooster en uurrooster. 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt in drie exemplaren, waarvan minstens één voor elke partij. 

 

De onderwijsinstelling gaat akkoord met bovenstaande informatie en afspraken en 

verbindt er zich toe deze na te leven en deze vooraf mee te delen aan de leerling. 

 

Namens de onderwijsinstelling 

Handtekening 

 

 

 

 

Koen Declerck 

Directeur 

 

De stagegever gaat akkoord met bovenstaande informatie en afspraken en verbindt 

er zich toe deze na te leven. 

 

Namens de stagegever 

Handtekening 

 

 

 

 

De heer/mevrouw…………………………. 

 

De leerling gaat akkoord met bovenstaande informatie en afspraken en verbindt er 

zich toe deze na te leven. 
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Namens de leerling 

Handtekening 

 

 

 

 

De heer/mevrouw…………………………. 
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6.5.4 Werkpostfiche – model B (www.coprant.be) 

Werkpostfiche van een werkpost bij een zelfstandige – Model B 

 

 

Algemene gegevens van de stageplaats 

Naam van het bedrijf: …………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Werkdomein of specialiteit: …………………………………………………………………………………………………………… 

Naam van de zelfstandige, stagegever: ……………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel: ………………………………………………….      GSM: ………………………………………………………..……. 

E-mail: …………………………………………………… Website:  ……………………………………. 

Stageplaats voor (geef beroepsveld, studierichting of opleiding): ……………………………………………………… 

Benaming werkpost:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Typen van activiteiten van de werkpost: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Resultaat van de risicoanalyse 

O de risico’s zijn beperkt O  hitte (brandwonden) …………………………………………………… 

O de risico’s zijn belangrijk O  chemische agentia ………………………………………………… 

Risico en hinder O  contact met bloed …………………………………………………… 

O vallen O  agressie en emoties …………………………………………………… 

O heffen en tillen O  grote mentale belasting …………………………………………………… 

O lawaai Specifieke instructies en opleiding 

O scherpe voorwerpen …………………………………………………… …………………………………………………… 

O machines …………………………………………………… …………………………………………………… 

O ioniserende straling …………………………………………………… …………………………………………………… 

O elektrische risico’s O alle taken toegelaten onder 18j. O onthaal en EHBO 

Werkkledij en pers. beschermingsmiddelen; vul type in en maak keuze; (WG = werkgever, stagegever) 

O werkpak : …………………………. O  WG  O  stagiair O handschoenen: ………………….. O  WG  O  stagiair 

O tok of hoofddeksel: ….……….  O  WG  O  stagiair O aangepaste schoenen: ……… O  WG  O  stagiair 

O schort:   ……………………………. O  WG  O  stagiair O ……………………………………….. O  WG  O  stagiair 

O broek: ………………………………… O  WG  O  stagiair O ……………..………………………..…. O  WG  O  stagiair 

O halsdoek: …………………………… O  WG  O  stagiair O …………………..…………………..… O  WG  O  stagiair 

Algemene maatregelen 

     Rookverbod:    O nee  O ja   Eetverbod  tijdens werkzaamheden:      O nee  O ja 

Bijzondere maatregelen 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Medische maatregelen 

Inenting-test:     O tetanus       O  hepatitis B             O  tuberculose           andere ……………………. 
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De personen verklaren kennis genomen te hebben van deze informatie (naam, datum en handtekening): 

Stagegever     Stagiair Ouders (lln.<18j.)  

…………………. ………………………… ……………………… 

  

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling:  O nee  O ja         Risico bij zwangerschap:   O nee  O ja 

Bijzonderheden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
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6.5.5. Risicoanalyse – model B (www.coprant.be) 

Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige 

voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en 

volwassenenonderwijs 
Afdelingen: zie de lijst op de website: www.coprant.be -> helpdeskstages -> documenten 

Dit document wordt opgesteld in overleg met de stagegever en de stagebegeleider of de 

preventieadviseur. 

Algemene gegevens van de stageplaats 

Naam van het bedrijf: …………………………………………………………………………..……………………………………………. 

Werkdomein of specialiteit: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam van de zelfstandige, stagegever: 

………………………………………………………………………………………………. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel: ……………………………………………………….     GSM: ……………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………… Website:  . ………………………………………. 

Stageplaats voor (geef beroepsveld, studierichting of opleiding): …………………………………………………… 

 

Benaming werkpost en algemene taakomschrijving 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Typen van activiteiten van de werkpost: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1 Stage:   O op het bedrijf  O op verplaatsing O buiten O binnen 

2 Dag/week/maand–rooster: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 Nachtarbeid (20u tot 6u):     O nee   O ja   

4 Stagiair(e) werkt altijd onder begeleiding:    O nee O soms O meestal  O ja  

5 Beeldschermwerk:  O geen      O minder dan 4uur    O 4 tot 8 uur  

6 Werken op hoogte  (>2m):  O nee   O ja 

7 Aard van de stagewerkzaamheden: 

 

 

  

 

 

 

Hoog ritme O nee   O ja 

Repetitieve arbeid O nee   O ja 

Grote mentale belasting  O nee   O ja 

Agressie en emoties O nee   O ja 

http://www.coprant.be/
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8 Stageplaats: 

Plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die ernstige branden of 

ontploffingen kunnen veroorzaken. 
O nee   O ja 

Lokalen bestemd voor autopsiediensten. O nee   O ja 

Lokalen waar dieren worden geslacht of kadavers en krengen behandeld.   O nee   O ja 

De lokalen of bouwplaatsen waar door werkzaamheden of werken asbestvezels 

kunnen worden vrijgemaakt. 
 O nee   O ja 

 

9 Procedés en werkzaamheden: 

 

10 Besturen van voertuigen: 

O nee   O ja welke : 

1 ……………………………………….. 

2 ………………………………………….. 

 

11 Blootstelling aan chemische agentia (stof, gassen, dampen): 

 O nee   O ja welke : 

1 ………………………………………….. 

2 ………………………………………….. 

 

12 Blootstelling aan  biologische agentia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Contact met bijzondere groepen: 

 O nee   O ja     welke groep: 

O Zieken O Kinderen < 6 jaar O (ex-)Gedetineerden) 

O Ziekenhuis O Kinderen < 12 jaar O (ex-)Verslaving (drugs, alcohol, medicatie) 

O Psychiatrie O Bejaarden O Asielzoeker en gelijkgestelden 

O RVT -PVT  O Gehandicapten …………………………… 

O Kinderen < 3 jaar O Thuislozen/kansarmen ………………………………. 

 

Procedés en werkzaamheden bedoeld in bijlage II van het Koninklijk Besluit van 2 

december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's 

van blootstelling aan kankerverwekkende agentia op het werk. 

 O nee   O ja 

 

Werkzaamheden met wilde of giftige dieren.  O nee   O ja 

Arbeid met een door machines bepaald werktempo.  O nee   O ja 

Prikrisico O nee   O ja 

Nauw speekselcontact O nee   O ja 

Contact bloed O nee   O ja 

Contact stoelgang O nee   O ja 

Contact urine O nee   O ja 

Andere:………………………………………….  

Andere:………………………………………….  
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14 Blootstelling aan fysische agentia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Werken met een verhoogd risico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Activiteiten verbonden aan voedingswaren: 

  O nee   O ja  welke : 

……………………………………………………….………..……….. 

…………………………………………………………..……………….. 

Vallen van hoogte of begane grond O nee   O ja 

Vallende voorwerpen O nee   O ja 

Tillen van zware lasten, zo ja :   

 omschrijving: 

                +/- volume of:……………………....…..  

                +/- gewicht: ………………………(kg) 

                Frequentie: ……………………………. 

 +/- frequentie per dag : …….………… 

O nee   O ja 

Lawaai >80dB(A) O nee   O ja 

Scherpe voorwerpen O nee   O ja 

Machines: ……………………………………….. O nee   O ja 

Werken in omgeving van overdruk/onderdruk O nee   O ja 

Trillingen O nee   O ja 

Ioniserende of radioactieve stralen O nee   O ja 

Niet-ioniserende stralen, zoals radiogolven, 

microgolven, IR, UV en laserstraling 

O nee   O ja 

Elektrische risico’s O nee   O ja 

Vochtigheid: ……………….……………….. O nee   O ja 

Warmte (klimaat):……………….……………….. O nee   O ja 

Koude (klimaat):………………………………..…… O nee   O ja 

Hitte (brandwonden):……………………………… O nee   O ja 

Andere:………………………………………………….  

Andere:………………………………………………….  

B-VCA-opleiding verreist O nee   O ja 

Werken met een specifieke opleiding: 

 ……………………………………………. 

  ……………………………………………. 

   ……………………………………………. 

O nee   O ja 

 Werken met vergunningen: 

 ……………………………………………. 

  ……………………………………………. 

O nee   O ja 

 Taken met verhoogde waakzaamheid O nee   O ja 

 Andere: …………………………………………………….  
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17 Vereisten van de stagegever jegens de stagiair: 

 

18 Onthaal en EHBO: 

 

 

 

 

 

 

19 Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

Vereisten:  Omschrijving 

Geen hoogtevrees  O  nee   O ja 
steile trappen/hoge 

werkplatformen/torens 

Behendigheid   O nee   O ja    

smalle doorgangen, 

beperkte 

bewegingsruimte, 

andere 

Grote spierkracht & uithouding  O nee   O ja langdurig staand werk 

Afgezonderd werk  O nee   O ja     

Rijbewijs, type: ……..   O nee   O ja     

EHBO-opleiding   O nee   O ja  

Rookverbod   O nee   O ja algemene regel 

Eetverbod tijdens werkzaamheden  O nee   O ja algemene regel 

 Andere:………………………………………………  ………………………….. 

Onthaal, EHBO, noodprocedure  

Info noodprocedures, EHBO e.d. worden bij het onthaal 

gegeven 

 O nee   O ja 

EHBO-post op de werkplaats    O  nee   O ja 

Omschrijving: 

Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn en vul eventueel aan met type of 

bijzonderheden 

Vul de verant-

woordelijke in: 

 stagegever  

 of stagiair 

Werkpak : ………………………………………………..…............……… O nee   O ja ………………………. 

Tok of hoofddeksel:……… …………………..……............………. O nee   O ja ………………………. 

Voorbinder of schort:  ………………………..…............………. O nee   O ja ………………………. 

Broek:  …………………………….....................................………. O nee   O ja ………………………. 

Halsdoek:  ……………………..………..……….………............………. O nee   O ja ………………………. 

Handschoenen:……………………………………………….……………. O nee   O ja ………………………. 

Laarzen:………………………..…………………………………………………. O nee   O ja ………………………. 

Klompen:………………………………………………….….……..…………. O nee   O ja ………………………. 

Aangepaste schoenen:…………………………………………………. O nee   O ja ………………………. 

Thermische kledij:…………………………………….………………… O nee   O ja stagegever 

Andere:………………………………………………………............…….  stagegever 

Andere:…………………………………………………. …............……….  stagegever 



90 

 
 

Noot: De arbeidsgeneesheer van de school zal verder bepalen of een geneeskundig onderzoek 

noodzakelijk is.  

 

 Naam en handtekening van de stagegever 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Datum:   ………………………………………………………………….. 
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6.5.6 Medisch attest 

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 13/07/2014 betreffende levensmiddelenhygiëne dienen de 

personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen, door middel van een medisch attest te bewijzen 

dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat. 

Ik, de ondergetekende, ..............................................................................................................., arts, 

verklaar op (datum) : ………………………………………………………………….onderzocht te hebben 

mevrouw / de heer: (Naam)…………………………………………………………………………………. 

(Voornaam)……………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum::……………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………… 

Ik verklaar dat hij/zij geschikt is om te werken in de sector productie, bewerking, verwerking  en hanteren van 

levensmiddelen. 

Indien nodig met de volgende aanvullende preventieve maatregelen : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Ten blijke waarvan haar/hem dit medisch attest wordt verstrekt. 

Opgemaakt te…………………………………………… op ………………………………… 

Stempel en handtekening van de arts 

 

 

Maximum 3 jaar geldig* 

*indien personen echter omwille van het feit dat zij lijden aan of drager zijn van een via 

levensmiddelen overdraagbare aandoening hun activiteiten hebben moeten stopzetten, kunnen zij 

deze maar hervatten na het bekomen van een nieuw attest. 
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6.5.7 Voorbeeld Excel onkostenvergoeding leerling 
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6.5.8 Afspraken afwezigheid 

Wat bij afwezigheid: 

In geval van afwezigheid van de student in het hotel (o.w.v. ziekte of andere redenen) werd het volgende 

overeengekomen: de afwezigheid op werkplek 1 (september t.e.m. 20 januari) worden cumultatief bekeken. Bij 

3 dagen afwezigheid wordt € 50 van de onkostenvergoeding afgetrokken. Bijvoorbeeld: de stagiair was 1 dag 

afwezig in oktober en 2 dagen in november. Er wordt € 50 onkostenvergoeding in mindering gebracht bij 

uitbetaling begin december. Vanaf werkplek 2 (werkplekleren van 1 februari tot 31 maart en blokstage van 24 

april tot 14 juni) start dit opnieuw. De werkplek houdt de teller bij, maar kan ook navragen bij de coach. 

 

Officieel attest bij afwezigheid: 

Elke afwezigheid moet gewettigd worden. 

Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? 

- verklaring ouders (handtekening ouders + datum) voor 1, 2 of 3 opeenvolgende kalenderdagen (max. 

4 keer in schooljaar) 

- medisch attest is nodig: 

 vanaf 4 opeenvolgende kalenderdagen ziekte 

 als de ouders al 4 keer hebben gewettigd met een verklaring 

 tijdens de proefwerken 

Medisch attest wordt niet aanvaard: 

- uit attest blijkt dat arts twijfelt (“dixit de patiënt”) 

- datum van opmaak attest valt niet in periode van afwezigheid 

- begin- of einddatum zijn vervalst 

- attest vermeldt reden die niet medisch is (bv. hulp in huishouden) 

De school controleert voor elke afwezigheid  of het nodige attest werd ingediend. 
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6.6 Kalender Teaching Hotel 2016-2017 

week 

35 

  

  

  

donderdag 1 september 2016 vrijdag 2 september 2016 

 
Verwelkoming 

week 

36 

maandag 5 september 2016 dinsdag 6 september 2016 woensdag 7 september 2016 donderdag 8 september 2016 vrijdag 9 september 2016 

Lunch hoeve 

LES 
LES 

LES 

aangepast programma 

LES 

aangepast programma 

bezoek werkplekken / peter 

LES 

Telefonische afspraak 

sollicitatie 

week 

37 

maandag 12 september 2016 dinsdag 13 september 2016 woensdag 14 september 2016 donderdag 15 september 2016 vrijdag 16 september 2016 

LES 

opleiding 

leermeesterschap 

9:00 info, 10:00-17:00 

opleiding hoteliers 

+leraars 

LES 

8:45-10:25 

stagedocumenten 

INTAKEGESPREK WP 1 

INDIENEN DOC SCHOOL 

START WP 1 WP 1 

week 

38 

maandag 19 september 2016 dinsdag 20 september 2016 woensdag 21 september 2016 donderdag 22 september 2016 vrijdag 23 september 2016 

LES 

Sessie 2 

leermeesterschap 

9:30-16:30 

LES 

Dag van de leerling 

65 jaar Spermalie 

Efteling 

 

WP 1 WP 1 
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week 

39 

maandag 26 september 2016 dinsdag 27 september 2016 woensdag 28 september 2016 donderdag 29 september 2016 vrijdag 30 september 2016 

LES LES WP 1 WP 1 WP 1 

week 

40 

maandag 3 oktober 2016 dinsdag 4 oktober 2016 woensdag 5 oktober 2016 donderdag 6 oktober 2016 vrijdag 7 oktober 2016 

LES LES 

WP 1 WP 1 WP 1 

Contactmoment 1 inplannen 

week 

41 

maandag 10 oktober 2016 dinsdag 11 oktober 2016 woensdag 12 oktober 2016 donderdag 13 oktober 2016 vrijdag 14 oktober 2016 

LES 

LES 

WP 1 WP 1 WP 1 

Indienen GIP Contactmoment 1 inplannen 

week 

42 

maandag 17 oktober 2016 dinsdag 18 oktober 2016 woensdag 19 oktober 2016 donderdag 20 oktober 2016 vrijdag 21 oktober 2016 

LES LES WP 1 WP 1 WP 1 

week 

43 

maandag 24 oktober 2016 dinsdag 25 oktober 2016 woensdag 26 oktober 2016 donderdag 27 oktober 2016 vrijdag 28 oktober 2016 

LES LES WP 1 
WP 1 

Oudercontact en banket vanaf 

17:30  

WP 1 
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week 

44 

maandag 31 oktober 2016 dinsdag 1 november 2016 woensdag 2 november 2016 donderdag 3 november 2016 vrijdag 4 november 2016 

Herfstvakantie 

week 

45 

maandag 7 november 2016 dinsdag 8 november 2016 woensdag 9 november 2016 donderdag 10 november 2016 vrijdag 11 november 2016 

LES LES LES LES Wapenstilstand 

week 

46 

maandag 14 november 2016 dinsdag 15 november 2016 woensdag 16 november 2016 donderdag 17 november 2016 vrijdag 18 november 2016 

LES LES WP 1 WP 1 WP 1 

week 

47 

maandag 21 november 2016 dinsdag 22 november 2016 woensdag 23 november 2016 donderdag 24 november 2016 vrijdag 25 november 2016 

LES 

LES 

WP 1 WP 1 WP 1 

Indienen GIP Contactmoment 2 inplannen 

week 

48 

maandag 28 november 2016 dinsdag 29 november 2016 woensdag 30 november 2016 donderdag 1 december 2016 vrijdag 2 december 2016 

LES LES 

WP 1 WP 1 WP 1 

Contactmoment 2 inplannen 

week 

49 

maandag 5 december 2016 dinsdag 6 december 2016 woensdag 7 december 2016 donderdag 8 december 2016 vrijdag 9 december 2016 

LES LES WP 1 WP 1 WP 1 
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week 

50 

maandag 12 december 2016 dinsdag 13 december 2016 woensdag 14 december 2016 donderdag 15 december 2016 vrijdag 16 december 2016 

LES  

EXAMENS 

Exacte planning volgt 

 

WP 1 WP 1 WP 1 
Indienen GIP 

week 

51 

maandag 19 december 2016 dinsdag 20 december 2016 woensdag 21 december 2016 donderdag 22 december 2016 vrijdag 23 december 2016 

EXAMENS 

Exacte planning volgt 

 

EXAMENS 

Exacte planning volgt 
WP 1 WP 1 

WP 1 

Oudercontact 

Geen late shift 
Bespreken W2 

(klassenraad) 

week 

52 

maandag 26 december 2016 dinsdag 27 december 2016 woensdag 28 december 2016 donderdag 29 december 2016 vrijdag 30 december 2016 

 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie  

week 

1 

maandag 2 januari 2017 dinsdag 3 januari 2017 woensdag 4 januari 2017 donderdag 5 januari 2017 vrijdag 6 januari 2017 

Kerstvakantie Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie  

week 

2 

maandag 9 januari 2017 dinsdag 10 januari 2017 woensdag 11 januari 2017 donderdag 12 januari 2017 vrijdag 13 januari 2017 

LES 
LES 

WP 1 WP 1 WP 1 

Indienen GIP Contactmoment 3 inplannen 

week 

3 

maandag 16 januari 2017 dinsdag 17 januari 2017 woensdag 18 januari 2017 donderdag 19 januari 2017 vrijdag 20 januari 2017 

LES LES 
WP 1 WP 1 WP 1 

Contactmoment 3 inplannen 
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week 

4 

maandag 23 januari 2017 dinsdag 24 januari 2017 woensdag 25 januari 2017 donderdag 26 januari 2017 vrijdag 27 januari 2017 

LES LES 
Gastcollege 

ondernemerschap Syntra 

Gastcollege 

ondernemerschap Syntra 
INTAKEGESPREK WP 2 

week 

5 

maandag 30 januari 2017 dinsdag 31 januari 2017 woensdag 1 februari 2017 donderdag 2 februari 2017 vrijdag 3 februari 2017 

LES LES WP 2 WP 2 
Facultatieve vrije dag 

 

week 

6 

maandag 6 februari 2017 dinsdag 7 februari 2017 woensdag 8 februari 2017 donderdag 9 februari 2017 vrijdag 10 februari 2017 

LES + gastcollege peter 

Xavier Vanneste + 

bedrijfsbezoek De Halve 

Maan 

LES WP 2 WP 2 WP 2 

week 

7 

maandag 13 februari 2017 dinsdag 14 februari 2017 woensdag 15 februari 2017 donderdag 16 februari 2017 vrijdag 17 februari 2017 

