Specialisatiejaren
7 Hotelonthaal BSO
7 Gastronomie BSO

7 Hotelonthaal
Word eerstelijnsmedewerker in een hotel bij de hotelreceptie
‘front office’, de kamerafdeling ‘housekeeping’ of in het
voorraadbeheer ‘food and beverage’.
Via praktijklessen en stage leer je hoe je het verblijf van je
gasten moet voorbereiden, hoe je hoteldiensten kan voorstellen, reservaties moet boeken of annuleren.
Vakken zoals receptieleer, banqueting, onthaaltechnieken,
housekeeping , organisatie van seminaries en guest relations
zijn dagelijkse kost.
Je oefenterrein: ons didactisch hotel Stuvenberghe met
moderne kamers, lobby, vergaderzaal en receptie.
We geven je een jaar om je skills te trainen, daarna is het
‘voor echt’.



Voorbereiding op het beroepsleven



Stage



Minionderneming



Buitenlandse studiereis



Ook zonder vooropleiding hotel ben je welkom

“ Ik heb altijd gedroomd van een internationale carrière
binnen een grote hotelketen. Op Spermalie heb ik de basis
gelegd om mijn loopbaan bij Accor uit te bouwen.”
Petra De Meyere
7 Hotelonthaal
General Manager Novotel Brugge Centrum

7 Hotelonthaal
Wil je gasten professioneel onthalen?
Dan is het 7e specialisatiejaar Hotelonthaal iets voor jou!
Een gevarieerde onthaalopleiding
 Je ontdekt nieuwe afdelingen in de hotelsector: receptie, roomservice en

housekeeping.
 Je onthaalt gasten op professionele wijze in verschillende talen.
 Je verzorgt de P.R., zo ben je het visitekaartje van het hotel.
 Je bekwaamt je in de volledige organisatie aan de receptie.
 Je traint in communicatieve vaardigheden: verkoopsgesprekken, etiquette en

klachtenbehandeling.
 Je leert gebruik maken van alle moderne communicatietechnieken en hotel-

software.
 Je zorgt voor piekfijne gastenkamers, organiseert en controleert de housekeeping.
 Je organiseert thema ontbijten.
 Je organiseert alle roomservice activiteiten.

Daarenboven krijg je de kans om binnen het volwassenenonderwijs van Spermalie een
extra opleiding te volgen! Je hebt keuze tussen ‘degustatie wereldwijnen’, ‘Frans voor de
toeristische sector’ of ‘Spaans voor de toeristische sector’.
Je betaalt enkel het inschrijvingsgeld.

Een brug tussen opleiding
en carrière
 Je maakt kennis met de hotellerie

via hotelbezoeken, gastcolleges.
 Je start een eigen bedrijf. In deze

minionderneming solliciteer je voor
jouw droomjob.
Ons didactisch hotel is het ideale
decor met alle nodige faciliteiten
voor uitgebreide ontbijtbuffetten,
brunches en koffiepauzes.
 Je beleeft een unieke studiereis.

Dit schooljaar kozen we voor een
zesdaagse trip naar de Canarische
eilanden nl. Gran Canaria.
Je maakt kennis met internationale
hotelketens, de Spaanse
gastronomie en de mooie natuur.
 Je loopt een 5-tal weken stage in

de periode mei-juni. Je oefent een
onthaalfunctie uit in een hotel.

Toelatingsvoorwaarden en diploma’s
 Voor leerlingen die geslaagd zijn in een 6e jaar Restaurant & Keuken BSO of Hotel TSO.
 Leerlingen van het 6e technische hotel of leerlingen die reeds met succes een

7e specialisatiejaar gevolgd hebben, worden vrijgesteld van de basisvorming
(LO, godsdienst, mavo en Nederlands).
 Leerlingen die geen vooropleiding ‘hotel’ gevolgd hebben, worden eveneens

toegelaten tot dit specialisatiejaar mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Zij moeten uiteraard sterk gemotiveerd zijn, afgestudeerd zijn in een
richting met voldoende accent op vreemde talen (Frans, Engels en Duits) en in het
begin van het schooljaar een 6-tal inhaallessen ‘basiscursus keuken en restaurant’
volgen.
 Je behaalt het diploma secundair onderwijs met vermelding van de gekozen

specialiteit (voor leerlingen met een studiegetuigschrift BSO). Leerlingen uit een 6e TSO
behalen een studiegetuigschrift met vermelding van de gekozen specialiteit.
 Indien je vrijblijvend een extra opleiding binnen het volwassenonderwijs Spermalie

volgt (Franse communicatie, Spaans voor de toeristische sector, degustatie
wereldwijnen) behaal je het bijkomend deelcertificaat.