LES LES WP 2 WP 2 
WP 2 

Schoolbanket 

week 

8 

maandag 20 februari 2017 dinsdag 21 februari 2017 woensdag 22 februari 2017 donderdag 23 februari 2017 vrijdag 24 februari 2017 

LES LES 
WP 2 WP 2 WP 2 

Contactmoment 1 inplannen 

week 

9 

maandag 27 februari 2017 dinsdag 28 februari 2017 woensdag 1 maart 2017 donderdag 2 maart 2017 vrijdag 3 maart 2017 

Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie 

week 

10 

maandag 6 maart 2017 dinsdag 7 maart 2017 woensdag 8 maart 2017 donderdag 9 maart 2017 vrijdag 10 maart 2017 

LES LES WP 2 WP 2 WP 2 
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week 

11 

maandag 13 maart 2017 dinsdag 14 maart 2017 woensdag 15 maart 2017 donderdag 16 maart 2017 vrijdag 17 maart 2017 

LES LES WP 2 WP 2 WP 2 

Zaterdag 18 maart en zondag 19 maart: Opendeur Brugge 

week 

12 

maandag 20 maart 2017 dinsdag 21 maart 2017 woensdag 22 maart 2017 donderdag 23 maart 2017 vrijdag 24 maart 2017 

LES LES WP2 WP 2 WP 2 

week 

13 

maandag 27 maart 2017 dinsdag 28 maart 2017 woensdag 29 maart 2017 donderdag 30 maart 2017 vrijdag 31 maart 2017 

LES LES 
WP 2 WP 2 WP 2 

Contactmoment 2 inplannen 

week 

14 

maandag 3 april 2017 dinsdag 4 april 2017 woensdag 5 april 2017 donderdag 6 april 2017 vrijdag 7 april 2017 

Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie 

week 

15 

maandag 10 april 2017 dinsdag 11 april 2017 woensdag 12 april 2017 donderdag 13 april 2017 vrijdag 14 april 2017 

Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie 

week 

16 

maandag 17 april 2017 dinsdag 18 april 2017 woensdag 19 april 2017 donderdag 20 april 2017 vrijdag 21 april 2017 

Paasmaandag LES 12:20 EXAMENS 

 

EXAMENS 

 

 

EXAMENS 
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week 

17 

maandag 24 april 2017 dinsdag 25 april 2017 woensdag 26 april 2017 donderdag 27 april 2017 vrijdag 28 april 2017 

BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE 

week 

18 

maandag 1 mei 2017 dinsdag 2 mei 2017 woensdag 3 mei 2017 donderdag 4 mei 2017 vrijdag 5 mei 2017 

BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE 

week 

19 

maandag 8 mei 2017 dinsdag 9 mei 2017 woensdag 10 mei 2017 donderdag 11 mei 2017 vrijdag 12 mei 2017 

BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE 

week 

20 

maandag 15 mei 2017 dinsdag 16 mei 2017 woensdag 17 mei 2017 donderdag 18 mei 2017 vrijdag 19 mei 2017 

BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE 

 

week 

21 

maandag 22 mei 2017 dinsdag 23 mei 2017 woensdag 24 mei 2017 donderdag 25 mei 2017 vrijdag 26 mei 2017 Za/Zo 

BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE 

Contactmoment 1 inplannen 
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week 

22 

maandag 29 mei 2017 dinsdag 30 mei 2017 woensdag 31 mei 2017 donderdag 1 juni 2017 vrijdag 2 juni 2017 Za / Zo 

BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE 

week 

23 

maandag 5 juni 2017 dinsdag 6 juni 2017 woensdag 7 juni 2017 donderdag 8 juni 2017 vrijdag 9 juni 2017 Za / Zo 

BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE 

Contactmoment 2 inplannen 

week 

24 

maandag 12 juni 2017 dinsdag 13 juni 2017 woensdag 14 juni 2017 donderdag 15 juni 2017 vrijdag 16 juni 2017  

BLOKSTAGE BLOKSTAGE BLOKSTAGE 
Voorbereiden GIP Voorbereiden GIP 

 

Contactmoment 2 inplannen 

week 

25 

maandag 19 juni 2017 dinsdag 20 juni 2017 woensdag 21 juni 2017 donderdag 22 juni 2017 vrijdag 23 juni 2017  

 

GIP 

 

 

GIP 

 

DELIBERATIE 

   

 

week 

26 

maandag 26 juni 2017 dinsdag 27 juni 2017 woensdag 28 juni 2017 donderdag 29 juni 2017 vrijdag 30 juni 2017  

  PROCLAMATIE  
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6.7 Competenties 

Competenties –globaal schema  School Werkplek 

Het logies van gasten voorbereiden.   

- Sectorkennis (wetgeving, vergunningen, soorten 

hotels, classificatie, …) 

- X -  

- Reserveringen -  - X 

Gasten ontvangen, inschrijven en begeleiden.   

- Organisatie en werking front office (algemeen) - X -  

- Check in en communicatie met gasten -  - X  

Omgaan met gasten tijdens het verblijf.    

- Communicatie met gast tijdens verblijf (oa klachten), 

telefooncentrale, interne communicatie (collega’s) 

-  - X  

- Omgaan met toeristische informatie, 

veiligheidsvoorschriften 

- X  -  

Omgaan met gasten tijdens de vertrekfase.   

 -  - X  

Gastenadministratie behandelen.    

- Hotelsoftware  & kamerdocumenten -  - X  

- Kassawerkzaamheden -  - X  

- Financiële rapporten - X -  

Huishouding van kamers en facilitaire diensten plannen en 

uitvoeren. 

  

- Organisatie, werking, voorraadbeheer, veiligheid - X -  

- Kamers & publieke ruimtes onderhouden  -  - X  

Inkoop en opslag van voeding en dranken in teamverband 

voorbereiden en uitvoeren.  

  

- Organisatie en werking  - X -  

- Voorbereiding en uitvoering van ontbijt, roomservice, 

bar  

-  - X  

Vergaderingen en banketten in teamverband voorbereiden en 

uitvoeren. 

  

- Organisatie en werking  - X -  

- Voorbereiding voor gebruik zalen & catering, 

uitvoering 

-  - X  

GIP   

- Word, ppt, communicatie en presentatietechnieken - X -  

- Verslaggeving van hun stage en van de hotels -  - X  

EXTRA: Talen   

- Woordenschat, grammatica, basis schrijven - X -  

- Spreken en begrijpen -  - X  

EXTRA: PAV    
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- Beoordelen van artikels, loopbaanvaardigheden - X -  

- Online tools gebruiken, informatie opzoeken en 

communiceren 

-  - X  

EXTRA: ondernemerschap (i. p.v. mini-onderneming, wat is 

rendabel hotel?, meelopen met managers, college Xavier 

Vanneste) 
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6.8 Activiteitenlijst 

6.8.1 Overzicht activiteiten 

Algemeen: 

 Ondernemerschap 

 Talen 

 Onthaal en Communicatie 
 

Front-Office: 

 Algemene taken 

 Reserveringen 

 Check-in 

 Taken tijdens verblijf van de gast 
 

Housekeeping: 

 Kamerschoonmaak 

 Publieke ruimtes 

 Beheer van de  afdeling housekeeping 
 

F &B: 

 Voorbereiding ontbijt 

 Voorbereiding roomservice en minibar 

 Voorbereiding van koffiebuffet 

 Voorbereiding van vergaderzaal, banket 

 Voorbereiding van bar 
 
Opmerking: deze activiteitenlijst wordt gebruikt op werkplek 1, werkplek2  en tijdens de blokstage. 

 

6.8.2 Activiteitenlijst 
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ACTIVITEITENLIJST WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – ALGEMEEN WERKPLEK 1 / WERKPLEK 1 / BLOKSTAGE 

Naam en voornaam: Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week 

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

Ondernemerschap 

Kennismaking met het hotel – rondleiding en organigram        

Observatiestage met hotelmanager (2 dagen)        

        

Talen 

Nederlands: algemeen Nederlands, gepast taalgebruik        

Frans: begrijpen        

Frans: spreken        

Engels: begrijpen         

Engels: spreken        

Onthaal en communicatie 

Een commerciële rondleiding verzorgen        

Interculturele gastvrijheid: respectvol omgaan met culturele en 

levensbeschouwelijke opvattingen van gasten  

       

Omgaan met emoties, frustraties, stress, angst en woede van gasten        

Interne en externe communicatie: discreet, sociaalvaardig, respectvol        

Mailen, faxen, post verwerken        

        

 

Datum en handtekening: 
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ACTIVITEITENLIJST WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – FRONT-OFFICE WERKPLEK 1 / WERKPLEK 1 / BLOKSTAGE 

Naam en voornaam : Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week  

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

Algemene taken 

Werking telefooncentrale        

Telefoneren in N / F / E        

Hotelsoftware gebruiken voor reserveringen, check-in, check-out met afrekening 

en verwerking betaling , klantenbestand, historiek van de gast 

       

Communicatie met gasten na verblijf in N / F/ E        

Een hotelfolder toelichten        

Online tools gebruiken, informatie opzoeken en communiceren        

Kassa en shift- of dag-afsluiting en overdracht         

Veiligheidsvoorschriften volgen        

Financiële Rapporten*        

Reserveringen 

Verschillende soorten reserveringen behandelen en verwerken  in N / F / E        

Informatie over hoteltarieven hanteren in N / F / E        

Gasten informeren over de aangeboden diensten van het hotel in N / F / E        

Annuleringen noteren, behandelen en verwerken in N / F / E        

Communicatie met gasten voor het verblijf in N / F/ E        

Check-in 

Check-in van gasten in N / F / E        

Politiefiche, kamer toewijzen, sleutel, info, bagageservice, begeleiden naar kamer        

Omgaan met no-shows en overboekingen in N / F / E        

Taken tijdens verblijf van de gast 

Communicatie met gasten tijdens verblijf in N / F/ E: info over openbaar vervoer, 

toeristische en culturele info, horeca, shopping, wegbeschrijving, sportactiviteiten, 

… 
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Klachtenbehandeling in N / F / E        

Check-out 

Check-out van gasten in N / F / E en afscheid nemen van gast in N / F / E        

        

Datum en handtekening: 

 

 

       

*Facultatief, ook in school 
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ACTIVITEITENLIJST WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – HOUSEKEEPING WERKPLEK 1 / WERKPLEK 1 / BLOKSTAGE  

Naam en voornaam: Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week 

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

Kamerschoonmaak 

Kamers onderhoud en opmaak         

Verschillende types kamers kennen        

Organisatie housekeeping, planning kamermeisjes        

Producten en materiaal voor schoonmaak kennen en gebruiken        

Kamerlinnen, guest supplies per kamertype, VIP-treatment         

Kamerschikking en kamernetheid controleren        

Kamerdocumenten kennen         

Verloren voorwerpen: procedures kennen en volgen        

Hotelsoftware gebruiken voor aanpassing status kamers (indien van toepassing)        

Publieke ruimtes 

Publieke ruimtes onderhouden        

Decoratie, bloemen, planten        

Beheer van de housekeepingafdeling 

Technische interventies        

Producten en materiaal voor schoonmaak voorzien        

Opslag van alle nodige materiaal voor housekeeping        

Voorraadbeheer van linnen en guest supplies, inventarisatie        

Organisatie van was en gastenwas        

Veiligheidsvoorschriften volgen        

Datum en handtekening: 
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ACTIVITEITENLIJST WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – F&B WERKPLEK 1 / WERKPLEK 1 / BLOKSTAGE 

Tweewekelijkse evaluatie Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week 

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

Voorbereiding van ontbijt        

Uitvoering van ontbijt        

Hotelsoftware & kassawerkzaamheden bij ontbijt        

        

Voorbereiding van roomservice en minibar        

Uitvoering van roomservice        

Hotelsoftware & kassawerkzaamheden bij roomservice        

        

Voorbereiding van koffiebuffet        

Uitvoering van koffiebuffet        

Hotelsoftware & kassawerkzaamheden bij koffiebuffetten        

        

Voorbereiding van vergaderzaal, banket        

Een seminariemap toelichten        

Opvolging van vergadering, uitvoering van banket        

Hotelsoftware & kassawerkzaamheden bij vergadering, banket        

        

Voorbereiding van bar        

Uitvoering van bar        

Hotelsoftware & kassawerkzaamheden bij bar        

Datum en handtekening: 
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LIJST ANDERE ACTIVITEITEN WERKPLEK 1 / WERKPLEK 1 / BLOKSTAGE 

Naam en voornaam: Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week 

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Datum en handtekening: 
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6.9 Evaluatiecriteria 

6.9.1 Handleiding evaluatie 

Handleiding 
Beoordeling van: 

 Algemene kennis en Sociale Vaardigheden 

 Kennis 

 Technische Vaardigheden 

 

Leerling 
-communicatie met de school via smartschool 

-afvinken activiteitenlijst 

-zelfevaluatie 

-bijhouden werkdagen en - uren 

 

Coach (leraar) 

1) Evaluatiedocumenten:wat altijd te evalueren:  

Algemene kennis en Sociale Vaardigheden 

-doorzettingsvermogen 

-flexibiliteit 

-goede werkhouding 

-inzet 

-kwaliteitszorg en resultaatsgerichtheid 

-leergierigheid en interesse 

Kennis 

-Kent de richtlijnen 

-Kent de werkwijze 

-Weet hoe op te zoeken 

-Weet welke informatiebronnen te gebruiken 

Technische Vaardigheden 

-Talen 

-Onthaal en Communicatie 

-Front-Office 

-Housekeeping 

 
2) Activiteitenlijst: tweewekelijks evalueren 
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3) Contactmomenten: 

3.1 Driehoeksgesprekken 

De bezoeken worden op voorhand aangekondigd en de gesprekken 

gebeuren samen met stagiair, stagementor en de coach. 

Wanneer? 

Week 40/41 

Week 47/48 

Week 2/3 

Week 8 

Week 13 

Week 20/21 

Week 23/24 

3.2 Opmaken evaluatie 

Tijdens de contactmomenten worden de activiteitenlijst ( tweewekelijkse 

evaluatie) en de evaluatiedocumenten overlopen.  evens worden afspraken 

gemaakt voor het volgende bezoek. 

 

3.3 Afspraken volgende bezoek: 

Het volgende bezoek wordt vastgelegd en de to do’s afgesproken 
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Mentor (Verantwoordelijke op de werkplek) 
 

1) Evaluatiedocumenten: wat altijd te evalueren:  

Algemene kennis en Sociale Vaardigheden 

-doorzettingsvermogen 

-flexibiliteit 

-goede werkhouding 

-inzet 

-kwaliteitszorg en resultaatsgerichtheid 

-leergierigheid en interesse 

Kennis 

-Kent de richtlijnen 

-Kent de werkwijze 

-Weet hoe op te zoeken 

-Weet welke informatiebronnen te gebruiken 

Technische Vaardigheden 

-Talen 

-Onthaal en Communicatie 

-Front-Office 

-Housekeeping 

 

2) Activiteitenlijst: tweewekelijks te evalueren 

 

3) Contactmomenten: 

3.1 Driehoeksgesprekken 

De bezoeken worden op voorhand aangekondigd en de gesprekken 

gebeuren tesamen met stagiair, stagementor en de coach. 

Wanneer? 

Week 40/41 

Week 47/48 

Week 2/3 

Week 8 

Week 13 

Week 20/21 

Week 23/24 

 

 

3.2 Opmaken evaluatie 

Tijdens de contactmomenten worden de activiteitenlijst ( tweewekelijkse 

evaluatie) en de evaluatiedocumenten overlopen.  Tevens worden afspraken 

gemaakt voor het volgende bezoek. 
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3.3 Afspraken volgende bezoek: 

Het volgende bezoek wordt vastgelegd en de to do’s afgesproken 

 

4) Puntensysteem: 

Cijfer 4: Prima, bijna perfect 

Cijfer 3: Goed 

Cijfer 2: Voldoende 

Cijfer 1: Onvoldoende 

Cijfer 0: Ondermaats 

Uitzondering: Het uniform wordt enkel gequoteerd indien niet in orde 

De punten kunnen tijdens het gesprek, in onderling overleg, nog aangepast 

worden. 
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6.9.2 Evaluatiecriteria algemene en sociale vaardigheden 

Criteria bij het evalueren van algemene en sociale vaardigheden 
 

0= onvoldoende, 

de doelstellingen 

van de opdracht 

zijn niet bereikt 

1=onvoldoende, 

de doelstellingen van de opdracht zijn 

niet bereikt 

2 = voldoende, 

met leemten en tekorten 

3 = goed,  

de doelstellingen zijn bereikt 

4 = zeer goed, 

uitmuntend, boven 

verwachtingen 

Doorzettingsvermogen 
volhardendheid, kracht om door te zetten 

Werkafbakening/ 

taakopvatting is heel slecht: ik 

weiger werk op te nemen. Ik 

doe zelf niets. 

Werkafbakening/taakopvatti

ng is slecht:  ik weiger werk op 

te nemen. Ik doe zelf zo 

weinig mogelijk. 

Werkafbakening/taakopvatti

ng is eerder minimaal. Ik 

neem weinig werk op en doe 

nooit extra werk. 

Goede werkafbakening/taak 

opvatting: ik doe wat nodig 

is.  Ik doe extra werk als dat 

gevraagd wordt 

Zeer goede 

werkafbakening/taak 

opvatting: ik doe wat nodig 

is.  Ik doe extra werk zonder 

dat het gevraagd wordt. 

Uitgesproken traag 

werktempo bij opdrachten, 

taken of projecten. Ik verpruts 

mijn tijd door te dromen, te 

kletsen, … 

Traag werktempo bij 

opdrachten, taken of 

projecten. Ik verpruts mijn tijd 

door te dromen, te kletsen, … 

Het werktempo is matig. Ik 

houd mij zeer wisselend bezig. 

Ik heb regelmatig 

aanmoediging nodig om 

door te zetten. 

Goed werktempo, ik maak 

zinvol gebruik van de normale 

tijd om een taak af te 

werken, een opdracht te 

doen. 

Zeer goed werktempo, ik 

maak zinvol gebruik van de 

normale tijd om een taak af 

te werken, een opdracht te 

doen. 

Ik werk alleen door onder 

dwang.  Ik geef heel snel op. 

Ik werk alleen door onder 

dwang.  Ik geef snel op. 

Ik geef vrij snel op.  Ik geef niet op vooraleer er 

een bevredigende oplossing 

is. 

Ik geef nooit op vooraleer er 

een bevredigende oplossing 

is. 
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Flexibiliteit 
Ik verhoog na een 

uitdrukkelijke opmerking, het 

werktempo niet. 

Ik verhoog na een 

uitdrukkelijke opmerking, het 

werktempo indien de 

omstandigheden dat vragen. 

Ik verhoog, op aanwijzen, het 

werktempo indien de 

omstandigheden dat vragen. 

Ik verhoog spontaan het 

werktempo indien de 

omstandigheden dat vragen. 

 

Ik verhoog spontaan het 

werktempo. 

Ik negeer op aangeven van 

de stagementor een andere 

werkaanpak indien de 

gekozen werkaanpak niet 

geschikt is. 

Ik weiger op aangeven van 

de stagementor een andere 

werkaanpak indien de 

gekozen werkaanpak niet 

geschikt is. 

Ik kies een andere 

werkaanpak op aangeven, 

indien de gekozen 

werkaanpak niet geschikt is. 

 

Ik zoek spontaan een andere 

werkaanpak, indien blijkt dat 

de gekozen werkaanpak niet 

geschikt is. 

Ik zoek heel spontaan een 

andere werkaanpak, indien 

blijkt dat de gekozen 

werkaanpak niet geschikt is. 

Ik sluit mij helemaal van de 

anderen en van andermans 

ideeën af.  Ik houd koppig 

aan het eigen idee vast. 

Ik sluit mij soms van de 

anderen en van andermans 

ideeën af.  Ik houd koppig 

aan het eigen idee vast. 

Ik stel mij open voor anderen, 

maar heb wat tijd nodig om 

andermans ideeën te 

aanvaarden.  

Ik stel mij open voor anderen 

en hun ideeën.  

Ik stel mij  heel open voor 

anderen en hun ideeën.  

Ik blijf halsstarrig vasthouden 

aan eigen principes, 

methodes en werkwijzen.  

Ik luister naar suggesties voor 

alternatieve methodes en 

werkwijzen, maar pas ze niet 

toe 

Ik luister naar suggesties voor 

alternatieve methodes en 

werkwijzen, maar pas ze  toe 

Ik sta open voor alternatieve 

methoden en werkwijzen. 

Ik sta heel open voor 

alternatieve methoden en 

werkwijzen. 

Ik raak helemaal overstuur bij 

wijziging van een opdracht 

en kan niet meer verder 

werken.  

Ik raak overstuur bij wijziging 

van een opdracht en kan niet 

meer verder werken.  