Een job aan de receptie van een horeca- of
cateringbedrijf of als verantwoordelijke voor
de housekeeping, behoren tot de tewerkstellingsmogelijkheden.
De juiste motivatie geeft je bovendien de
kans om tot hogere functies op te klimmen.

Lesprogramma
 De lessen lopen van 8.45 u. tot 17.00 u.
 Woensdagnamiddag is voor alle leerlingen een normale lesnamiddag.
 Op vrijdagmiddag eindigen de lessen om 12.20 u.

Excursies
 In functie van de opleiding worden bedrijfsbezoeken en/of dagexcursies georgani-

seerd. De kostprijs varieert volgens de aangeboden excursie.
 Daarnaast zijn de leerlingen verplicht om deel te nemen aan een internationale studie-

reis. Deze activiteit biedt een meerwaarde aan de opleiding omdat de leerlingen kennismaken met een vreemde cultuur, gastronomie en internationale horecabedrijven.
 Deze activiteit wordt per schooljaar bepaald. Richtprijs schooljaar 2019-2020: € 920,00

alles inbegrepen, zoals vliegtuigticket, accommodatie, maaltijden, excursies en lessenpakket.

Lessentabel
7 Hotelonthaal
Soort vak

Vak

Aantal uur
Hotelonthaal

Algemene
vakken

Godsdienst

2

Nederlands

2

Frans

2

Engels

2

Duits

2

Maatschappelijke vorming

2

PAV

Technische
vakken

Lichamelijke opvoeding

2

Informatica

1

Hotelorganisatie en –onthaal

8

- Receptie
- Onthaal en communicatie
- Housekeeping
- Inkoop en opslag F&B
-Vergaderingen en banketten
Praktische
vakken

TOTAAL

12 u praktijk op
school + blokstage
hotel (5w) + minionderneming

35

7 Gastronomie
Banketaannemer - Traiteur
Zit er een topchef in jou? We zullen het snel ontdekken in het
7e jaar gastronomie!
Zet die koksmuts maar recht en slijp de messen. De nieuwste
kooktechnieken en de geheimen van de hedendaagse
gastronomie komen op je af. Je tovert met wereldsmaken en
absorbeert nieuwe tendensen. Je leert creatief koken met
nieuwe ingrediënten, gerechten, dranken en bereidingswijzen uit de gastronomie. Je ontdekt en kookt met local
food.
Daarnaast leer je alles over kostprijsberekening, veiligheid,
leverancierskeuze, hygiëne en efficiëntie.
Cateringopdrachten tijden binnen- en buitenlandse projecten bereiden je voor op het echte werk.



Voorbereiding op het beroepsleven



Stage



Minionderneming



Buitenlandse studiereis

“ Op Spermalie leerde ik een mooi palet van kleuren, geuren
en smaken uit elk werelddeel gebruiken. Zo komen mijn
beste gerechten tot stand. Het blijft een boeiende job omdat
je met dezelfde ingrediënten zoveel verschillende dingen
kunt maken.”
Pieter Lefevre
7 Gastronomie
Keukenchef Hertog Jan

7 Gastronomie
Banketaannemer - Traiteur
Droom je van een job in een sterrenrestaurant?
Dan is het 7e specialisatiejaar Gastronomie iets voor jou!
Een gespecialiseerde keukenopleiding
 Je specialiseert je in de bereiding van verfijnde, gastronomische gerechten.
 Je leert de nieuwste technieken aan. Denk maar aan thermomix, pacojet, roner,

fermenteren, vacuüm– en stikstofkoken.
 Je werkt met texturas en ontdekt de moleculaire gastronomie, maar ook slow food.
 Je maakt kennis met exclusieve ingrediënten en nieuwe gerechten uit diverse

continenten.
 Je laat je inspireren door nieuwe tendensen (foodpairing, local food).
 Je werkt originele culinaire themabanketten uit & bekwaamt je in cateringactiviteten.
 Je degusteert wijnen & bieren om de ideale combinatie met de gerechten te

ontdekken.
 Je combineert originaliteit en creativiteit met klant- en marktgevoeligheid.
 Je organiseert en beheert een delicatessenzaak qua aankopen, verkooptechnieken,

marketing en kasbeheer.
 Je bepaalt de F&B cost, je doet de price-setting en je maakt de juiste leveranciers-

keuze.
 Je leert veilig, efficiënt, hygiënisch en economisch werken en denken.

Daarenboven krijg je de kans om binnen het volwassenenonderwijs van Spermalie een
extra opleiding te volgen! Je hebt keuze tussen ‘degustatie wereldwijnen’, ‘Frans voor de
toeristische sector’ of ‘Spaans voor de toeristische sector’.
Je betaalt enkel het inschrijvingsgeld.

Een brug tussen opleiding
en carrière
 Je wordt regelmatig betrokken bij

de catering van belangrijke binnenen buitenlandse manifestaties, zoals
de catering van het World Economic
Forum in Ameron Hotel**** Davos
(Zwitserland). Gedurende één week
word je ondergedompeld in de
realiteit van een mega-evenement
met de meest strenge veiligheidsvoorschriften.
 Je bezoekt vakbeurzen en

gespecialiseerde horecabedrijven.
 Je krijgt de kans om deel te nemen

aan prestigieuze wedstrijden.
 Je start een eigen bedrijf. In deze

minionderneming solliciteer je voor
jouw droomjob en beleef je alle
aspecten van een KMO.
 Je loopt een 6-tal weken stage in

de periode mei-juni. Dit kan zowel in
binnen- als buitenland in tal van
topzaken.

World Economic Forum Davos

Toelatingsvoorwaarden en diploma’s
 Voor leerlingen die geslaagd zijn in een 6e jaar (TSO of BSO) binnen het studiegebied

voeding.
 Leerlingen van het 6e technische hotel of leerlingen die reeds met succes een

7e specialisatiejaar gevolgd hebben, worden vrijgesteld van de basisvorming
(LO, godsdienst, mavo en Nederlands).
 Je behaalt het diploma secundair onderwijs met vermelding van de gekozen

specialiteit (voor leerlingen met een studiegetuigschrift BSO). Leerlingen met een
technische vooropleiding behalen een studiegetuigschrift van de gekozen
specialiteit.
 Indien je vrijblijvend een extra opleiding binnen het volwassenonderwijs Spermalie

volgt (Franse communicatie, Spaans voor de toeristische sector, degustatie
wereldwijnen) behaal je het bijkomend deelcertificaat.

Er wacht jou een mooie toekomst.
Je kan onmiddellijk aan de slag in
een toprestaurant of een professioneel
catering bedrijf. Na de nodige beroepservaring ben je voldoende voorbereid
om jouw eigen zaak te starten.

Lesprogramma
 De lessen lopen van 8.45 u. tot 17.00 u.
 Woensdagnamiddag is voor alle leerlingen een normale lesnamiddag.
 Op vrijdagmiddag eindigen de lessen om 12.20 u.

Excursies
 In functie van de opleiding worden bedrijfsbezoeken en/of dagexcursies georgani-

seerd. De kostprijs varieert volgens de aangeboden excursie.
 Daarnaast zijn de leerlingen verplicht om deel te nemen aan een internationale studie-

reis. Deze activiteit biedt een meerwaarde aan de opleiding omdat de leerlingen kennismaken met een vreemde cultuur, gastronomie en internationale horecabedrijven.
 Dit schooljaar kozen we voor een vijfdaagse trip naar Piëmonte en omgeving.

Dit mekka van de gastronomie staat bekend voor hoogstaande gastronomie en bepaalt de huidige trends (o.a. slow food).
 Deze activiteit wordt per schooljaar bepaald. Richtprijs schooljaar 2019-2020: € 920,00

alles inbegrepen, zoals vliegtuigticket, accommodatie, maaltijden, excursies en lessenpakket.