Ik neem de wijziging van een 

opdracht aan, maar heb veel 

sturing nodig om verder te 

werken.  

Ik blijf  redelijk rustig en 

zelfstandig werken bij 

wijziging van een opdracht.  

Ik zoek het zelf uit. 

Ik blijf heel  rustig en 

zelfstandig werken bij 

wijziging van een opdracht.  

Ik zoek het zelf uit 
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Goede werkhouding 
Ik heb mijn portfolio nooit bij. Ik heb mijn portfolio niet altijd 

bij. 

Ik heb mijn portfolio bij maar 

houd deze niet goed bij. 

Ik gebruik mijn portfolio deze 

is netjes en volledig.  

 

Ik gebruik portfolio, deze is 

heel netjes en volledig.  

 

Ik heb totaal geen planning. Ik heb weinig planning. Ik werk planmatig, maar 

verlies de timing uit het oog.  

Ik werk b.v. te lang aan x 

zodat te weinig tijd over is 

voor Y. 

Ik voer de planning uit en hou 

de timing goed in het oog en 

stuur mijn planning bij. 

 

Ik voer de planning uit en hou 

de timing heel goed in het 

oog en stuur mijn planning 

tijdig bij. 

 

Alle taken,  prioritaire en niet-

prioritaire, zijn ‘één grote pot 

nat’. 

Ik kan op aanwijzing weinig 

verschil maken tussen 

prioritaire en niet-prioritaire 

taken. 

 

Ik kan op aanwijzing verschil 

maken tussen prioritaire en 

niet-prioritaire taken. 

 

Ik vraag hulp bij dringend 

tijdsgebrek 

Ik maak bij dreigend 

tijdsgebrek  volledig zelf een 

onderscheid tussen prioritaire 

en niet-prioritaire taken. 

Ik ken het verschil niet tussen 

een grote opdracht en 

opgesplitste deeltaken. 

 

Ik ken het verschil bijna niet 

tussen een grote opdracht en 

opgesplitste deeltaken. 

 

Ik kan een grote opdracht, 

door de stagementor in 

stapsgewijze deeltaken 

opgesplitst, uitvoeren. 

Ik kan een grote opdracht in 

stapsgewijze deeltaken 

opsplitsen en uitvoeren. 

Ik kan een grote opdracht 

perfect in stapsgewijze 

deeltaken opsplitsen en 

uitvoeren. 

Mijn werkplek is totaal 

chaotisch. 

Mijn werkplek is chaotisch. Ik heb meestal orde op mijn 

werkplek.  

Ik heb orde  op mijn werkplek. Ik heb steeds orde op mijn 

werkplek. 
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Inzet: Inzet: inspanning, aanwending van beschikbare krachten 
Ik ben zeer snel afgeleid, ben 

niet alert, zelfs niet bij werk 

dat niet langdurig is. 

Ik ben snel afgeleid, ben niet 

alert, zelfs niet bij werk dat 

niet langdurig is. 

Ik laat mij afleiden, ben niet 

zo alert bij het werk, zeker niet 

als het een relatief langdurige 

taak is. 

 

Ik blijf meestal alert, ook bij 

relatief langdurige 

opdrachten, taken of 

projecten. 

Ik blijf alert, ook bij relatief 

langdurige opdrachten, 

taken of projecten. 

Samenwerking is voor mij 

werk doorschuiven naar 

collega’s.  Ik ben totaal 

afhankelijk van het team. Ik 

zet mij  totaal niet in voor het 

team. 

 

Samenwerking is voor mij 

werk doorschuiven naar 

collega’s.  Ik ben afhankelijk 

van het team. Ik zet mij niet in 

voor het team. 

Goede samenwerking met 

anderen. Ik zet mij niet alleen 

in voor mijn eigen werk, maar 

ook voor de groep 

Zeer goede samenwerking. Uitstekende samenwerking. 
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Kwaliteitszorg en resultaatsgerichtheid 
Ik ben heel snel tevreden met 

wat ik doe.  Ik evalueer mijn 

taken, opdrachten, aanpak, 

enz. niet.  Ik ben totaal 

onverschillig t.a.v. het stellen 

van kwaliteitseisen aan mijn 

eigen werk.  

Ik ben snel tevreden met wat 

ik doe.  Ik evalueer mijn 

taken, opdrachten, aanpak, 

enz. niet.  Ik ben vrij 

onverschillig t.a.v. het stellen 

van kwaliteitseisen aan mijn 

eigen werk.  

Ik leg de lat zodanig dat ze 

haalbaar blijkt (geen 

uitdagende doelstellingen), ik 

behaal af en toe het nodige 

resultaat. 

Ik ben veeleisend inzake het 

behalen van kwaliteitsvolle 

resultaten (b.v. een check-in, 

een reservering) 

Ik ben heel veeleisend inzake 

het behalen van 

kwaliteitsvolle resultaten (b.v. 

bij een check-in, reservering). 

Ik ben heel onnauwkeurig of 

slordig: ik maak dikwijls  

fouten die gemakkelijk 

vermeden kunnen worden.  

Ik ben onnauwkeurig of 

slordig: ik maak fouten die 

gemakkelijk vermeden 

kunnen worden.  

Ik maak af en toe fouten. Ik kan op een snelle en 

nauwkeurige manier 

kwaliteitsvolle resultaten 

behalen. 

Ik kan op een heel  snelle en 

nauwkeurige manier 

kwaliteitsvolle resultaten 

behalen. 

Ik zie mijn eigen fouten niet. Ik zie mijn eigen fouten soms. Ik trek lessen uit de fouten die 

ik  maakte. 

Ik zie soms zelf eigen 

verbeterpunten. Ik leer 

dagelijks bij, Ik maak een fout 

maar één keer.  

Ik zie altijd zelf eigen 

verbeterpunten. Ik leer 

dagelijks bij, Ik maak een fout 

maar één keer.  

Ik controleer mijn werk nooit, 

anderen moeten het op 

essentiële zaken bijsturen.  

Ik controleer mijn werk soms , 

anderen moeten het op 

essentiële zaken bijsturen.  

Ik ben van goede wil, maar 

doe geen proef op de som,  

ik controleer mijn werk enkel 

op aanwijzing.  

Ik controleer mijn werk zelf 

soms, kijk zelf na.  

Ik controleer mijn werk altijd 

zelf, kijk zelf na.  

Ik maak  meer fouten dan 

gemiddeld.  

Ik maak  iets minder fouten 

dan gemiddeld.  

Ik maak een gemiddeld 

aantal fouten, 

slordigheidsfouten komen 

nog veel voor. 

Ik werk bijna foutloos. Ik werk foutloos. 

Ik zie nooit  fouten of 

onvolledigheden in 

beschikbare informatie.  

Ik zie bijna nooit fouten of 

onvolledigheden in 

beschikbare informatie.  

Ik ontdek al eens fouten of 

onvolledigheden in 

beschikbare informatie.  

Ik zie bijna altijd fouten of 

onvolledigheden in 

beschikbare informatie.  

Ik zie altijd fouten of 

onvolledigheden in 

beschikbare informatie en 

verbeter ze. 
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Leergierigheid en interesse 
Ik heb een absolute afkeer 

van leren en leer niet.  

Ik leer met  veel tegenzin 

omdat het nu eenmaal moet.  

Ik leer met tegenzin omdat 

het nu eenmaal moet.  

Ik leer wanneer dit wordt 

gevraagd.  

Ik leer spontaan.  

Ik heb absoluut geen 

interesse voor de opdrachten 

die ik moet doen. Ik stel nooit 

vragen. 

Ik heb absoluut weinig 

interesse voor de opdrachten 

die ik moet doen. Ik stel 

zelden vragen. 

De opdrachten interesseren 

mij matig.  Ik stel af en toe 

een vraag. 

Ik ben geïnteresseerd in de 

opdrachten. Ik stel regelmatig 

vragen. 

Ik ben heel geïnteresseerd in 

de opdrachten. Ik stel veel 

vragen. 

Ik maak steeds dezelfde 

fouten. 

Ik maak bijna steeds dezelfde 

fouten. 

Ik maak regelmatig nog 

dezelfde fouten moet hier 

voortdurend op gewezen 

worden. 

Ik maak heel zelden  dezelfde 

fouten. 

Ik maak nooit  dezelfde 

fouten. 

Ik sta niet open voor 

suggesties en feedback. 

Ik sta weinig open voor 

suggesties en feedback. 

Ik luister naar suggesties en 

feedback. 

Ik vraag regelmatig 

suggesties en feedback. 

Ik vraag spontaan suggesties 

en feedback. 

Ik heb geen interesse in 

recent nieuws of recente 

evoluties. 

Ik heb weinig  interesse in 

recent nieuws of recente 

evoluties.  

Ik heb wel interesse in recent 

nieuws of recente evoluties, 

maar anderen moeten 

hiervan rechtstreeks het 

voordeel bewijzen.  

Ik heb spontane interesse in 

recent nieuws of recente 

evoluties.  

Ik heb veel  interesse in recent 

nieuws of recente evoluties.  

Ik houd alle kennis voor mij. Ik houd alle kennis soms voor 

mij. 

Ik deel berekend en met 

mondjesmaat mijn kennis.  

Ik deel op vraag de kennis. Ik deel spontaan de kennis. 

  



121 

 
 

Communiceren 
Ik kan gedachten helemaal 

niet duidelijk onder woorden 

brengen.  

Ik kan gedachten niet 

duidelijk onder woorden 

brengen.  

Ik heb moeite met 

gedachten duidelijk onder 

woorden te brengen. 

Ik kan gedachten onder 

woorden brengen. 

Ik kan gedachten perfect 

onder woorden brengen. 

Ik heb totaal  geen interactie 

met klanten en collega’s.  

Ik heb bijna geen interactie 

met klanten en collega’s.  

Ik heb weinig interactie met 

klanten en collega’s. 

Ik heb wisselende interactie 

met klanten en collega’s  

Ik heb goede interactie met 

klanten en collega’s  

Ik krijg vragen niet 

beantwoord.  

Ik krijg vragen maar weinig 

beantwoord.  

Ik krijg vragen niet altijd 

beantwoord. 

Ik krijg vragen beantwoord. Ik krijg vragen altijd 

beantwoord. 

Ik heb een verwarde 

lichaamstaal. 

Ik heb het heel moeilijk met 

lichaamstaal.  

Ik heb het moeilijk met 

lichaamstaal.  

Mijn lichaamstaal is in 

overeenstemming wat ik zeg.  

Mijn lichaamstaal is perfect in 

overeenstemming wat ik zeg.  

Ik kan heel moeilijk luisteren.  Ik kan moeilijk luisteren.  Ik ben soms afgeleid bij het 

luisteren.  

Ik luister vrij goed naar wat 

wordt verteld. 

Ik luister heel goed naar wat 

wordt verteld. 

Mijn taal is  volledig doorspekt 

met dialect.  

Mijn taal is doorspekt met 

dialect.  

Ik maak af en toe fouten 

tegen het AN. 

Ik gebruik correcte taal, ik 

maak weinig  fouten tegen 

het AN 

Ik gebruik correcte taal, ik 

maak geen fouten tegen het 

AN. 

Mijn taal is totaal niet 

aangepast aan klanten en 

collega’s (formeel/informeel).  

Mijn taal is niet aangepast 

aan klanten en collega’s 

(formeel/informeel).  

Mijn taal is soms 

onaangepast. 

Mijn taal is aangepast als 

gevolg van consequente 

aandacht. 

Mijn taal is perfect aangepast 

als gevolg van consequente 

aandacht. 

Ik spreek heel onduidelijk, 

praat binnensmonds, 

onzeker, … 

Ik spreek onduidelijk, praat 

binnensmonds, onzeker, … 

Ik spreek niet zo duidelijk, 

haper af en toe. 

Ik spreek duidelijk. Ik spreek heel duidelijk. 
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Ik schrijf tekst met zeer veel  

spellingsfouten, fouten tegen 

woordenschat en  

grammaticafouten.  

Ik schrijf tekst met zowel 

spellingsfouten, fouten tegen 

woordenschat en  

grammaticafouten.  

Ik schrijf tekst met hier en daar  

spellingsfouten, fouten tegen 

woordenschat en  

grammaticafouten.  

Ik maak weinig of geen 

spellingsfouten, fouten tegen 

woordenschat en  

grammaticafouten.  

Ik maak geen spellingsfouten, 

fouten tegen woordenschat 

en  grammaticafouten.  

De opbouw en structuur van 

mijn tekst leiden tot totale 

onduidelijkheid.  

De opbouw en structuur van 

mijn tekst leiden tot 

onduidelijkheid.  

De opbouw en structuur van 

mijn tekst geven geen 

meerwaarde aan de 

boodschap.  

De opbouw en structuur van 

mijn tekst maken de 

boodschap duidelijk. 

De opbouw en structuur van 

mijn tekst maken de 

boodschap heel duidelijk 
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Discipline en stiptheid 
Ik kom altijd  te laat. Ik kom nogal eens te laat. Ik kom zelden te laat.  Ik kom op tijd en ben stipt op 

alle vlakken. 

Ik kom altijd op tijd en ben 

heel stipt op alle vlakken. 

Ik lever de gevraagde taak, 

documenten nooit  in.  

Ik lever de gevraagde taak, 

documenten veel te laat in. Ik 

stel altijd zaken uit. 

Ik heb altijd extra push nodig 

om zaken in te leveren. 

Zonder aanmaning, haal ik 

deadlines niet.  

Ik lever zaken op tijd in. Taken 

zijn op tijd klaar. 

Ik lever zaken op tijd in. Taken 

zijn stipt op tijd klaar. 

Ik aanvaard heel  moeilijk 

regels en procedures. Ik werk 

ze tegen of voer ze gewoon 

niet uit. Ik doe nogal eens 

waar ik zin in heb.  

Ik aanvaard moeilijk regels en 

procedures. Ik werk ze soms  

tegen of voer ze gewoon niet 

uit. Ik doe vaak nogal eens 

waar ik zin in heb. 

Ik pas regels en procedures 

enkel op aanwijzing toe.  

Ik pas regels en procedures 

spontaan toe. 

Ik vind regels en procedures 

zinvol.  
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Initiatief 
Ik zie totaal geen werk en 

neem geen initiatief. 

Ik zie geen werk en neem 

weinig initiatief. 

Ik zie enkel werk als de 

verantwoordelijke in de buurt 

is en neem dan initiatief of ik 

moet aangepord worden om 

het werk aan te pakken. 

Ik zie werk en pak het aan. Ik zie werk en pak het 

spontaan aan. 

Ik ben alleen gericht op die 

zaken, opdrachten die ik 

graag doe.  

Ik ben gericht op die zaken, 

opdrachten die ik heel graag 

doe.  

Ik voer soms opdrachten uit 

die ik niet graag doe.  

Ik voer alle opdrachten op 

aanwijzing kwaliteitsvol uit, 

toon meestal inzet. 

Ik voer alle opdrachten op 

aanwijzing kwaliteitsvol uit, 

toon inzet. 

Ik wacht altijd af tot anderen 

actie ondernemen en doe 

zelf niets.  

Ik wacht soms af tot anderen 

actie ondernemen en doe 

zelf niets.  

Ik onderneem enkel actie 

wanneer er gezegd wordt 

wat ik moet doen of als de 

verantwoordelijke in de buurt 

is. 

Ik onderneem soms actie bij 

toewijzing van taken die bij 

het omschreven takenpakket 

horen.  

Ik onderneem spontaan actie 

bij toewijzing van taken die bij 

het omschreven takenpakket 

horen.  

Ik zie geen problemen, 

problemen worden bijgevolg 

niet gemeld.  

Ik zie zelden problemen, 

problemen worden bijgevolg 

niet gemeld.  

Ik constateer problemen, 

maar blijf er passief bij. 

Ik zie problemen en meld ze, 

soms pak ik ze aan. 

Ik zie problemen en meld ze 

altijd , indien mogelijk pak ik 

ze spontaan aan. 

Ik meld nooit  wanneer een 

taak is afgerond.  

Ik meld bijna nooit  wanneer 

een taak is afgerond.  

Ik meld wanneer een taak is 

afgerond.  

Ik meld wanneer een taak is 

afgerond, ik vraag soms naar 

extra taken. 

Ik meld spontaan wanneer 

een taak is afgerond, ik vraag 

spontaan naar extra taken. 
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Leiderschap 
Ik verstop mij in de groep. Ik 

ben bekommerd om de eigen 

positie: ik wil mij voortdurend 

beveiligen. 

Ik zorg dat ik een overzicht 

heb op de volledige 

opdracht.  Ik ben on-

voldoende taakgericht.  Ik 

geef  soms zelf het voorbeeld 

door goed te werken 

Ik zorg dat ik een overzicht 

heb op de volledige 

opdracht.  Ik ben voldoende 

taakgericht.  Ik geef zelf het 

voorbeeld door goed te 

werken. 

Ik neem dikwijls 

verantwoordelijkheid op voor 

het geheel. Ik organiseer een 

structuur waarin iedereen aan 

bod komt en coördineer 

efficiënt. 

Ik neem altijd 

verantwoordelijkheid op voor 

het geheel. Ik organiseer een 

structuur waarin iedereen aan 

bod komt en coördineer 

efficiënt. 

Ik jaag in een leidinggevende 

positie mensen tegen zichzelf 

of tegen elkaar in het harnas. 

Ik roep altijd weerstanden op. 

Ik jaag in een leidinggevende 

positie mensen tegen zichzelf 

of tegen elkaar in het harnas. 

Ik roep weerstanden op. 

Ik kan in een leidinggevende 

positie rond eenvoudige taken 

samenwerken, b.v. toezicht 

houden, eenvoudige 

werkzaamheden organiseren. 

Ik kan goed motiveren  en 

overtuigen,  ik verkrijg 

medewerking.  

Ik kan heel goed motiveren  

en overtuigen,  ik verkrijg 

medewerking.  

Ik ben heel  nonchalant en 

laat teveel gebeuren zonder 

ingrijpen.  Ik heb totaal geen 

overwicht of overzicht. Ik ben 

een grote  twijfelaar, zeker als 

anderen iets anders 

voorstellen.  

Ik ben te nonchalant en laat 

teveel gebeuren zonder 

ingrijpen, ik heb geen 

overwicht of overzicht.  Ik ben 

een twijfelaar, zeker als 

anderen iets anders 

voorstellen.  

Ik ben besluitvaardig zolang 

de taak niet wijzigt. Ik  beperk 

het overleg met collega’s  

omdat ik vind dat dit de 

beslissing bemoeilijkt. 

Ik neem besluiten nadat ik 

collega’s advies heb 

gevraagd.  Ik zoek consensus 

als het kan.  Ik ben waar nodig 

besluitvaardig en zorg voor 

duidelijkheid.  

Ik neem altijd besluiten nadat 

ik collega’s  advies heb 

gevraagd.  Ik zoek consensus  

Ik ben heel  besluitvaardig en 

zorg voor duidelijkheid.  

Ik krijg collega’s helemaal niet 

aan het werk. 

Ik krijg collega’s soms aan het 

werk. 

Ik doe veel zelf. Ik delegeer 

alleen eenvoudige taken. 

Ik delegeer ook moeilijkere 

taken en volg de 

gedelegeerde taken op. Ik 

heb inzicht wie ik welke taak 

kan toevertrouwen. 

Ik delegeer ook moeilijkere 

taken en volg de 

gedelegeerde taken op. Ik 

heb zeer goed  inzicht wie ik 

welke taak kan 

toevertrouwen. 

Ik treed niet op bij conflicten 

en problemen, verlies het stuur 

bij wijzigingen en problemen. 

Ik treed soms op bij conflicten 

en problemen, verlies het stuur 

bij wijzigingen en problemen. 

Ik plan goed om conflicten en 

problemen te voorkomen. 

Ik tracht  soms conflicten en 

problemen in samenspraak 

met de betrokkenen op te 

lossen.  

Ik tracht altijd conflicten en 

problemen in samenspraak 

met de betrokkenen op te 

lossen. 
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Omgaan met stress 
Ik geraak heel snel in paniek 

bij toegenomen tijds-

/werkdruk.  

Ik geraak in paniek bij 

toegenomen tijds-/werkdruk.  

Ik kan een gewone 

hoeveelheid stress aan 

(horende bij het 

dagdagelijkse leven).  

Ik kan een verhoogde druk 

goed weerstaan en steek 

eventueel een tandje bij. 

Ik kan een verhoogde druk 

heel goed weerstaan en 

steek gemakkelijk  een tandje 

bij. 

Ik word altijd onrustig in stress 

situaties, doch dit kan sterk 

wisselen.  

Ik word soms onrustig in stress 

situaties, doch dit kan sterk 

wisselen.  

Ik blijf meestal effectief en 

rustig functioneren onder 

tijdsdruk (b.v. tegen een 

deadline van een project) of 

in een onrustige, drukke 

omgeving. 

Ik blijf tamelijk efficiënt en 

vindingrijk, creatief en 

gemotiveerd werken bij 

toenemende werkdruk en 

zelfs in vervelende situaties. 

Ik blijf  heel efficiënt en 

vindingrijk, creatief en 

gemotiveerd werken bij 

toenemende werkdruk en 

zelfs in vervelende situaties. 

Ik reageer op communicatief 

en gedragsmatig vlak heel 

prikkelbaar (b.v. 

woordenwisselingen, 

conflicten) in geval van 

stresserende situaties. 

Ik reageer op communicatief 

en gedragsmatig vlak 

prikkelbaar (b.v. 

woordenwisselingen, 

conflicten) in geval van 

stresserende situaties. 

Ik probeer er het beste van te 

maken naar de prestaties 

toe.  

Ik blijf aangenaam in 

stresssituaties. 

Ik blijf  heel aangenaam in 

stresssituaties. 

Mijn prestaties gaan onder 

stress zienderogen achteruit. 

Ik kan onder stress moeilijk 

relativeren indien derden op 

mij in kunnen praten. 

Ik kan onder stress relativeren 

indien derden op mij in 

kunnen praten.  

Ik kan onder stress mijzelf  

goed relativeren en behoudt 

het verschil tussen hoofd- en 

bijzaken (b.v. bij complexe 

taken) 

Ik kan onder stress mijzelf heel 

goed relativeren en behoudt 

het verschil tussen hoofd- en 

bijzaken (b.v. bij complexe 

taken) 
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Overtuigingskracht en assertiviteit 
Ik straal geen zelfvertrouwen 

uit.  Mijn schouders hangen 

naar beneden. Ik laat mij door 

eender wie in de hoek 

drummen.  

Ik twijfel heel dikwijls aan mijn 

kunnen. 

Ik twijfel dikwijls aan mijn 

kunnen.  Ik heb 

aanmoediging nodig. 

Ik straal het nodige 

zelfvertrouwen uit.  

Ik straal zelfvertrouwen uit.  

Ik heb over niets een eigen 

mening.  

Ik heb over weinig zaken  een 

eigen mening.  

Ik ontwikkel een eigen mening 

indien anderen mij een zetje in 

de goede richting geven.  

Ik durf het  soms aan om een 

ander idee te verdedigen, 

mits iemand mijn mening 

deelt. 

Ik durf het altijd  aan om een 

ander idee te verdedigen. 

Ik kan de anderen nooit 

overtuigen.  Ik word keer op 

keer zelf overtuigd.  

Ik kan de anderen weinig 

overtuigen.  Ik word keer op 

keer zelf overtuigd.  

Ik heb het moeilijk om mensen 

te overtuigen. Dit lukt enkel 

indien die al enigszins 

enthousiast zijn.  

Ik durf  soms actie te 

ondernemen om mensen te 

overtuigen. 

Ik durf  altijd actie te 

ondernemen om mensen te 

overtuigen. 

Ik behandel anderen altijd  

onrechtvaardig. 

Ik behandel anderen soms 

onrechtvaardig. 

Ik wil onrechtvaardige situaties 

rechtzetten.  Ik kom vooral op 

voor mijzelf.  

Ik wil onrechtvaardige situaties 

rechtzetten. Ik kom evengoed 

op voor een ander. 

Ik wil altijd  onrechtvaardige 

situaties rechtzetten. Ik kom op 

voor een ander. 

Ik kan mij niet uitdrukken 

tegenover meerderen 

Ik kan mij moeilijk uitdrukken 

tegenover meerderen 

Ik heb last bij het uiten van 

mijn ideeën als meerderen in 

de buurt zijn.  

Ik kan mij makkelijk uitdrukken 

tegenover meerderen. 

Ik kan mij heel makkelijk 

uitdrukken tegenover 

meerderen. 
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Persoonlijke planning en werkorganisatie 
Ik heb mijn portfolio, 

notities, nooit bij. 

Ik heb mijn portfolio, notities  

soms bij. 

Ik heb mijn portfolio, notities bij, 

maar houd deze niet goed bij. 

Ik gebruik regelmatig mijn 

portfolio, notities.  Deze zijn 

netjes en volledig.  

Ik gebruik altijd  mijn portfolio, 

notities.  Deze zijn heel netjes 

en volledig.  

Ik heb totaal geen 

planning. 

Ik heb weinig planning. Ik werk planmatig, maar verlies 

de timing uit het oog.  Ik werk 

b.v. te lang aan X zodat te 

weinig tijd over is voor Y. 

Ik voer de planning uit, hou 

de timing goed in het oog en 

stuur mijn planning tijdig bij.  

Ik voer de planning perfect 

uit, hou de timing heel goed 

in het oog en stuur mijn 

planning tijdig bij.  

Alle taken,  prioritaire en 

niet-prioritaire, zijn ‘één 

grote pot nat’. 

Ik kan op aanwijzing  weinig 

verschil maken tussen prioritaire 

en niet-prioritaire taken. 

Ik kan op aanwijzing verschil 

maken tussen prioritaire en niet-

prioritaire taken.  

Ik maak bij dreigend 

tijdsgebrek soms  zelf een 

onderscheid tussen prioritaire 

en niet-prioritaire taken.  

Ik maak bij dreigend 

tijdsgebrek altijd zelf een 

onderscheid tussen prioritaire 

en niet-prioritaire taken.  

Ik ken het verschil niet 

tussen een grote 

opdracht en opgesplitste 

deeltaken.  

Ik kan een grote opdracht, door 

de stagementor  in moeilijk 

stapsgewijze deeltaken 

opgesplitst, uitvoeren. 

Ik kan een grote opdracht, door 

de stagementor  in stapsgewijze 

deeltaken opgesplitst, uitvoeren. 

Ik kan een grote opdracht 

dikwijls in stapsgewijze 

deeltaken opsplitsen en 

uitvoeren. 

Ik kan een grote opdracht 

altijd in stapsgewijze 

deeltaken opsplitsen en 

uitvoeren. 

Mijn werkplek is 

chaotisch. 

Ik heb weinig orde op mijn 

werkplek. 

Ik heb meestal orde op mijn 

werkplek.  

Ik heb orde  op mijn werkplek. Ik heb altijd orde op mijn 

werkplek. 
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Sociale houding 
Ik ben een eenzaat. Ik heb 

geen  contact met anderen. 

Ik heb weinig contact met 

anderen. 

Ik heb alleen contact met de 

dichtste collega’s.  
Ik heb contact met veel 

collega’s.  

Ik heb zeer goed contact met 

veel collega’s.  

Ik ben onbeleefd of zelfs 

onbeschoft. 

Ik ben soms onbeleefd of zelfs 

onbeschoft. 

Ik doe weinig moeite om 

vriendelijk of beleefd te zijn. 
Ik volg de essentiële regels van 

vriendelijkheid en beleefdheid.  

Ik volg perfect de essentiële 

regels van vriendelijkheid en 

beleefdheid.  

Ik trek mij niets  aan van 

anderen. 

Ik trek mij weinig aan van 

anderen. 

Ik kan hulp vragen aan 

anderen. Ik val niet positief of 

negatief op, maar heb 

eigenlijk weinig inbreng in de 

groep.  

Ik heb soms een persoonlijke 

inbreng in de groep, passend 

bij mijn eigen persoonlijkheid 

en capaciteiten. Ik kom in de 

meeste situaties op voor mijn 

mening.  

Ik heb een persoonlijke inbreng 

in de groep, passend bij mijn 

eigen persoonlijkheid en 

capaciteiten. Ik kom in de 

meeste situaties op voor mijn 

mening.  

Ik geef altijd aanleiding tot 

conflicten.   Ik schrijf 

moeilijkheden in mijn sociale 

contacten altijd toe aan de 

anderen. 

Ik geef geregeld aanleiding tot 

conflicten.   Ik schrijf 

moeilijkheden in mijn sociale 

contacten soms toe aan de 

anderen. 

Ik kan mij handhaven in de 

groep, maar ik word 

afgeschrikt door 

conflictsituaties.  Ik laat ruzie 

overgaan. 

Ik wil ruzie bijleggen, ik zet 

hiervoor  stappen. 

Ik wil ruzie onmiddellijk 

bijleggen, ik zet hiervoor actief 

stappen. 

Ik lig dwars, werk nooit samen.  

Ik ben heel humeurig, soms 

agressief. Ik ben heel 

nonchalant in het naleven van 

afspraken. Ik geef nooit 

informatie door.  

Ik lig dwars, werk weinig 

samen.  Ik ben humeurig, soms 

agressief. Ik ben nonchalant in 

het naleven van afspraken. Ik 

geef zelden informatie door.  

Ik houd alleen rekening met 

anderen als ik weet dat de 

stagementor dit waardeert. 

Ik werk goed samen met 

andere collega’s. Ik sluit mij 

constructief aan bij de 

meerderheid waar nodig. Ik 

geef uitleg aan anderen, help.   

Ik werk heel goed samen met 

andere collega’s. Ik sluit mij 

constructief aan bij de 

meerderheid waar nodig. Ik 

geef spontaan uitleg. 

Ik bedrieg, ik ben oneerlijk. Ik 

besef niet welke reactie mijn 

gedrag uitlokt. Ik heb een laag 

empathisch (inlevend, 

meevoelend) vermogen. 

Ik vertel regelmatig 

persoonlijke zaken verder. Ik 

blijf niet altijd van andermans 

spullen af. Ik respecteer de 

mening van anderen soms . 

Ik vertel geen persoonlijke 

zaken verder. Ik blijf van 

andermans spullen af. Ik 

respecteer de mening van 

anderen. 

Ik toon dat ik mij inleef in 

anderen, houd soms  rekening 

met verscheidenheid.  Ik geef 

anderen kansen, behandel 

hen niet stereotiep. 

Ik toon dat ik mij inleef in 

anderen, houd altijd  rekening 

met verscheidenheid.  Ik geef 

anderen kansen, behandel 

hen niet stereotiep. 
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Werkmethodiek 
Ik aanvaard nooit opdrachten: 

wat/ tegen wanneer.  

Ik aanvaard zelden 

opdrachten: wat/ tegen 

wanneer.  

Ik vraag opdrachten: wat/ 

tegen wanneer.  

Ik ga soms zelf na wat ik moet 

doen en tegen wanneer. 

Ik ga altijd  zelf na wat ik moet 

doen en tegen wanneer. 

Ik heb lak aan methodieken en 

procedures.  Ik werk in wanorde 

en chaos. 

Ik zoek naar zelden  een 

goede werkmethodiek.  Ik 

behoud het overzicht als 

anderen daarbij helpen. 

Ik zoek naar een goede 

werkmethodiek.  Ik behoud 

het overzicht als anderen 

daarbij helpen.  

Ik volg werkmethodieken bijna 

zelfstandig op. Ik maak zelf een 

schema om het overzicht te 

bewaren. 

Ik volg werkmethodieken 

volledig zelfstandig op. Ik maak 

zelf een schema om het 

overzicht te bewaren. 

Ik werk heel  impulsief, zonder 

werkwijze, zonder planning, 

word door de omstandigheden 

gedomineerd. 

Ik ben mij bewust van 

alternatieve werkwijzen, maar 

weeg ze nooit niet af tegen 

elkaar. 

Ik ben mij bewust van 

alternatieve werkwijzen, 

maar weeg ze zelden  af 

tegen elkaar.  

Ik kies vaak een doordachte 

werkwijze in functie van het 

gevraagde resultaat. Ik leer bij; 

pas mijn toekomstige werkwijze 

aan. 

Ik kies altijd  een doordachte 

werkwijze in functie van het 

gevraagde resultaat. Ik leer bij; 

pas mijn toekomstige werkwijze 

aan. 

Ik verzin oplossingen zonder 

vooraf in schatten of ze wel 

werken.  

Ik probeer zelden in te 

schatten of mogelijke 

oplossingen wel werken. 

Ik probeer al eens vooraf in 

te schatten of mogelijke 

oplossingen wel werken.  

Ik kies meestal praktische 

oplossingen.  

Ik kies altijd praktische 

oplossingen.  

Ik gebruik de informatie nooit. Ik gebruik de informatie 

zelden. 

Ik maak gebruik van de 

zichtbaar aanwezige 

informatie en hulpmiddelen.  

Ik zoek soms informatie en hulp 

om een probleem op te lossen, 

bespreek de meeste problemen 

met collega’s.  

Ik zoek altijd informatie en hulp 

om een probleem op te lossen, 

bespreek alle problemen met 

collega’s.  
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Zorg voor mensen, middelen en milieu 
Ik breng mijzelf of anderen altijd  

in gevaar. Ik maak oneigenlijk 

gebruik van dingen.  

Ik breng mijzelf of anderen 

dikwijls in gevaar. Ik maak 

oneigenlijk gebruik van dingen.  

Ik doe geen roekeloze zaken. Ik verwittig meestal de 

verantwoordelijke indien 

anderen zich roekeloos 

gedragen. 

Ik verwittig altij de 

verantwoordelijke indien 

anderen zich roekeloos 

gedragen. 

Ik verspil altijd of verniel 

materieel, papier, 

gereedschap, grondstoffen, 

tijd, energie,... Ik gooi afval 

zomaar weg en sorteer niet. 

Ik verspil of verniel materieel, 

papier, gereedschap, 

grondstoffen, tijd, energie,... Ik 

gooi afval weg en sorteer 

zelden 

Ik deponeer afval in de daartoe 

bestemde vuilnisbakken.  

Ik heb oog voor recyclage en 

sorteer afval.  

Ik heb altijd  oog voor 

recyclage en sorteer afval.  

Ik spring totaal onzorgvuldig en 

onverantwoord om met het ter 

beschikking gestelde materieel.  

Ik spring weinig onzorgvuldig en 

onverantwoord om met het ter 

beschikking gestelde materieel.  

Ik spring zorgvuldig om met het 

materieel, boeken, papier, 

laptops … 

Ik doe  inspanningen om 

bewust met het gebruik van 

grondstoffen, materieel, papier, 

laptops om te springen.  

Ik doe extra inspanningen om 

bewust met het gebruik van 

grondstoffen, materieel, papier, 

laptops om te springen.  

Ik heb geen oor naar de 

essentiële veiligheidsinstructies.  

Ik leef de veiligheidsinstructies 

op aanwijzing dit niet op . Ik 

herken gevaarlijke situaties 

maar doe er niets aan. 

Ik leef de veiligheidsinstructies 

op aanwijzing na zolang dit niet 

teveel moeite kost. Ik herken 

gevaarlijke situaties maar doe 

er weinig aan. 

Ik leef de bijna altijd  

veiligheidsinstructies na, ik pas 

een veilige werkmethodiek toe.  

Ik leef altijd de 

veiligheidsinstructies na, ik pas 

een veilige werkmethodiek toe.  

Ik ruim het materieel in de 

werkplek nooit op. 

Ik ruim het materieel in de 

werkplek zelden op 

Ik ruim het materieel in de 

werkplek meestal op.  

Ik ruim het materieel in de 

werkplek goed op. 

Ik ruim het materieel in de 

werkplek perfect op. 
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Uniform, haartooi en hygiëne 
Mijn voorkomen is niet 

verzorgd. 

Mijn voorkomen is weinig 

verzorgd. 

Ik ben soms eerder 

onverzorgd. 
Ik besteed voldoende 

aandacht aan mijn 

voorkomen en verzorging.  

Ik besteed veel aandacht 

aan mijn voorkomen en 

verzorging.  

Ik maak geen fitte indruk.  Ik maak  zelden een fitte 

indruk.  

Ik maak regelmatig een fitte 

indruk.  

Ik maak een fitte indruk.  Ik maak altijd een fitte indruk. 

Ik heb een dynamische 

uitstraling.  

Mijn kledij en haartooi 

beantwoorden niet aan de 

bedrijfscultuur.  

Ik draag soms het juiste 

uniform en haartooi.  

Ik draag het juiste uniform en 

haartooi. 

Ik ben uitermate verzorgd, 

mijn uniform is netjes. 

Ik ben altijd uitermate 

verzorgd, mijn uniform is altijd 

heel netjes. 

Ik besteed nooit aandacht 

aan hygiëne: handen wassen, 

kleding, andere voorzorgen. 

Ik besteed zelden aandacht 

aan hygiëne: handen wassen, 

kleding, andere voorzorgen.  

Ik besteed meestal aandacht 

aan hygiëne.  

Ik besteed de nodige 

aandacht aan hygiëne. Ik 

was meestal mijn handen 

spontaan vooraleer met 

voeding te werken. 

Ik besteed heel spontaan de 

nodige aandacht aan 

hygiëne. Ik was altijd mijn 

handen spontaan vooraleer 

met voeding te werken. 
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6.9.3 Evaluatiecriteria kennis 

Criteria bij het evalueren van kennis 

 
0= onvoldoende, 

de doelstellingen van de 

opdracht zijn totaal niet 

bereikt 

1=onvoldoende, 

de doelstellingen van de 

opdracht zijn niet bereikt 

2 = voldoende, 

met leemten en tekorten 

3 = goed,  

de doelstellingen zijn 

bereikt 

4 = zeer goed, 

uitmuntend, boven 

verwachtingen 

Kent de richtlijnen 

Is niet gefocust en werkt heel 

oppervlakkig. Kent de 

richtlijnen in de werkplek 

totaal niet en maakt constant 

fouten. Stelt dezelfde vragen 

zelfs nadat de richtlijnen in de 

werkplek al meermaals 

uitgelegd werden 

Maakt enkele inspanningen 

om de richtlijnen van de 

werkplek te kennen maar 

werkt niet nauwkeurig. Stelt 

vaak dezelfde vragen.  

Kent enkele richtlijnen en past 

deze toe. Hier en daar zitten 

er nog hiaten en worden er 

fouten gemaakt. Stelt 

sporadisch hierrond nog een 

vraag.  

Kent de richtlijnen goed en 

past ze toe. Vraagt wel nog 

bevestiging. De toepassingen 

zijn wel correct.  

 

Kent alle richtlijnen zeer goed 

en past alles zonder 

problemen toe. Stelt geen 

vragen meer en maakt ook 

geen fouten. Werkt volledig 

zelfstandig 

Is totaal niet geïnteresseerd in 

de richtlijnen van de werkplek 

en in de werkplek zelf. Stelt 

geen vragen.  

Maakt inspanningen om de 

richtlijnen in de werkplek 

onder de knie te krijgen. Stelt 

hier en daar vragen, maar 

bereikt geen resultaat. 

Maakt veel inspanningen om 

de richtlijnen in de werkplek te 

kennen en is duidelijk 

geïnteresseerd . Soms verloopt 

het nog wat moeilijk.  

Is heel geïnteresseerd in de 

werkplek en stelt de juiste 

vragen.  

Kent de werkplek door en 

door. Heeft zelf interessante 

voorstellen en denkt mee.  

Kent de werkwijze 

Kent de werkwijze in de 

werkplek totaal niet en stelt 

constant dezelfde vragen. 

Maakt veelvuldig fouten en 

maakt veelvuldig dezelfde 

fouten.  

Maakt enkele inspanningen 

om de werkwijze (bv rond 

inchecken) toe te passen 

maar stelt vaak nog vragen. 

Vraagt nog veel bevestiging.  

Kent de werkwijze in grote 

lijnen en past deze toe. Stelt 

sporadisch nog een vraag. Er 

zitten hier en daar nog fouten 

in.  

Kent de werkwijze goed en 

past deze bijna foutloos toe. 

Vraagt soms nog eens een 

bevestiging en stelt soms nog 

eens een vraag bij moeilijke 

issues.  

Kent de werkwijze door en 

door. Kan volledig zelfstandig 

werken en maakt geen fouten 

meer. 
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Weet hoe op te zoeken 

Weet totaal niet hoe zaken 

(bv restaurants, toeristische 

attracties) op te zoeken en 

vraagt constant hulp zelfs 

nadat alles al eens getoond 

is. Kan de klanten niet helpen.  

Maakt enkele inspanningen 

om zaken op te zoeken maar 

heeft nog veel hulp hierbij 

nodig. Zoekt vaak nog op de 

verkeerde manier.  

Weet hoe zaken op te zoeken 

en stelt sporadisch nog een 

vraag. Hier en daar wordt 

nog soms verkeerde info 

opgezocht. 

Weet goed iets op te zoeken. 

Kan de klant helpen als die 

erom vraagt maar is soms niet 

zeker. Vraagt nog 

bevestiging.  

Weet heel goed hoe zaken 

op te zoeken en kan pro-

actief al de klant helpen. Kent 

de werkplek en de stad 

grondig.  

Doet totaal geen inspanning 

om iets op te zoeken. Laat de 

klant aan zijn of haar lot over. 

Werkt traag om iets op te 

zoeken. Klant moet vaak lang 

wachten. 

Werkt op een matig tempo 

om iets op te zoeken.  

Kan snel iets opzoeken en 

geeft de klant bijna instant 

informatie 

Geeft de klant zelfstandig info 

zonder dat hij of zij erom 

vraagt. Geeft zelf al tips en 

kent op voorhand al veel 

zaken.  

Weet welke informatiebronnen te gebruiken 
Kent geen informatiebronnen Kent enkele 

informatiebronnen. Gebruikt 

steeds dezelfde kanalen 

Kent meerdere 

informatiebronnen en 

gebruikt vaak dezelfde.  

Kent veel informatiebronnen 

en past ze allemaal toe.  

Kent heel veel 

informatiebronnen en kan 

zelfs tips geven rond nieuwe 

bronnen. Zoekt zelf op.  

Kan niet met internet werken Kan met internet werken 

maar heel beperkt 

Kan met internet werken en 

past al veel toe 

Kan vlot met internet werken.  Kan heel vlot en pro-actief 

met internet werken 

Andere, bijvoorbeeld vakjargon 
Gebruikt nooit vakjargon Gebruikt soms vakjargon Gebruikt vakjargon maar kent 

niet alle termen 

Gebruikt vlot vakjargon, kent 

de termen 

Gebruikt altijd en vlot 

vakjargon. 
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6.9.4 Evaluatiecriteria technische vaardigheden F&B 

Criteria bij het evalueren van technische vaardigheden F&B 

0= onvoldoende, 

de doelstellingen van de 

opdracht zijn niet bereikt 

1=Onvoldoende, 

de doelstellingen van de 

opdracht zijn niet bereikt 

2 = voldoende, 

met leemten en tekorten 

3 = Goed,  

de doelstellingen zijn 

bereikt 

4 = Zeer goed, 

uitmuntend, boven 

verwachtingen 

F & B: Ontbijt 

 

Hotelsoftware en kassawerkzaamheden bij ontbijt 

Ik kan niet werken met de 

hotelsoftware. 

Ik kan beperkt werken met de 

hotelsoftware maar dit onder 

constante begeleiding. 

 

Ik kan werken met de 

hotelsoftware mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

de hotelsoftware en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met de 

hotelsoftware en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan niet werken met het 

kassasysteem. 

Ik kan beperkt werken met het 

kassasysteem maar dit onder 

constante begeleiding. 

 

Ik kan werken met het 

kassasysteem mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

het kassasysteem en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met het 

kassasysteem en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan geen correcte factuur 

opmaken. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar deze bevat steeds 

fouten. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar er staan vaak fouten in. 

Ik kan een factuur opmaken 

waar sporadisch fouten in 

staan. Ik begrijp de fout en 

maak deze niet meer in de 

toekomst. 

Ik kan foutloos een factuur 

opmaken. 
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Uitvoering van ontbijt 
Ik kan de mise en place van 

het ontbijt niet uitvoeren. Ik 

maak constant fouten. 

Ik kan de mise en place van 

het ontbijt uitvoeren onder 

constante begeleiding en 

maak veel fouten. 

Tijdens de mise en place van 

het ontbijt moet ik geregeld 

vragen stellen om tot een 

goed eindresultaat te komen. 

Ik kan de mise en place van 

het ontbijt zelfstandig uitvoeren 

en moet zelden hulp vragen. 

Ik kan de mise en place van 

het ontbijt volledig zelfstandig 

uitvoeren. 

Ik kan geen dienst van het 

ontbijt uitvoeren. 

Ik maak constant fouten tijdens 

de uitvoering van de 

ontbijtdienst en moet steeds 

vragen stellen. 

Ik kan een ontbijtdienst 

minimaal uitvoeren maar maak 

veel fouten. 

Ik kan een ontbijtdienst positief 

uitvoeren en maak zelden 

fouten. 

Ik kan zelfstandig een 

ontbijtdienst uitvoeren en 

probeer een extra 

meerwaarde in mijn manier 

van bedienen toe te voegen. 

Ik ben niet op de hoogte over 

het assortiment ‘food’ dat bij 

het ontbijt wordt aangeboden. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over het assortiment ‘food’ dat 

bij het ontbijt wordt 

aangeboden maar kan dit niet 

uitleggen aan de klanten. 

Ik ken het grootste deel van 

het assortiment ‘food’ dat bij 

het ontbijt wordt aangeboden 

en kan dit beperkt aan de 

klanten uitleggen. 

Ik ken het assortiment ‘food’ 

dat tijdens het ontbijt wordt 

aangeboden en kan dit aan 

de klanten uitleggen. 

Ik ken het assortiment ‘food’ 

dat tijdens het ontbijt wordt 

aangeboden en kan dit tot in 

detail uitleggen aan de 

klanten. 

Ik ben niet op de hoogte over 

het assortiment ‘beverage’ dat 

bij het ontbijt wordt 

aangeboden. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over het assortiment 

‘beverage’ dat bij het ontbijt 

wordt aangeboden maar kan 

dit niet uitleggen aan de 

klanten. 

Ik ken het grootste deel van 

het assortiment ‘beverage’ dat 

bij het ontbijt wordt 

aangeboden en kan dit 

beperkt aan de klanten 

uitleggen. 

Ik ken het assortiment 

‘beverage’ dat tijdens het 

ontbijt wordt aangeboden en 

kan dit aan de klanten 

uitleggen. 

Ik ken het assortiment 

‘beverage’ dat tijdens het 

ontbijt wordt aangeboden en 

kan dit tot in detail uitleggen 

aan de klanten. 

Ik ben niet op de hoogte over 

de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben op de hoogte over de 

aanwezigheid van allergenen 

in het assortiment. 

Ik ben volledig op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben volledig op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment 

en kan alternatieven aan de 

klanten voorstellen. 

 

Ik neem een bestelling op een 

niet professionele en 

onvriendelijke wijze op.  

Ik neem een bestelling op een 

‘koele’ en onvriendelijke wijze 

op. 

Ik neem meestal op een 

professionele en vriendelijke 

wijze een bestelling op. 

Ik neem altijd op een 

professionele en vriendelijke 

wijze een bestelling op. 

Ik neem altijd op een 

professionele en vriendelijke 

wijze een bestelling op en volg 

perfect de procédure. 

Ik ken de organisatie/structuur 

van de ontbijtdienst totaal niet. 

Ik ben amper op de hoogte 

over de organisatie/structuur 

van de ontbijtdienst. 

Ik heb een zekere notie over 

de organisatie/structuur van 

de ontbijtdienst. 

Ik begrijp de 

organisatie/structuur van de 

ontbijtdienst. 

Ik begrijp de 

organisatie/structuur van de 

ontbijtdienst en denk spontaan 

mee over de positieve evolutie 
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van deze dienst. 

Ik doe nooit aan upselling bij 

het opnemen van een 

bestelling. 

Ik doe zelden aan upselling bij 

het opnemen van een 

bestelling. 

Ik probeer aan upselling te 

doen bij het opnemen van een 

bestelling maar heb de 

verkooptechnieken niet onder 

de knie. 

Ik doe meestal aan upselling bij 

het opnemen van een 

bestelling. 

Altijd doe ik aan upselling bij 

het opnemen van een 

bestelling met telkens een 

positief resultaat. 

 

F & B: Roomservice en minibar 
Hotelsoftware en kassawerkzaamheden bij roomservice, minibar 

Ik kan niet werken met de 

hotelsoftware. 

Ik kan beperkt werken met de 

hotelsoftware maar dit onder 

constante begeleiding. 

Ik kan werken met de 

hotelsoftware mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

de hotelsoftware en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met de 

hotelsoftware en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan niet werken met het 

kassasysteem. 

Ik kan beperkt werken met het 

kassasysteem maar dit onder 

constante begeleiding. 

Ik kan werken met het 

kassasysteem mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

het kassasysteem en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met het 

kassasysteem en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan geen correcte factuur 

opmaken. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar deze bevat steeds 

fouten. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar er staan vaak fouten in. 

Ik kan een factuur opmaken 

waar sporadisch fouten in 

staan. Ik begrijp de fout en 

maak deze niet meer in de 

toekomst. 

Ik kan foutloos een factuur 

opmaken. 

 

Ik kan de voorraden van de 

minibar niet administratief 

verwerken. 

Ik kan nauwelijks de voorraden 

van de minibar administratief 

verwerken. 

Ik kan de voorraden van de 

minibar met constante 

begeleiding verwerken. 

Ik kan de voorraden van de 

minibar administratief 

verwerken maar maak soms 

nog fouten. 

Ik kan de voorraden van de 

minibar zelfstandig 

administratief verwerken. 
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Uitvoering van roomservice 

Ik kan de mise en place van 

roomservice niet uitvoeren. Ik 

maak constant fouten. 

Ik kan de mise en place van 

roomservice uitvoeren onder 

constante begeleiding en 

maak veel fouten. 

Tijdens de mise en place van 

roomservice moet ik geregeld 

vragen stellen om tot een 

goed eindresultaat te komen. 

Ik kan de mise en place van 

roomservice zelfstandig 

uitvoeren en moet zelden hulp 

vragen. 

Ik kan de mise en place van 

roomservice volledig 

zelfstandig uitvoeren. 

Ik kan geen dienst van 

roomservice uitvoeren. 

Ik maak constant fouten tijdens 

de uitvoering van roomservice 

en moet steeds vragen stellen. 

Ik kan roomservice minimaal 

uitvoeren maar maak veel 

fouten. 

Ik kan roomservice positief 

uitvoeren en maak zelden 

fouten. 

Ik kan zelfstandig roomservice 

uitvoeren en probeer een extra 

meerwaarde in mijn manier 

van bedienen toe te voegen. 

Ik ben niet op de hoogte over 

het assortiment ‘food’ dat bij 

roomservice wordt 

aangeboden. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over het assortiment ‘food’ dat 

bij roomservice wordt 

aangeboden maar kan dit niet 

uitleggen aan de klanten. 

Ik ken het grootste deel van 

het assortiment ‘food’ dat bij 

roomservice wordt 

aangeboden en kan dit 

beperkt aan de klanten 

uitleggen. 

Ik ken het assortiment ‘food’ 

dat bij roomservice wordt 

aangeboden en kan dit aan 

de klanten uitleggen. 

Ik ken het assortiment ‘food’ 

dat bij roomservice wordt 

aangeboden en kan dit tot in 

detail uitleggen aan de 

klanten. 

Ik ben niet op de hoogte over 

het assortiment ‘beverage’ dat 

bij roomservice wordt 

aangeboden. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over het assortiment 

‘beverage’ dat bij roomservice 

wordt aangeboden maar kan 

dit niet uitleggen aan de 

klanten. 

Ik ken het grootste deel van 

het assortiment ‘beverage’ dat 

bij roomservice wordt 

aangeboden en kan dit 

beperkt aan de klanten 

uitleggen. 

Ik ken het assortiment 

‘beverage’ dat tijdens 

roomservice wordt 

aangeboden en kan dit aan 

de klanten uitleggen. 

Ik ken het assortiment 

‘beverage’ dat tijdens 

roomservice wordt 

aangeboden en dit tot in 

detail uitleggen aan de 

klanten. 

Ik ben niet op de hoogte over 

de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben op de hoogte over de 

aanwezigheid van allergenen 

in het assortiment. 

Ik ben volledig op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben volledig op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment 

en kan alternatieven aan de 

klanten voorstellen. 
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Ik neem een bestelling op een 

niet professionele en 

onvriendelijke wijze op.  

Ik neem een bestelling op een 

‘koele’ en onvriendelijke wijze 

op. 

Ik neem meestal op een 

professionele en vriendelijke 

wijze een bestelling op. 

Ik neem altijd op een 

professionele en vriendelijke 

wijze een bestelling op. 

Ik neem altijd op een 

professionele en vriendelijke 

wijze een bestelling op en volg 

perfect de procédure. 

Ik ken de organisatie/structuur 

van de roomservice totaal niet. 

Ik ben amper op de hoogte 

over de organisatie/structuur 

van de roomservice. 

Ik heb een zekere notie over 

de organisatie/structuur van 

de roomservice. 

Ik begrijp de 

organisatie/structuur van de 

roomservice. 

Ik begrijp de 

organisatie/structuur van de 

roomservice en denk spontaan 

mee over de positieve evolutie 

van deze dienst. 

Ik doe nooit aan upselling bij 

het opnemen van een 

bestelling. 

Ik doe zelden aan upselling bij 

het opnemen van een 

bestelling. 

Ik probeer aan upselling te 

doen bij het opnemen van een 

bestelling maar heb de 

verkooptechnieken niet onder 

de knie. 

Ik doe meestal aan upselling bij 

het opnemen van een 

bestelling. 

Ik doe altijd aan upselling bij 

het opnemen van een 

bestelling met telkens een 

positief resultaat. 
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F & B: Koffiebuffetten 
Hotelsoftware en kassawerkzaamheden bij koffiebuffetten 

Ik kan niet werken met de 

hotelsoftware. 

Ik kan beperkt werken met de 

hotelsoftware maar dit onder 

constante begeleiding. 

Ik kan werken met de 

hotelsoftware mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

de hotelsoftware en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met de 

hotelsoftware en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan niet werken met het 

kassasysteem. 

Ik kan beperkt werken met het 

kassasysteem maar dit onder 

constante begeleiding. 

Ik kan werken met het 

kassasysteem mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

het kassasysteem en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met het 

kassasysteem en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan geen correcte factuur 

opmaken. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar deze bevat steeds 

fouten. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar er staan vaak fouten in. 

Ik kan een factuur opmaken 

waar sporadisch fouten in 

staan. Ik begrijp de fout en 

maak deze niet meer in de 

toekomst. 

Ik kan foutloos een factuur 

opmaken. 

 

Ik kan de bestelling voor een 

koffiebuffet van ‘x’ personen 

niet opmaken. 

Ik kan nauwelijks de bestelling 

voor een koffiebuffet van ‘x’ 

personen opmaken. 

Ik kan de bestelling voor een 

koffiebuffet van ‘x’ personen 

opmaken mits een constante 

begeleiding. 

Ik kan de bestelling voor een 

koffiebuffet van ‘x’ personen 

correct opmaken maar maak 

soms nog fouten.  

Ik kan de bestelling voor een 

koffiebuffet van ‘x’ personen 

volledig zelfstandig en foutloos 

opmaken.  

 

Voorbereiding & uitvoering van een koffiebuffet 
Ik kan de mise en place van 

een koffiebuffet niet uitvoeren. 

Ik maak constant fouten. 

Ik kan de mise en place van 

een koffiebuffet uitvoeren 

onder constante begeleiding 

en maak veel fouten. 

Tijdens de mise en place van 

een koffiebuffet moet ik 

geregeld vragen stellen om tot 

een goed eindresultaat te 

komen. 

Ik kan de mise en place van 

een koffiebuffet zelfstandig 

uitvoeren en moet zelden hulp 

vragen. 

Ik kan de mise en place van 

een koffiebuffet volledig 

zelfstandig uitvoeren. 

Ik kan geen dienst van een 

koffiebuffet uitvoeren. 

Ik maak constant fouten tijdens 

de uitvoering van een 

koffiebuffet en moet steeds 

vragen stellen. 

Ik kan de dienst van een 

koffiebuffet minimaal uitvoeren 

maar maak veel fouten. 

Ik kan de dienst van een 

koffiebuffet positief uitvoeren 

en maak zelden fouten. 

Ik kan zelfstandig de dienst van 

een koffiebuffet uitvoeren en 

probeer een extra 

meerwaarde in mijn manier 

van bedienen toe te voegen. 

Ik ben niet op de hoogte over 

het assortiment ‘food’ dat bij 

een koffiebuffet wordt 

aangeboden. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over het assortiment ‘food’ dat 

bij een koffiebuffet wordt 

aangeboden maar kan dit niet 

uitleggen aan de klanten. 

Ik ken het grootste deel van 

het assortiment ‘food’ dat bij 

een koffiebuffet wordt 

aangeboden en kan dit 

beperkt aan de klanten 

Ik ken het assortiment ‘food’ 

dat bij een koffiebuffet wordt 

aangeboden en kan dit aan 

de klanten uitleggen. 

Ik ken het assortiment ‘food’ 

dat bij een koffiebuffet wordt 

aangeboden en kan dit tot in 

detail uitleggen aan de 

klanten. 
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uitleggen. 

Ik ben niet op de hoogte over 

het assortiment ‘beverage’ dat 

bij een koffiebuffet wordt 

aangeboden. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over het assortiment 

‘beverage’ dat bij een 

koffiebuffet wordt 

aangeboden maar kan dit niet 

uitleggen aan de klanten. 

Ik ken het grootste deel van 

het assortiment ‘beverage’ dat 

bij een koffiebuffet wordt 

aangeboden en kan dit 

beperkt aan de klanten 

uitleggen. 

Ik ken het assortiment 

‘beverage’ dat tijdens een 

koffiebuffet wordt 

aangeboden en kan dit aan 

de klanten uitleggen. 

Ik ken het assortiment 

‘beverage’ dat tijdens een 

koffiebuffet wordt 

aangeboden en kan dit tot in 

detail uitleggen aan de 

klanten. 

Ik ben niet op de hoogte over 

de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben op de hoogte over de 

aanwezigheid van allergenen 

in het assortiment. 

Ik ben volledig op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment. 

Ik ben volledig op de hoogte 

over de aanwezigheid van 

allergenen in het assortiment 

en kan alternatieven aan de 

klanten voorstellen. 
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F & B: Seminariemap 
Hotelsoftware en kassawerkzaamheden bij vergadering/banket 

Ik kan niet werken met de 

hotelsoftware. 

Ik kan beperkt werken met de 

hotelsoftware maar dit onder 

constante begeleiding. 

Ik kan werken met de 

hotelsoftware mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

de hotelsoftware en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met de 

hotelsoftware en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan niet werken met het 

kassasysteem. 

Ik kan beperkt werken met het 

kassasysteem maar dit onder 

constante begeleiding. 

Ik kan werken met het 

kassasysteem mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

het kassasysteem en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met het 

kassasysteem en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan geen correcte factuur 

opmaken. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar deze bevat steeds 

fouten. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar er staan vaak fouten in. 

Ik kan een factuur opmaken 

waar sporadisch fouten in 

staan. Ik begrijp de fout en 

maak deze niet meer in de 

toekomst. 

Ik kan foutloos een factuur 

opmaken. 

 

Ik kan niet de beschikbaarheid 

van de verschillende 

seminarieruimten checken. 

Ik kan zeer beperkt de 

beschikbaarheid van de 

verschillende seminarieruimten 

checken en dit onder 

constante begeleiding.  

Ik kan de beschikbaarheid van 

de verschillende 

seminarieruimten checken 

maar maak soms fouten. 

Ik kan de beschikbaarheid van 

de verschillende 

seminarieruimten checken 

zonder begeleiding. 

Ik kan de beschikbaarheid van 

de seminarieruimten checken 

zonder begeleiding en 

organiseer de evenementen zo 

functioneel mogelijk. 

 

 
Opvolging van vergadering & uitvoering banket 

Ik ben niet in staat om de 

opvolging van toekomstige 

events uit te voeren. 

Ik kan beperkt de opvolging 

van toekomstige events 

uitvoeren maar maak dikwijls 

fouten. 

Ik kan de opvolging van 

toekomstige events uitvoeren 

mits constante begeleiding. 

Ik kan de opvolging van 

toekomstige events uitvoeren. 

Ik moet zelden vragen stellen. 

Ik kan de opvolging van 

toekomstige events zelfstandig 

uitvoeren.  

Ik kan een banket niet 

uitvoeren. 

Ik kan beperkt een banket 

uitvoeren maar maak veel 

fouten. 

Ik kan een banket uitvoeren 

maar heb constant 

begeleiding nodig. 

Ik kan een banket uitvoeren en 

heb soms nog begeleiding 

nodig. 

Ik kan zelfstandig een banket 

uitvoeren en maak geen 

fouten. 

Ik ben niet op de hoogte van 

de verschillende 

zaalopstellingen binnen de 

vergaderzalen. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over de verschillende 

zaalopstellingen binnen de 

vergaderzalen. 

Ik ben matig op de hoogte 

over de verschillende 

zaalopstellingen binnen de 

vergaderzalen maar maak 

soms fouten. 

Ik ben op de hoogte over de 

verschillende zaalopstellingen 

binnen de vergaderzalen.  

Ik ben op de hoogte over de 

verschillende zaalopstellingen 

binnen de vergaderzalen. Ik 

heb inzicht en weet 

onmiddellijk hoeveel personen 

in welke  

set-up mogelijk is. 
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F & B: Bar 
Hotelsoftware en kassawerkzaamheden bar 

Ik kan niet werken met de 

hotelsoftware. 

Ik kan beperkt werken met de 

hotelsoftware maar dit onder 

constante begeleiding. 

Ik kan werken met de 

hotelsoftware mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

de hotelsoftware en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met de 

hotelsoftware en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan niet werken met het 

kassasysteem. 

Ik kan beperkt werken met het 

kassasysteem maar dit onder 

constante begeleiding. 

Ik kan werken met het 

kassasysteem mits constante 

begeleiding. 

Ik kan zelfstandig werken met 

het kassasysteem en heb 

zelden begeleiding nodig. 

Ik werk zelfstandig met het 

kassasysteem en heb geen 

begeleiding nodig. 

Ik kan geen correcte factuur 

opmaken. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar deze bevat steeds 

fouten. 

Ik kan een factuur opmaken 

maar er staan vaak fouten in. 

Ik kan een factuur opmaken 

waar sporadisch fouten in 

staan. Ik begrijp de fout en 

maak deze niet meer in de 

toekomst. 

Ik kan foutloos een factuur 

opmaken. 

 

Ik kan de voorraden van de 

bar niet administratief 

verwerken. 

Ik kan nauwelijks de voorraden 

van de bar administratief 

verwerken. 

Ik kan de voorraden van de 

bar met constante begeleiding 

verwerken. 

Ik kan de voorraden van de 

bar administratief verwerken 

maar maak soms nog fouten. 

Ik kan de voorraden van de 

bar zelfstandig administratief 

verwerken. 

 

Voorbereiding & uitvoering van bar 
Ik kan de mise en place van de 

bar niet uitvoeren. Ik maak 

constant fouten. 

Ik kan de mise en place van de 

bar uitvoeren onder constante 

begeleiding en maak veel 

fouten. 

Tijdens de mise en place van 

de bar moet ik geregeld 

vragen stellen om tot een 

goed eindresultaat te komen. 

Ik kan de mise en place van de 

bar zelfstandig uitvoeren en 

moet zelden hulp vragen. 

Ik kan de mise en place van de 

bar volledig zelfstandig 

uitvoeren. 

Ik kan geen dienst van de bar 

uitvoeren. 

Ik maak constant fouten tijdens 

de uitvoering van een 

bardienst en moet steeds 

vragen stellen. 

Ik kan de dienst van de bar 

minimaal uitvoeren maar maak 

veel fouten. 

Ik kan de dienst van de bar 

positief uitvoeren en maak 

zelden fouten. 

Ik kan zelfstandig de dienst van 

de bar uitvoeren en probeer 

een extra meerwaarde in mijn 

manier van bedienen toe te 

voegen. Ik doe spontaan aan 

upselling. 

Ik ben niet op de hoogte over 

het assortiment dranken dat in 

de bar wordt aangeboden. 

Ik ben vaag op de hoogte 

over het assortiment dranken 

dat in de bar wordt 

aangeboden maar kan dit niet 

uitleggen aan de klanten. 

Ik ken het grootste deel van 

het assortiment dranken dat in 

de bar  wordt aangeboden en 

kan dit beperkt aan de klanten 

uitleggen. 

Ik ken het assortiment dranken 

dat in de bar wordt 

aangeboden en kan dit aan 

de klanten uitleggen. 

Ik ken het assortiment dranken 

dat in de bar wordt 

aangeboden en kan dit tot in 

detail uitleggen aan de 

klanten. 

Ik ben niet op de hoogte over 

eventuele acties/promoties die 

Ik ben vaag op de hoogte 

over eventuele 

Ik ben op de hoogte over de 

eventuele acties/promoties die 

Ik ben volledig op de hoogte 

over eventuele 

Ik ben volledig op de hoogte 

over eventuele 
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in de bar van toepassing zijn. acties/promoties die in de bar 

van toepassing zijn.  

in de bar van toepassing zijn.  acties/promoties die in de bar 

van toepassing zijn.  

acties/promoties die in de bar 

van toepassing zijn. Ik informeer 

de klant hier spontaan van in 

en leg duidelijk uit.  
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6.10 Evaluatiedocumenten 

- evaluatie sollicitatiegesprek werkplek 

- evaluatie intakegesprek werkplek 

- evaluatiedocumenten mentor & coach werkplek (werkplek 1, werkplek 2 , blokstage) / zelfevaluatie 

leerling(e)  evaluatie en driehoeksgesprek 
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6.10.1 Evaluatie sollicitatiegesprek werkplek 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 
 

  

   

Mogen wij u vragen deze evaluatiefiche terug bezorgen aan Sabrina Caeckaert. 

 

BEDRIJF  :   

STAGEMENTOR :  

STAGIAIR  :  

DATUM  : 

 

ITEMS 0 
= 

0% 

1 
= 

25% 

2 
= 

50% 

3 
= 

75% 

4 
= 

100% 

Maken van de afspraak      

Voorkomen (houding/kledij/haartooi)      

Taal      

Motivatie / interesse      

Persoonlijkheid / assertiviteit      

Kennis van de werkplek      

 

CONCLUSIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

HANDTEKENING VAN DE STAGEMENTOR 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Sabrina Caeckaert 

Coördinator hotel & hospitality 
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6.10.2 Evaluatie intakegesprek werkplek 

 

 
 

 Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 

Mogen wij u vragen deze evaluatiefiche terug bezorgen aan Sabrina Caeckaert. 

BEDRIJF :  «Naam_Hotel» 

STAGEMENTOR : «Stagementor» 

STAGIAIR : «Naam_Leerling» 

DATUM  :  

ITEMS Onderdeel in evaluatiesysteem 

Spermalie 

0=0% 1=25% 2=50% 3=75% 4=100% 

Maken van de afspraak Attitude: communiceren      

Taal Taal: Nederlands      

Leergierigheid / interesse Attitude: leergierigheid      

Overtuigingskracht / assertiviteit Attitude: overtuigingskracht      

Kennis van de werkplek Weet hoe op te zoeken      

Voorkomen (houding/kledij/haartooi) Enkel 0 mogelijk      
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CONCLUSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDTEKENING VAN DE STAGEMENTOR: 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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6.10.3 Evaluatiedocumenten werkplekleren Teaching Hotel 

- beoordeling algemene en sociale vaardigheden 

- beoordeling kennis (mentor & coach) 

- beoordeling technische vaardigheden 

- beoordeling technische vaardigheden F&B 

- beoordeling product 

- opmerkingen 

 

Deze documenten worden gebruikt zowel op werkplek 1, werkplek 2 als tijdens de blokstage. 

Ter info: in een aantal schema’s staan bepaalde woorden in het blauw. Bij werkplek 1 stond het product nog niet apart. Om het voor de leraren makkelijker te maken staat 
het product in het blauw. Voor werkplek 2 en de blokstage staat het product als een apart onderdeel. 

 

De mentor en coach vullen deze documenten in. 

Ook de leerling gebruikt deze documenten voor de zelfevaluatie. 

Het driehoeksgesprek verloopt aan de hand van deze documenten. 
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EVALUATIEDOCUMENT WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – BEOORDELING ALGEMENE EN SOCIALE VAARDIGHEDEN WERKPLEK 1 

MENTOR & COACH 

 

Naam en voornaam: 

 

Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week 

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

Altijd te evalueren:  

Doorzettingsvermogen               

Flexibiliteit               

Goede werkhouding               

Inzet               

Kwaliteitszorg en resultaatsgerichtheid               

Leergierigheid en interesse               

Evalueren indien van toepassing:  

Communiceren               

Creativiteit en innoveren               

Discipline en stiptheid               

Initiatief               

Leiderschap               

Omgaan met stress               

Overtuigingskracht - assertiviteit               

Persoonlijke planning en werkorganisatie               

Sociale houding               

Werkmethodiek               

Zorg voor mensen, middelen en milieu               
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Enkel negatief evalueren:  

Uniform, haartooi en hygiëne        

Datum en handtekening: 

 

 

        

 

Evaluatie: 0=0% 1=25%  2=50%  3=75%  4=100% A=Afwezig 
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EVALUATIEDOCUMENT WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – BEOORDELING KENNIS WERKPLEK 1 MENTOR & COACH 

 

Naam en voornaam: 

 

 

Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week 

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

Kent de richtlijnen              

Kent de werkwijze              

Weet hoe op te zoeken              

Weet welke informatiebronnen te 

gebruiken             

 

  

Andere: 

 

ANDERE 1              

ANDERE 2              

ANDERE 3              

ANDERE 4              

ANDERE 5              

              

Datum en handtekening: 

 

       

 

 

Evaluatie: 0=0%  1=25%  2=50%  3=75%  4=100%  A=afwezig 
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EVALUATIEDOCUMENT WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – BEOORDELING TECHNISCHE VAARDIGHEDEN WERKPLEK 1 MENTOR & 

COACH 

 

Naam en voornaam: 

PRODUCT 

 

Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week 

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

Talen:   

Engels: begrijpen               

Engels: spreken               

Frans: begrijpen               

Frans: spreken               

Nederlands: algemeen Nederlands, gepast taalgebruik               

Onthaal en Communicatie:    

Een commerciële rondleiding verzorgen               

Interculturele gastvrijheid: respectvol omgaan met 

culturele en levensbeschouwelijke opvattingen van 

gasten               

Interne en externe communicatie: discreet, 

sociaalvaardig, respectvol               

Mailen, faxen, post verwerken               

Omgaan met emoties, frustraties, stress, angst en woede 

van gasten               

Front-office:    

Algemene taken               

Check-in               



154 

 

Check-out               

Reserveringen               

Housekeeping:  

Beheer van de housekeeping afdeling        

Kamerschoonmaak        

Publieke ruimtes        

Datum en handtekening: 

        

Evaluatie: 0=0%  1=25%  2=50%  3=75%  4=100% A=afwezig P=Product 

EVALUATIEDOCUMENT WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – 

BEOORDELING TECHNISCHE VAARDIGHEDEN F & B 

WERKPLEK 1 MENTOR & COACHNaam en voornaam: 

PRODUCT 

 

Week 

38&39 

Week 

40&41 

Week 

42&43 

Week 

46&47 

Week 

48&49 

Week 

50&51 

Week 

2&3 

F & B:    

Hotelsoftware & kassawerkzaamheden bij ontbijt               

Uitvoering van ontbijt               

Voorbereiding van ontbijt               

 Hotelsoftware en kassawerkzaamheden bij roomservice, 

minibar               

Uitvoering van roomservice               

Voorbereiding van roomservice en minibar               

 

Hotelsoftware en kassawerkzaamheden bij koffiebuffetten               

Uitvoering van koffiebuffet               

Voorbereiding van koffiebuffet               
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Een seminariemap toelichten               

Hotelsoftware en kassawerkzaamheden bij vergadering, 

banket               

Opvolging van vergadering, uitvoering van banket               

Voorbereiding van vergaderzaal, banket               

 

Hotelsoftware & kassawerkzaamheden bar        

Uitvoering van bar        

Voorbereiding van bar        

Datum en handtekening: 

 

 

        

 

Evaluatie: 0=0%  1=25%  2=50%  3=75%  4=100% A=afwezig P=Product 
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OPMERKINGEN BIJ EVALUATIE WERKPLEK 1 

Datum Opmerkingen 
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6.10.4 Berekening punten PAV – Teaching Hotel – werkplek 

Berekening punten PAV - Teaching Hotel - werkplek 1 

        

Naam leerling:   

        
  

Week Week Week Week Week Week Week 

38&39 40&41 42&43 46&47 48&49 50&51 2&3 

Attitude - 20 %   

Doorzettingsvermogen               

Flexibiliteit               

Goede werkhouding               

Inzet               

Kwaliteitszorg en resultaatsgerichtheid               

Leergierigheid en interesse               

Communiceren               

Creativiteit en innoveren               

Discipline en stiptheid               

Initiatief               

Leiderschap               

Omgaan met stress               

Overtuigingskracht - assertiviteit               

Persoonlijke planning en werkorganisatie               

Sociale houding               

Werkmethodiek               

Zorg voor mensen, middelen en milieu               

Uniform, haartooi en hygiëne               

Kennis - 15 %   

Weet hoe op te zoeken               
Weet welke informatiebronnen te 

gebruiken 
              

Vaardigheden - 50 %   

Interculturele gastvrijheid: respectvol 

omgaan met culturele en 

levensbeschouwelijke opvattingen van 

gasten 

              

Interne en externe communicatie: 

discreet, sociaalvaardig, respectvol 
              

Product - 15 %   

Mailen, faxen, post verwerken               
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Behaald Totaal 

 
% 

   Attitude - 20 % 0 16 
 

0 
   Kennis - 15 % 0 12 

 
0 

   Vaardigheden - 50 % 0 12 
 

0 
   Product - 15 % 0 8 

 
0 

   

        Totaal op 50 
   

0 50 
  

        totaal = aantal ingevulde vakjes bij categorie (bv vaardigheden *4) - zelf in te vullen   
   formule - niet invullen  

        

 

  



160 

 

6.11 Contactmomenten en uurrooster 

6.11.1 Communicatiefiche werkplek 

Stagebedrijf:   

Stagiair:     

Stagementor:    

Datum Communicatievorm: 

Telefoon, fax, mail, 

persoonlijk contact, 

brief, … 

Contactpersoon Boodschap – melding- nota- … 

WK 37 Telefoon  Goed gestart? 
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6.11.2 Contactmomenten werkplek 

CONTACTMOMENTEN WERKPLEKLEREN TEACHING HOTEL – MENTOR & COACH & LEERLING 

Werkplek 1  

WEEK Opmerkingen activiteitenlijst Opmerkingen evaluatie Werkpunten Voor akkoord 

40/41 

   

 

 

 

 

 

 

 

Leerling: 

 

 

 

 

Mentor: 

 

 

 

 

Coach: 

 

 

 

 

47/48 

   

 

 

 

 

 

 

 

Leerling: 

 

 

 

 

Mentor: 

 

 

 

 

Coach: 

 

 

 

 

2/3 

   

 

 

 

 

 

 

 

Leerling: 

 

 

 

 

Mentor: 

 

 

 

 

Coach: 

 

 

 

 



162 

 

 

6.11.3 Uurrooster 

 

 

OVERZICHT UREN EN TAKEN WERKPLEK 1 (*) 

 

DAG DATUM 

UURREGELING 

AFDELING OF DEPARTEMENT 

VAN TOT 

Woensdag 14 september   Sollicitatie WP 1 + indienen documenten school (op school) 

Donderdag 15 september   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag 16 september   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 22 september   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 
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Vrijdag 23 september   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Woensdag  28 september   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 29 september   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag 30 september   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Woensdag 5 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 6 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag  7 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Woensdag 12 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 13 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag 14 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Woensdag 19 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 
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Donderdag 20 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag 21 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Woensdag 26 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 27 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag 28 oktober   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Woensdag 16 november   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 17 november   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag 18 november   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Woensdag 23 november   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 24 november   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag 25 november   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 
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Woensdag 30 november   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 1 december   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Vrijdag 2 december   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Woensdag 7 december   Werkplek 1:……………………………………………………………………………………………………….. 

Donderdag 8 december   Werkplek 1:………………………………………………………………………………………………………. 

Vrijdag 9 december   Werkplek 1:………………………………………………………………………………………………………. 

Woensdag 14 december   Werkplek 1:………………………………………………………………………………………………………. 

Donderdag 15 december   Werkplek 1:………………………………………………………………………………………………………. 

Vrijdag 16 december   Werkplek 1:………………………………………………………………………………………………………. 

Woensdag 21 december   Werkplek 1:………………………………………………………………………………………………………. 

Donderdag 22 december   Werkplek 1:………………………………………………………………………………………………………. 
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Vrijdag 23 december   Werkplek 1:………………………………………………………………………………………………………. 

Woensdag 11 januari   Werkplek 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

Donderdag 12 januari   Werkplek 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

Vrijdag 13 januari   Werkplek 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

Woensdag 18 januari   Werkplek 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

Donderdag 19 januari   Werkplek 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

Vrijdag 20 januari   Werkplek 1: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

(*) Gelieve per dag in te vullen: Frontoffice, Housekeeping,…. 
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6.12 Kennis en vaardigheden school 

6.12.1 Extra lesprogramma 

EXTRA LESPROGRAMMA SPERMALIE SEPTEMBER 

 

Uren Vr 2/9 Woe 7/9 Do 8/9 Vr 9/9 

8:45  

 

 

 Mevr. Caeckaert 

 

Portfolio – hoe ga je hier mee 

om, afspraken 

Mevr. Vandecandelaere 

 

Draaiboek Imago leerjongere: 

Bij wie willen wij een goed imago 

hebben? 

Hoe willen wij gezien worden? 

Welk gedrag verwachten de 

verschillende actoren? 

Welk gedrag verwachten zij niet? 

Mevr. Denys 

 

Hotels doorgeven 

Computerklas: Website hotels 

Laten bellen 

Portfolio administratiedocumenten 

Leerstof 

GIP WP 1 

9:35 

 

10:40 

Mevr.  Vandecandelaere (10u) 

 

Ontvangst - rondleiding 

PowerPoint - info 

Schoolreglement-Kledij 

Uurrooster 

Agenda 

Administratie 

Smartschool 

Mevr. Vandecandelaere 

 

Hoe solliciteren 

Kledij 

Presentatie 

Hoe telefoneren 

Rollenspelen 
11:30 

 

 

 

Mevr. Vandecandelaere 

 

Vertrek via Werkplek Jan Brito naar 

Astridpark 

12:20  LUNCH SPERMALIE 

 

PICKNICK LUNCH  

13:25 VRIJ Mevr. Vandecandelaere 

 

Rollenspelen 

Mevr. Vandecandelaere (les om 

16:10) en Dhr. Denis 

 

Brugge verkennen: 

bezienswaardigheden Brugge, 

werkplekken  

 

 

15:45: De Halve Maan (nog onder 

voorbehoud) 

 

14:15 

15:20 Dhr. Denis 

 

Hotel Stuvenberghe 

Kamer 

Caddy-Offices 

Roomservice-begrippen 

16:10 VRIJ 
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EXTRA LESPROGRAMMA SPERMALIE NOVEMBER 

 

Uren Woensdag 9/11 Donderdag 10/11 

8:45 – 10:25 

 

Mevr. Caeckaert 

 

ICT: lay-out Gip 

opmaakprofielen 

automatische inhoudsopgave 

PowerPoint presentatie 

 

 

Mevr. Vandecandelaere 

 

Rondleiding in een hotel: hoe doe je dit? 

Praktische voorbereiding op GIP: deel 2. 

Uitbreiding: hoe benoem je alles in een kamer in het Engels? 
10:40 – 12:20 

 

Mevr. Vandecandelaere 

 

Presenteren van je GIP: 

praktische oefening (individueel) 

12:20 – 14:15 Lunch: verzorgde dienst Lunch 

 

14:15 – 15:05 

Mevr. Vandecandelaere 

 

Vervolg :  

Presenteren van je GIP: 

 

Dhr. Denis 

Franse benaming van de verschillende departementen in een hotel. 

Het serveren van warme dranken, soorten koffie's. Voorstellen van 2 

restaurants in de Franse taal. Bespreking van type restaurant, 

doelgroep, locatie, type keuken. Korte informatie omtrent de chef. 

 

 
15:20 – 17:00 

Mevr. Denys 
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EXTRA LESPROGRAMMA SPERMALIE JANUARI 

 

Uren Woensdag 25/01 Uren Donderdag 26/01 Vrijdag 27/01 

 

8:45 – 10:25 

10:40 – 12:20 

 

Gastcollege door Syntra West 

 

Ondernemerschap 

 

Begeleiding en opdracht door 

Mevr. Denys 

 

Samen met leerlingen 7HB 

 

8:45 – 10:25 

10:40 – 12:20 

 

Mevr. Vandecandelaere 

 

GIP (oefening presentatie) 

 

Rondleidingen (herhaling) 

 

Initiatielesje Spaans (op vraag van de 

leerlingen) 

 

Intakegesprek werkplek 2 

 

Afspraak maken op 

woensdagnamiddag 

12:20 – 13:25  Lunch 12:20 – 14:15  Lunch 

 

13:25 – 15:05 

 

Mevr. Vandecandelaere 

 

Voorbereiden intakegesprek 2 

Afspraak maken intakegesprek 

 

14:15 – 15:05 

 

Dhr. Denis 

 

Frans: vakjargon a.d.h.v. het beeldboek 

Horeca Vorming Vlaanderen/Brussel. 

 

Check-in / Check-out 

 

Presentatie van 2 types restaurants in de 

Franse taal. 

 

Uitleg over de gastronomische gidsen 

Michelin en Gault Millau. 

 

Welke invloed heeft de witte kassa voor 

hotels/restaurants. 

 

Nieuwe foodtrends 2017 (via 

FoodInspiration). 

 

Restaurants binnen een hotel: vaak een 

moeilijke keuze. 

15:20 – 17:00 

 

 

Vrij 15:20 – 17:00 
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Opmerking:  

 

Gastcollege ondernemerschap door Xavier Vanneste, Halve Maan en bezoek aan de brouwerij wordt in februari op maandag- of dinsdagnamiddag 

ingepland. 
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6.13 Geïntegreerde proef (GIP) 

6.13.1 GIP-opdracht 

 

GEINTEGREERDE PROEF 
7DE TEACHING HOTEL 

2016-2017 
  

Naam: ……………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Auteur: S. Caeckaert Schooljaar: 2016-2017
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1 Overzicht GIP-opdracht  

 

1.1 Procesevaluatie 

1.2 Productevaluatie 

 

Tijdens de GIP-week in juni 2017 stel je het hotel werkplek 1 (NL, FR, EN) en het project hotel 
werkplek 2 (NL) voor aan de jury.  

Na de voorstelling stelt de jury een aantal bijkomende vragen.  

De jury evalueert de presentatie op: 

Voorkomen (stadskledij); 

Productkennis; 

Commercieel aspect; 

Talenkennis; 

Lay-out en inhoud PowerPoint presentatie; 

Timing; 

Decoratie. 
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2 OPDRACHT EN DEADLINES COMMERCIELE VOORSTELLING HOTEL (WERKPLEK 1) 

Je maakt een commerciële voorstelling van je hotel (werkplek 1). De opdracht bestaat uit deel 1 en 
deel 2.  

 

2.1 Maandag 10 oktober 2016 
 

Je werkt onderstaand uit en dient dit onderdeel in aan je coach. 

Eerste versie commerciële voorstelling hotel (werkplek ) deel 1 

Verwelkoming in je hotel 

Je stelt jezelf voor  

Verloop van de presentatie   

Ligging (stad, op wandelafstand van …) 

Parkeergelegenheid  

Uitbating hotel (familiaal, hotelketen)  

Hotelclassificatie (hoeveel sterren, classificatiecriteria max 6-8) 

Klantentypologie ( toerist, zakenman, nationaliteit )  

 

Je schrijft eerst de tekst volledig in zinnen uit in een Word document. 

Daarna maak je een PowerPoint presentatie: afprinten hand-outs 3 per pagina. 

Plaats het logo van je hotel werkplek 1 op de PowerPoint presentatie en werk in de kleuren van 
het hotel. Gebruik duidelijke foto’s en maak gebruik van opsomming (geen zinnen). 

Je zorgt ervoor dat de volgorde van je PowerPoint presentatie overeenkomt met de volgorde van 
je tekst. 

 
2.2 Maandag 21 november 2016 
 

Je werkt onderstaand uit en dient deze onderdelen in aan je coach. 

Verbetering eerste versie commerciële voorstelling hotel (werkplek 1)  deel 1 

Eerste versie commerciële voorstelling hotel werkplek 1 deel 2 
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Hotelkamers: aantal,  kamertypes (max. 5), inrichting per kamertype, badkamerfaciliteiten in 
het Engels  

Bezienswaardigheden in Brugge (max.4) 

Hotelbar 

1 restaurant (sterrenniveau) en 1 bistro in de omgeving hotel (werkplek 1) in het Frans 

Troeven (max. 3) 

Slot- en dankwoord 

Je schrijft eerst de tekst volledig in zinnen uit in een Word document. 

Daarna maak je een PowerPoint presentatie: afprinten hand-outs 3 per pagina. 

Je zorgt ervoor dat de volgorde van je PowerPoint presentatie overeenkomt met de volgorde van 
je tekst. 

 

2.3 Maandag 12 december 2016 

 

Je houdt rekening met de opmerkingen, verbetert en dient deze onderdelen in aan je coach. 

Verbetering tweede versie commerciële voorstelling hotel (werkplek 1)  deel 1 

Verbetering eerste versie commerciële voorstelling hotel ( werkplek 1) deel 2 

 

2.4 Maandag 9 januari 2017  
 

Verbetering en definitieve versies commerciële voorstelling hotel (werkplek 1). 
 

2.5 Woensdag 25 en donderdag 26 januari 2017 

 

Inoefenen presentatie definitieve commerciële voorstelling hotel (werkplek 1).  
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3 OPDRACHT EN DEADLINES COMMERCIELE VOORSTELLING HOTEL WERKPLEK 2 

 Je bereidt een rondleiding voor op werkplek 2. De opdracht bestaat uit deel 1 
en deel 2. Dit duurt maximum 30 minuten. 

 
3.1 Maandag 20 februari 2017  
 

Eerste versie voorstelling rondleiding hotel werkplek 2 – deel 1 

 
Je staat klaar aan de deur van het hotel om de deur van de minibus te openen; 

Je verwijst de chauffeur van de minibus naar de parkeerplek die je reserveerde; 

Je verwelkomt de juryleden aan de deur van het hotel; 

Je gaat binnen en stelt jezelf voor; 

In de lobby stel je het hotel voor (uitbating: keten, familie, classificatie, ligging, 
parkeergelegenheid, klantentypologie, totaal aantal kamers); 

Je geeft uitleg over de inrichting van de lobby en de front-office; 

Je legt uit welke taken je hier uitvoerde; 

Je begeleidt de juryleden naar een eerste hotelkamer en je geeft in de kamer uitleg over dit type 
kamer.  Benaming van de kamer, aantal kamers van dit type in het hotel, typische kenmerken van 
dit kamertype, badkamerfaciliteiten; 

Je begeleidt de juryleden naar een tweede hotelkamer van een ander type en je geeft in die 
kamer uitleg. 

 
Je schrijft de tekst volledig in zinnen uit in een Word document 

 
3.2 Maandag 13 maart 2017 

Verbetering eerste versie voorstelling rondleiding hotel werkplek 2 – deel 1  
 

Eerste versie voorstelling rondleiding hotel werkplek 2 -  deel 2 

Je begeleidt de juryleden naar de ontbijtruimte, je legt uit met welk systeem men werkt (buffet, 
bediening aan tafel, (combinatie van beiden) en je legt het aanbod uit; 

Je begeleidt de juryleden naar de hotelbar. Je legt uit wanneer de bar open is, wat men er kan 
drinken en hoe de bediening verloopt; 
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In de hotelbar of op een plek waar de juryleden kunnen zitten, maak je een korte objectieve 
vergelijking tussen werkplek 1 en 2 (grootte, soort hotel business of leisure, meetings, restaurants, 
klantentypologie, werkwijze, ligging). 

 

Je vertelt over je eigen ervaring in werkplek 2. Je legt 2 taken uit die volledig nieuw voor je waren 
= wat heb je dus geleerd; welk systeem heb je hiervoor gebruikt of welke werkwijze; je licht dit 
professioneel toe met het juiste jargon). 

 

Dank en slotwoordje over je eerste ervaring met duaal leren. 

 

Je schrijft de tekst volledig in zinnen uit in een Word document 

 

3.3 Maandag 27 maart 2017 
 

Verbetering tweede versie voorstelling rondleiding hotel werkplek 2 - deel 1 

Verbetering eerste versie voorstelling hotel werkplek 2 - deel 2  

 

3.4 Dinsdag 18 april 2017 
 

Verbetering en definitieve versies voorstelling rondleiding hotel werkplek 2 
 

3.5 Tijdens je blokstage 

Je krijgt tijdens je blokstage de versies verbeterd terug ten laatste in het contactmoment 1. 

Probeer tijdens je stage eens te oefenen op de rondleiding (eventueel tijdens je pauze met een 
collega) of tijdens een ander rustig moment. 
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4 GIP-MAP EN INFORMATIE 

4.1 Voorblad 

Voornaam en naam 

Klas  

School 

Schooljaar 

Geïntegreerde proef    

 

4.2 Inhoudsopgave 

Commerciële voorstelling hotel (werkplek 1)  in het Nederlands, Engels en Frans 

Project werkplek 2  

 

4.3 Richtlijnen Word-document 

Word document Arial 12 

Voettekst Arial 10 

Paginanummering 

Gebruik van koppen 

 

4.4 Praktische info 

Laattijdig indienen: de helft van de punten verdienen. 

Niet indienen, niet verbeterd; geen punten. 

Geen vorige versie in je map: je werk wordt niet verbeterd. 

Vorige versie steek je achteraan in je ringmap. 

Zorg ervoor dat je je werk goed opslaat, sla je werk telkens op de harde schijf van je computer, 
een stick en/of schijf op en plaats het ook op smartschool! 
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Indienen in een dunne ringmap in een effen kleur, aan de buitenkant voorzien van naam en klas. 
Voorzie tussenbladen per versie . 
Jouw bladen steek je niet in plastieken mapjes, maar geperforeerd in je map. 

Evaluatiefiche vooraan in de ringmap. 

De punten die je krijgt bij het indienen op de deadlines tellen mee voor procesevaluatie. Wat je 
nadien goed verbetert, kan natuurlijk extra punten opleveren bij productevaluatie. 

Voor de taalopdrachten vraag je raad aan je taalleerkracht Frans of Engels. 

Vragen over lay-out en opmaak en inhoud stel je aan jouw coach. 
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5 PLANNING PROJECTEVALUATIE 

5.1 Voorbereiden GIP 

Donderdag 15/06/17 
Vrijdag 16/06/17 

5.2 Presentatie leerlingen 

Maandag 19/6/17 
10:00  leerling 1 presentatie 

10:45  leerling 2 presentatie 

11:30  leerling 3 presentatie 

12:15  leerling 4 presentatie 

 

13:00  BROODJESLUNCH (door 7HL?) 

 

14:30  leerling 5 rondleiding in hotel 

15:15  leerling 6 rondleiding in hotel 

16:00  leerling 7 rondleiding in hotel 

16:45  leerling 8 rondleiding in hotel 

 

17:30  EINDE 

 

19:00  DINER 

 

 

Dinsdag 20/06/17 
 

10:00  leerling 5 presentatie 

10:45  leerling 6 presentatie 
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11:30  leerling 7 presentatie 

12:15  leerling 8 presentatie 

13:00  BROODJESLUNCH (door 7HL?) 

 

14:30  leerling 1 rondleiding in hotel 

15:15  leerling 2 rondleiding in hotel 

16:00  leerling 3 rondleiding in hotel 

16:45  leerling 4 rondleiding in hotel 

 

17:30  EINDE 

 

19:00  DINER 

 

6 Hotel werkplek 1, coach 

NAAM HOTEL COACH 

Leerling 1 Pandhotel Mevr. Vandecandelaere 

Leerling 2 Crowne Plaza  Mevr. Vandecandelaere 

Leerling 3 Jan Brito Mevr. Vandecandelaere 

Leerling 4 Novotel Mevr. Vandecandelaere  

Leerling 5 Hotel Orangerie Mevr. Denys 

Leerling 6 NH hotel Mevr. Denys 

Leerling 7 Hotel Prinsenhof Dhr. Denis 

Leerling 8 Martin’ s Brugge Dhr. Denis 
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7 Hotel werkplek 2, coach 

NAAM HOTEL COACH 

Leerling 6 Pandhotel Mevr. Denys 

Leerling 7 Crowne Plaza  Dhr. Denis 

Leerling 3 Novotel Mevr. Vandecandelaere 

Leerling 8 Hotel Orangerie Dhr. Denis 

Leerling 5 NH hotel Mevr. Denys 

Leerling 2 Hotel Prinsenhof Mevr. Vandecandelaere  

Leerling 1 Martin’ s Brugge Mevr. Vandecandelaere 
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6.13.2 Evaluatie GIP (proces) 

 

Hotel- en Toerismeschool Spermalie  -  Snaggaardstraat 15  -  Brugge 

Klas: 7TH Leraars: R. Vandecandelaere/I.Denys/J.Denis 

Nr:  2016/2017 Vak: Teaching hotel – 7des – GIP 

     

   
     

Klasnummer: ________  

Naam leerling: «Naam_Leerling»  

 

Mentor : «Stagementor» 

1 Eerste commerciële voorstelling GIP - Criteria 

 

Onderdelen Inhoud tekst PowerPoint presentatie 

 Behaald Totaal Behaald Totaal 

Verwelkoming  /2  /2 

Jezelf voorstellen  /2  /2 

Verloop presentatie/Inhoud  /2  /2 

Ligging  /2  /2 

Parkeergelegenheid  /2  /2 

Uitbating hotel  /2  /2 

Hotelclassificatie  /2  /2 

Klantentypologie  /2  /2 

Vormgeving ( foto’s, 

documentatie.) 

 /4  /4 

Algemeen totaal  /20  /20 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Taal (spelling, zinsbouw, AN)  /10 

Aandachtspunten 
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2 Tweede commerciële voorstelling GIP - Criteria 

 

Onderdelen Inhoud tekst PowerPoint presentatie 

 Behaald Totaal Behaald Totaal 

Word & ppt aangepast  /2  /2 

Verwelkoming - verbeterd  /2  /2 

Jezelf voorstellen - verbeterd  /2  /2 

Verloop presentatie/Inhoud-verbeterd  /2  /2 

Ligging- verbeterd  /2  /2 

Parkeergelegenheid - verbeterd  /2  /2 

Hotelclassificatie - verbeterd  /2  /2 

Uitbating hotel verbeterd  /2  /2 

Klantentypologie verbeterd  /2  /2 

Hotelkamers Engels  /4  /4 

Bezienswaardigheden in buurt  /2  /2 

Hotelbar  /2  /2 

Restaurant en bistro Frans  /4  /4 

Troeven vh hotel  /2  /2 

Slot & dankwoord  /1  /1 

Algemeen totaal  /33  /33 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

 

Taal (spelling, zinsbouw, AN)  /10² 

 Aandachtspunten 
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3 Verbetering tweede (deel 1) & eerste commerciële voorstelling (deel 2) GIP – Criteria 

 

Onderdelen Inhoud tekst PowerPoint presentatie 

 Behaald Totaal Behaald Totaal 

Word & ppt aangepast  /2  /2 

Verwelkoming - verbeterd  /2  /2 

Jezelf voorstellen - verbeterd  /2  /2 

Verloop presentatie/Inhoud-verbeterd  /2  /2 

Ligging- verbeterd  /2  /2 

Parkeergelegenheid - verbeterd  /2  /2 

Hotelclassificatie - verbeterd  /2  /2 

Uitbating hotel verbeterd  /2  /2 

Klantentypologie verbeterd  /2  /2 

Hotelkamers Engels  /4  /4 

Bezienswaardigheden in buurt  /2  /2 

Hotelbar  /2  /2 

Restaurant en bistro Frans  /4  /4 

Troeven vh hotel  /2  /2 

Slot & dankwoord  /1  /1 

Algemeen totaal  /33  /33 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

 

Taal (spelling, zinsbouw, AN)  /10 

Aandachtspunten 
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4 Verbetering en definitieve versies commerciële voorstelling hotel werkplek 1  

 

Onderdelen Inhoud tekst PowerPoint presentatie 

 Behaald Totaal Behaald Totaal 

Word & ppt aangepast  /2  /2 

Verwelkoming - verbeterd  /2  /2 

Jezelf voorstellen - verbeterd  /2  /2 

Verloop presentatie/Inhoud-verbeterd  /2  /2 

Ligging- verbeterd  /2  /2 

Parkeergelegenheid - verbeterd  /2  /2 

Hotelclassificatie - verbeterd  /2  /2 

Uitbating hotel verbeterd  /2  /2 

Klantentypologie verbeterd  /2  /2 

Hotelkamers Engels  /4  /4 

Bezienswaardigheden in buurt  /2  /2 

Hotelbar  /2  /2 

Restaurant of bistro Frans  /4  /4 

Troeven vh hotel  /2  /2 

Slot & dankwoord  /1  /1 

Algemeen totaal  /33  /33 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

 

Taal (spelling, zinsbouw, AN)  
/10 

Aandachtspunten 
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5 Werkplek 2: Rondleiding in je hotel – versie 1 

 

Onderdelen Inhoud tekst PowerPoint presentatie 

 Behaald Totaal Behaald Totaal 

Word document gemaakt  /2  /2 

Verwelkoming  /2  /2 

Jezelf voorstellen  /2  /2 

Je stelt je hotel voor (uitbating, 

classificatie, ligging, klantentypologie, 

parkeren….) 

 /5  /5 

Je stelt de lobby & front office voor  /5  /5 

Je geeft aan welke taken je aan front 

office hebt uitgevoerd. 

 /5  /5 

Je stelt 2 hotelkamers voor (kamertype, 

inrichting, etc) 

 /5  /5 

Opmaak Word document  /2  /2 

Algemeen totaal  /28  /28 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

 

Taal (spelling, zinsbouw, AN)  /10 

Aandachtspunten 
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6 Werkplek 2: rondleiding hotel – correcties versie 1 indienen + extra (in vetjes) 

 

Onderdelen Inhoud tekst PowerPoint presentatie 

 Behaald Totaal Behaald Totaal 

Word document gemaakt  /2  /2 

Verwelkoming -  /2  /2 

Jezelf voorstellen  /2  /2 

Je stelt je hotel voor (uitbating, 

classificatie, ligging, klantentypologie, 

parkeren….). 

 /5  /5 

Je stelt de lobby & front office voor.  /5  /5 

Je geeft aan welke taken je aan front 

office hebt uitgevoerd. 

 /5  /5 

Je stelt 2 hotelkamers voor (kamertype, 

inrichting, etc) 

 /5  /5 

Opmaak Word document  /2  /2 

Je stelt de ontbijtruimte en bar voor  /5  /5 

Je stelt een objectieve vergelijking voor 

tussen werkplek 1 en 2  

 /5  /5 

Je vertelt over je eigen ervaring in beide 

werkplekken 

 /5  /5 

Je geeft een slot en dankwoordje ivm 

duaal leren 

 /5  /5 

Algemeen totaal  /48  /48 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Taal (spelling, zinsbouw, AN)  /10 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

 

  



189 
 

 

6 Werkplek 2: rondleiding hotel – correcties versie 2 

 

Onderdelen Inhoud tekst PowerPoint presentatie 

 Behaald Totaal Behaald Totaal 

Word document gemaakt  /2  /2 

Verwelkoming -  /2  /2 

Jezelf voorstellen  /2  /2 

Je stelt je hotel voor (uitbating, 

classificatie, ligging, klantentypologie, 

parkeren….) 

 /5  /5 

Je stelt de lobby & front office voor.  /5  /5 

Je geeft aan welke taken je aan front 

office hebt uitgevoerd. 

 /5  /5 

Je stelt 2 hotelkamers voor (kamertype, 

inrichting, etc) 

 /5  /5 

Je stelt de ontbijtruimte en bar voor  /5  /5 

Je stelt een objectieve vergelijking voor 

tussen werkplek 1 en 2  

 /5  /5 

Je vertelt over je eigen ervaring in beide 

werkplekken 

 /5  /5 

Je geeft een slot en dankwoordje ivm 

duaal leren 

 /5  /5 

Opmaak Word document  /2  /2 

Algemeen totaal  /48  /48 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Taal (spelling, zinsbouw, AN)  /10 

Aandachtspunten 
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7 Werkplek 2: rondleiding hotel – definitieve versie 

 

Onderdelen Inhoud tekst PowerPoint presentatie 

 Behaald Totaal Behaald Totaal 

Word document gemaakt  /2  /2 

Verwelkoming -  /2  /2 

Jezelf voorstellen  /2  /2 

Je stelt je hotel voor (uitbating, 

classificatie, ligging, klantentypologie, 

parkeren….) 

 /5  /5 

Je stelt de lobby & front office voor.  /5  /5 

Je geeft aan welke taken je aan front 

office hebt uitgevoerd. 

 /5  /5 

Je stelt 2 hotelkamers voor (kamertype, 

inrichting, etc) 

 /5  /5 

Je stelt de ontbijtruimte en bar voor  /5  /5 

Je stelt een objectieve vergelijking voor 

tussen werkplek 1 en 2  

 /5  /5 

Je vertelt over je eigen ervaring in beide 

werkplekken 

 /5  /5 

Je geeft een slot en dankwoordje ivm 

duaal leren 

 /5  /5 

Opmaak Word document  /2  /2 

Algemeen totaal  /48  /48 

Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Taal (spelling, zinsbouw, AN)  /10 

Aandachtspunten 
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6.13.3 Evaluatie GIP (product) 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 

Evaluatie GIP Teaching Hotel - product 

De evaluatie gebeurt door leraren en externe juryleden (stagementoren).  Het eindtotaal 

wordt bepaald door: 

-50 % van de punten voor presentatie werkplek 1 (50% van de punten door leraren / 50% 

door externe jury) 

-50% van de punten voor rondleiding op werkplek 2 (idem). 

 

Alle stagementoren en hoteliers worden uitgenodigd als extern jurylid en kunnen zich 

inschrijven om op één van beide GIP-data te jureren. 

 

Er is telkens ook een leraar-coach en een taalleraar aanwezig als jurylid. 

 

De leerlingen hebben op dag 1 rondleiding of presentatie, op dag 2 de andere opdracht. 

De verdeling hiervoor gebeurt door loting. 
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Presentatie werkplek 1 

Naam leerling: 

Werkplek: 

Punten Totaal 

Inhoudelijke presentatie 

Informatie over het hotel  /15 

Commerciële vaardigheden  /15 

Productkennis / antwoorden op vragen  /10 

PowerPointpresentatie (lay-out, logo, kleuren)  /10 

Timing presentatie (30 minuten)  /5 

Decoratie   /5 

Taalvaardigheid 

Nederlands  /10 

Engels (hotelkamers)  /10 

Frans (restaurants)  /10 

Attitudes 

Voorkomen, houding, haartooi  /5 

Enthousiaste, open houding bij het presenteren  /5 

Totaal  /100 
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Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

Naam jurylid:  …………………………………………………… 

Functie jurylid:  stagementor / hotelier / leraar (schrappen wat niet past) 

Datum:  ……………………………………………………. 

Handtekening: 
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Rondleiding werkplek 2 

Naam leerling: 

Werkplek: 

Punten Totaal 

Inhoudelijke presentatie 

Informatie over het hotel  /20 

Uitleg over takenpakket  /20 

Commerciële vaardigheden  /15 

Productkennis / antwoorden op vragen  /10 

Ervaring werkplekleren   /10 

Timing presentatie (30 minuten)  /5 

Taalvaardigheid 

Nederlands  /10 

Attitudes 

Voorkomen, houding, haartooi  /5 

Enthousiaste, open houding bij het rondleiden   /5 

Totaal  /100 
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Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam jurylid:  …………………………………………………… 

Functie jurylid:  stagementor / hotelier / leraar (schrappen wat niet past) 

Datum:  ……………………………………………………. 

Handtekening: 
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6.13.4 Stagerapport 

 

Snaggaardstraat 15,  

BE-8000 BRUGGE 

Tel. +32 (0) 50 33 52 19 

Fax +32 (0) 50 33 90 79 

sabrina.caeckaert@spermalie.be 

www.spermalie.be 

 

  

HANDLEIDING 

VOOR HET STAGERAPPORT  

 

Teaching Hotel 

 

2016-2017 
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INHOUDSOPGAVE 

 

1 Inleiding ........................................................................................................................................................ 1 

2 Richtlijnen ..................................................................................................................................................... 2 
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4.1 VOORWOORD ............................................................................................................................................. 4 
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4.2.5 Rooms Division ........................................................................................................................ 4 

4.2.6 Food & Beverage ..................................................................................................................... 5 
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4.3 WERKRAPPORT ........................................................................................................................................... 5 

4.4 EINDEVALUATIE .......................................................................................................................................... 6 
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Inleiding 

De stage is in de lessentabellen van de afdeling opgenomen en maakt met het stagerapport en de 

verschillende deelopdrachten deel uit van de geïntegreerde proef. 

Enkele belangrijke tips om een fijne en leerrijke stage te doorlopen: 

 Wees altijd beleefd, vriendelijk en behulpzaam. 

 Stel je commercieel op. 

 Omdat je erg geïnteresseerd bent in de hotelsector, probeer je zo veel mogelijk kennis te 
verwerven. 

 Je ziet en vraagt werk; wacht niet altijd tot er iets van jou gevraagd wordt.  Probeer zo veel 
mogelijk zelf initiatief te nemen. 

 Laat je vooral nooit ontmoedigen! Iedere persoonlijkheid krijgt de kans om, mits een sterke 
motivatie en een heel grote werkkracht, volledig tot ontwikkeling te komen. 
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Richtlijnen 

Je werkt in het blanco document stagerapport dat we je apart doorsturen via Smartschool! 

 Alle pagina’s zijn genummerd. 

 Neem voor elk hoofdstuk een nieuw blad. (control + enter) 

 Stop je documentatiemateriaal bij voorkeur na elk onderdeel, dus niet allemaal achteraan en ook 
niet zomaar tussenin, want dan moet de lezer a.h.w.‘op zoek’ naar jouw tekst. Vergeet de bijlagen 
niet te nummeren! 

 Maak een duidelijk onderscheid tussen je eigen tekst en die uit brochures of andere bronnen 
(eventueel door gebruik te maken van een ander lettertype)! 

 Vermeld je bronnen!  Plagiaat is strafbaar. 

 Je stagerapport moet ingebonden zijn, zo niet wordt het niet gelezen! 

 Je maakt voor jezelf een duplicaat van je stagerapport. 

Inleveren van het rapport: 

 Je levert je stagerapport, volledig in orde en ter attentie van de stagebegeleider in bij de receptie 
in de lobby en dit ten laatste op vrijdag 16 juni 2017. Jij alleen bent verantwoordelijk voor het 
tijdig inleveren van je verslag. Je levert het ‘originele’ verslag in en je behoudt zelf het duplicaat. 

 Hoe inleveren? Onder gesloten omslag met vermelding van je naam, je stageplaats en de naam 
van je stagebegeleider.  
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Taaltips 

 Schrijf zakelijk, bondig, to-the-point. 

 Bij elk onderdeel is het van belang dat je eerst een duidelijke, objectieve beschrijving geeft van 
het geheel. Daarna geef je je persoonlijke visie op de inrichting en de organisatie van het bedrijf, 
duidelijk gemotiveerd met voldoende, goede argumenten. 

 Gebruik zo veel mogelijk volledige zinnen. 

 Wees duidelijk. Denk eraan dat je stageverslag ook door buitenstaanders gelezen én begrepen 
moet worden. 

 Gebruik geen reclametaal; in je verslag hoef je geen klanten voor het stagebedrijf te winnen. 

 Spreek de lezer, behalve in het voorwoord, niet direct aan. 

 Zorg ervoor dat alle opsommingen symmetrisch opgebouwd zijn. 

 Vermijd verouderd en te plechtig taalgebruik, maar ook te familiaire taal. 

 Vermijd overtollige woorden, vooral stopwoordjes zoals dan, echt, dus, gewoon, wel, eigenlijk, 
enz. 

 Zoek synoniemen en zorg voor variatie! 

 Het woordje ‘zeer’ is uit den boze.  Beter dan ‘zeer interessant’ is ‘heel, erg, hoogst, bijzonder, 
enorm, ontzettend, ... interessant’. 

 Bij twijfel: neem een woordenboek om het juiste woord of de juiste spellingsvorm te vinden. 
Gebruik de spellingscontrole van Word. 

 Schrijf, herlees en corrigeer. Wees kritisch voor jezelf.  
“Schrijven is schrappen.” 

Bedenk ook even dat “wat zonder inspanning geschreven wordt,  

ook doorgaans zonder plezier gelezen wordt”.   

Je stagebegeleider zal je dankbaar zijn.   
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Opbouw en inhoud van het stagerapport 
 

VOORWOORD 

In het voorwoord noteer je wat jouw verwachtingen van je stage waren. Je dankt ook de mensen die 

je geholpen hebben.  

BEDRIJFSRAPPORT 

Ligging / Bereikbaarheid 

Geef de ligging van het bedrijf. Is de zaak gemakkelijk te bereiken? 

Inrichting 

 Schets de plattegrond van het bedrijf (als het bedrijf groot is, is het voldoende de afdeling(en) 
waar je stage loopt, op papier te zetten).  Teken de plattegrond van bijv. de front-office afdeling 
en voeg een foto toe van je werkruimtes. Dit kan als bijlage. 

 Is orde en netheid belangrijk? Wie is daar verantwoordelijk voor? 

 Geef een overzicht van de technische support (kantoormachines), hierbij horen ook de software 
programma’s. Beschrijf kort de werking ervan. 

Personeel 

 Geef het organogram van het bedrijf.  

 Hoe werd je als stagiair onthaald? Kon je je snel integreren? Welke stappen heeft men 
ondernomen om je zo snel mogelijk met het bedrijf vertrouwd te maken? Hebben er zich 
problemen op dit vlak voorgedaan?  Had je een goed contact met de andere personeelsleden? 

 Beschrijf de werksfeer. Waren er conflicten? Hoe werden die opgelost? 

 Is er voldoende vast personeel? Werkt men ook met extra’s? Wanneer en waarom? 

Aard van het hotel 

 In welk soort hotel loop je stage? 

 Welk type gast komt naar het hotel? Welke nationaliteiten? 

 Waarom komen de meeste gasten naar dit hotel? 

Rooms Division 

 Welke kamertypes zijn er in het hotel, geef de namen van de verschillende types en een korte 
beschrijving met nadruk op de verschillen. 

 Wat zijn de rack rates? 
Welke speciale rates hanteert men? (namen, niet noodzakelijk prijzen) 

 Werkt men met een eigen housekeeping afdeling of met een schoonmaakbedrijf?  
Hoe wordt dit georganiseerd? 

 Is er een wasservice voor de gasten? Hoe wordt dit georganiseerd? 
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 Welk computerprogramma gebruikt men in het hotel? Front-office systeem, kassasysteem, 
andere,…? 

Food & Beverage 

 Welke ontbijten serveert men in het hotel? Voeg foto’s toe van het ontbijtbuffet of van de 
ontbijttafel. 

 Welke F&B outlets zijn er? Geef een korte bespreking. 

 Zijn er roomservice mogelijkheden? Geef een korte uitleg over de organisatie. 

Documentatie 

Verzamel goede documentatie, recente voorbeelden van reclamemateriaal, folders, salesmap, 

modellen van drukwerk die op je stageplaats worden gebruikt, nadat je daarvoor de toestemming 

hebt gevraagd. 

Voeg dit apart in je omslag toe. 

WERKRAPPORT 

Wat vond je persoonlijk van je werkuren? Was het haalbaar? 

Hou in onderstaand schema je gewerkte uren bij + het departement waar je aan de slag was.  

 

 

DAG DATUM UURREGELING UURREGELING DEPARTEMENT 

VAN TOT VAN TOT 
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EINDEVALUATIE 

Je maakt een eindverslag van min. 2, max. 3 getypte pagina’s.  Je schetst een globaal beeld van je 

stage, je stage-ervaringen en de evolutie in de stage. Je geeft ook je eigen appreciatie van de stage.  

De volgende punten moeten in je eindevaluatie aan bod komen, telkens goed en duidelijk 

geargumenteerd. Beweer nooit iets zonder het met feiten of argumenten te ondersteunen! 

Werk altijd eerst de positieve aspecten uit, daarna de negatieve en kom dan tot een besluit. 

 Was je beter voorbereid op de start in werkplek 2 door het werkplekleren op je eerste werkplek? 
Wat is het grote verschil tussen het werkplekleren en de blokstage? 

 Was je opleiding op school, toereikend om de stage tot een goed einde te brengen? Welke 
onderdelen uit je opleiding heb je goed kunnen gebruiken? Zijn er tekortkomingen? Welke?  Was 
je voldoende voorbereid op de stage? 

 Was je stageplaats een volwaardige stageplaats, goed genoeg om volgend jaar weer aan te 
bieden?  M.a.w.: werd je er goed begeleid? Kreeg je voldoende en volwaardige taken? 

 Was er een evolutie in het soort opdrachten dat je kreeg? Kreeg je meer verantwoordelijkheid? 
Mocht je zelfstandiger werken? Was de periode waarin je stage liep een geschikte periode? 

 Zou jij later in het bedrijf waar je stage liep willen werken? Heeft je stage je toekomstplannen 
veranderd? Hoe? 
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7 In de pers 
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8 Flyer 
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9 Lexicon 

beeldwoordenboek Een beeldwoordenboek is een soort woordenboek waarbij in plaats 

van een beschrijving van het woord een plaatje of foto wordt gebruikt. 

beroepsprofiel Een beroepsprofiel is een omschrijving van de beroepsactiviteiten in 

een bepaald beroep (de beroepstaken) en de vereisten waaraan 

iemand moet voldoen die dat beroep uitoefent of wilt uitoefenen (de 

competenties). 

certificering officiële erkenning van een opleiding 

civiel effect toegekende waarde op maatschappelijk niveau 

communicatieplan In een communicatieplan neemt men alle communicatieacties op die 

men wil uitvoeren bij de verschillende doelgroepen. Alle 

communicatieacties staan in chronologische volgorde, telkens met 

communicatieacties per doelgroep. Normaal gezien maakt men het 

communicatieplan tijdens de planningsfase op. Een communicatieplan 

is echter geen statisch document. Er kunnen zich tijdens de uitvoering 

van het project immers wijzigingen voordoen. Om die reden wordt 

een communicatieplan regelmatig geactualiseerd. 
Competent ‘Competent’ is een beroependatabank die de vroegere 

beroepsprofielen vervangt. 
‘Competent’ is een product van de SERV in een partnerschap met 
VDAB. SERV zorgt ervoor dat de fiches up to date blijven en door de 
sociale partners goedgekeurd worden. VDAB baseert zijn 
dienstverlening op ‘Competent’ en gebruikt het onder andere voor de 
begeleiding van werkzoekenden, loopbaanbegeleiding en 
automatische matching. 

competentfiche ‘Competent’ bevat fiches met informatie over de inhoud van 
beroepen, welke activiteiten je moet kunnen uitvoeren en wat je 
daarvoor moet kunnen en kennen, hoe het werk georganiseerd is, enz. 
De fiches dekken de volledige arbeidsmarkt af. Ze zijn geordend in 
domeinen en clusters. Daardoor is de informatie gemakkelijk te 
doorzoeken. 

competentie Een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en 

attitudes. Het is het vermogen om beroepstaken die essentieel zijn 

voor een functie/rol adequaat te verrichten. 

competentiemanagement Goed “beheren” van eigenschappen, kennis of vaardigheden van 

mensen, groepen van mensen of organisaties. 

competentiewoordenboek Om competenties op een goede en objectieve manier bespreekbaar te 

stellen, is het van groot belang dat iedereen weet wat er onder elke 

competentie verstaan wordt, en hoe men de aanwezigheid van de 

competentie heel concreet in de praktijk kan observeren. Een grote 

hulp hierbij is een competentiewoordenboek, dat alle competenties 

definieert en vertaalt in concrete, observeerbare gedragsindicatoren.  

Als men de competenties wil beschrijven voor een bepaald beroep en 

dit gekoppeld aan een bepaalde opleiding is het zinvol zich op het 
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bestaande beroepsprofiel en daarbij horende opleidingsprofiel te 

baseren. Daar staan immers de verwachte competenties duidelijk 

beschreven. 

contractonderwijs Contractonderwijs is onderwijs dat door de cursist of door een externe 

partij zelf gefinancierd wordt, dit in tegenstelling tot het reguliere 

onderwijs dat door de Vlaamse gemeenschap gesubsidieerd wordt. 

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

deler Gemiddeld subsidieerbare groepsgrootte 

d staat voor de deler of de gemiddeld financierbare groepsgrootte, 

bepaald op niveau van het leergebied. Wanneer de deler bijvoorbeeld 

8 is, moet een centrum 8 financierbare cursisten in de module hebben 

om de ingezette omkadering terug te winnen voor het 

volgende schooljaar. Heeft het centrum minder cursisten dan verliest 

het omkadering, zijn het er meer dan neemt de omkadering in het 

volgende schooljaar toe. 

duaal leren De meest intensieve vorm van werkplekleren waarvan de 

competenties  vooral op de werkvloer verworven worden. Gestreefd 

wordt naar 60% of meer op de werkvloer. 

ervaringsbewijs Een ervaringsbewijs is een officieel bewijs van bekwaamheid dat 

iemands vaardigheden erkent. Voor heel wat beroepen kan je een 

proef afleggen om het ervaringsbewijs te behalen. 

EVC Erkenning van verworven competenties: EVC geeft iemand de 
mogelijkheid om zijn kennen, kunnen en attitudes te laten erkennen, 
onafhankelijk van de context waarin hij deze kennis, vaardigheden en 
attitudes verwierf. De competenties van de persoon worden 
beoordeeld aan de hand van een standaard. EVC-procedures bieden 
een alternatief parcours om een bewijs van erkenning te verkrijgen, 
buiten het traditionele onderwijs- en opleidingscircuit. 

geïntegreerd leertraject Een geïntegreerd leertraject is een combinatie van verschillende 

aspecten binnen een opleidingstraject. In het kader van het project 

wordt met “geïntegreerd leertraject” een opleidingstraject bedoeld 

waar men leren en werken volledig combineert. Het traject heeft als 

finaal doel de vaardigheden die men op de werkvloer verwerft in 

combinatie van de gevolgde opleiding te certificeren. 

knelpuntberoep Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor de vacatures moeilijk 

ingevuld geraken. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken: er is een te 

lage uitstroom uit het onderwijs, de kandidaten beschikken niet over 

de gevraagde bekwaamheden of de job heeft onaantrekkelijke 

arbeidsomstandigheden zoals bijvoorbeeld weekendwerk. VDAB 

publiceert elk jaar een lijst van de knelpuntberoepen in Vlaanderen. 

LED De Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) centraliseert alle 

behaalde diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen en getuigschriften. 

Gegevens worden hierdoor betrouwbaarder en de administratie wordt 

vereenvoudigd. Zodra Vlaamse instellingen diploma’s, getuigschriften 

of bewijzen uitreiken, worden ze automatisch opgenomen in LED. 
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Burgers en overheden kunnen deze leer- en ervaringsbewijzen 

inkijken. Sollicitanten hoeven bijgevolg hun diploma’s niet langer op 

zak te hebben. Met hun e-ID of token kunnen ze op de LED-website 

onmiddellijk alle beschikbare informatie tonen aan hun (toekomstige) 

werkgever. Die weet dan meteen dat de informatie correct en 

betrouwbaar is. Ook de dienstverlening van de VDAB wordt een stuk 

eenvoudiger. Geen papieren bewijsstukken meer nodig nu de VDAB 

rechtstreeks diploma’s kan opvragen in LED.  

LLL Levenslang leren 

opleidingsfiche Korte beschrijving van de opleidingsinhoud met een opsomming van 

de belangrijkste competenties. 

opleidingsprofiel Een opleidingsprofiel is het geheel van eindtermen, specifieke 
eindtermen en basiscompetenties waartoe een opleiding 
(op)leidt. In een opleidingsprofiel wordt onder meer het 
minimale aantal lestijden van een opleiding en het aantal 
modules binnen een opleiding aangegeven. De eindtermen, de 
specifieke eindtermen en basiscompetenties worden erin 
verdeeld over de modules. 
Dergelijk profiel is steeds gebaseerd op een referentiekader 
zoals een beroepscompetentieprofiel, het Europese 
referentiekader voor vreemde talen, een studieprofiel of een 
ander referentiekader. Dit maakt het mogelijk om opleidingen af 
te stemmen op breed maatschappelijke tendensen. 

opleidingsverstrekker Een opleidingsverstrekker is een organisatie die opleidingen aanbiedt. 

In Vlaanderen zijn heel wat erkende opleidingsverstrekkers zoals de 

centra voor Volwassenenonderwijs, VDAB, Syntra, … 

POP persoonlijk opleidingsplan – mijn loopbaan VDAB 

http://www.talentontwikkelaar.be/competenties-ontwikkelen-

opleiding-vto/persoonlijk-ontwikkelingsplan-pop  

SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. 

werkplekleren Werkplekleren bestaat onder verschillende namen en vormen, denk 
maar aan alternerend leren, individuele praktijklessen, stages, 
afwisselend leren en werken, duaal leren, leerwerkopleidingen, 
groepspraktijken... 
Deze verschillende vormen van werkplekleren variëren in duur, 
omvang, locatie, actoren... Toch gaan ze allemaal over het aanleren en 
toepassen van competenties in werksituaties: werkplekleren. 

 

  

http://www.talentontwikkelaar.be/competenties-ontwikkelen-opleiding-vto/persoonlijk-ontwikkelingsplan-pop
http://www.talentontwikkelaar.be/competenties-ontwikkelen-opleiding-vto/persoonlijk-ontwikkelingsplan-pop
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10 Bijkomende informatie 

10.1 Bibliografie 

10.1.1 Achtergrondinformatie 

- Conceptnota bis: duaal leren, een volwaardige kwalificerende leerweg; Vlaamse Overheid, 25 

juni 2015 

- Alternerend leren: informatiefiches, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, 25 mei 2016 

10.1.2 Ondersteunend materiaal 

- CAECKAERT S. e.a., Wat is hotel?, Melle, mjPublishing nv, 2016 

- Horeca Vorming Vlaanderen, Zo klaar als een klontje, beeldwoordenboek, 2012 

- Horeca Vorming Vlaanderen, Beeldwoordenboek housekeeping, 2015 
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10.2 Nuttige links 

- www.competent.be : competentfiches, beroepsprofielen 

- http://www.ervaringsbewijs.be/ : overzicht bestaande ervaringsbewijzen 

- http://www.vdab.be/trends/vacatureanalyse.shtml : knelpuntberoepen VDAB 
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