Piemonte

Lessentabel
7 Gastronomie
Soort vak

Vak

Aantal uur
Gastronomie

Algemene
vakken

Godsdienst

2

Nederlands

2

Frans

2

Engels

2

Maatschappelijke vorming

2

PAV

Technische
vakken

Lichamelijke opvoeding

2

Informatica

1

Banketorganisatie

6

- Organisatie van banketten
- Keukenorganisatie en
gastronomie
- Drankenselectie en advies
Praktische
vakken

TOTAAL

16 u praktijk/
banketorganisatie
op school
+ blokstage (6w)
+ minionderneming

35

Algemene info
Tarifering
Internen ontvangen telkens twee rekeningen: één voor het internaat en één voor de
overige schoolkosten.
Wij berekenen telkens voor het internaat en externaat vooraf de totale prijs op jaarbasis.
Voor het gemak van de betaling delen wij dit bedrag door vijf, zodat u vijfmaal een gelijke
rekening krijgt opgestuurd, gespreid over het schooljaar (vóór elke schoolvakantie).
De tarieven worden aan de index gekoppeld en vermelden de prijzen per periode.

Hotelonthaal

Gastronomie

7HL*

7BT

j/m

intern

extern

j

€ 557,00

€ 232,00

m

€ 575,00

€ 232,00

j

€ 557,00

€ 248,00

m

€ 575,00

€ 248,00

* De leerlingen mogen op vrijdagmiddag op school eten. Daarvoor betalen zij € 31,00
extra per periode.

Internen verkrijgen een korting per periode vanaf:


3 kinderen ten laste: € 6,00



4 kinderen ten laste: € 11,50



5 kinderen ten laste: € 17,00



6 kinderen ten laste: € 23,00

Voor meer details over het internaat hebben we een aparte internaatbrochure.

Schoolverzekering
Verzekering voor lichamelijke letsels opgelopen op school, in het hotel, op stage en ook
op de weg naar school en omgekeerd (fietser, voetganger en zwakke weggebruiker).
Bestuurders van voertuigen worden geacht zichzelf te verzekeren.
Materiële schade (kledij, bril,…) wordt niet terugbetaald.

Uniform theorielessen 7e jaren
Voor de theorielessen hebben de leerlingen van het 7e jaar de keuze uit volgende kledij:
 Het praktijkuniform (de 1e week van september komt de leverancier langs op school om de
maten op te nemen van de nieuwe leerlingen van het 7e jaar, leerlingen die bij ons het 6e jaar
volgden kunnen bijbestellen indien nodig).
 Het klassenuniform (enkel leerlingen die dit al hebben van het 6de jaar)
 Stadskledij:
 Mag zelf aangekocht worden
of
via de school (leverancier Belize): pasdagen tijdens juli of augustus
 Kleuren voor alle kledij: marineblauw, zwart, grijs of beige (wit mag ook voor hemd en bloes)
 Bestaat steeds uit:
voor jongens:
blazer, broek, klassiek hemd met bijhorende das of strik, klassieke (winter)jas
lederen zwarte, donkerblauwe of donkerbruine stadsschoenen
voor meisjes:
blazer, broek en bloes of pulletje (fijne rolkraagpull), klassieke (winter)jas
kleedje : enkel aan te kopen via Belize (zie afbeelding)
lederen zwarte, donkerblauwe of donkerbruine stadsschoenen

€ 146,50

€ 54,00

€ 173,50

€ 93,00

€ 58,00

6 keukenhanddoeken

wit T-shirt onder keukenkledij

riem (gordel)

I

J

veiligheidsschoenen zwart

halsdoekje

keukentoque

keukenbroek (pied-de-poule)

voorbindschort (lang)

keukenvest

KEUKENKLEDIJ

schoenen (keuze uit 2 modellen)

badge

das (groen voor praktijk)

wit hemd (met groene accenten)

D

E

L

K

K

J

I

T

K

A

R

P

blazer

blauwe pantalon

JONGENS

school

via

aankoop

school

via

aankoop

schoenen (keuze uit 2 modellen)

badge

sjaaltje

witte blouse (met groene accenten)

blazer

blauwe pantalon

€ 37,00

€ 6,00

€ 13,00

€ 23,00

€ 10,00

€ 32,00

vleesvork

wetstaal

Messenbeugel (foudraal 4 vaks)

demi chef (koksmes 25 cm)

paletmes

fileermes

officemes

econoom

GASTRONOMIE

€ 79,00
€ 88,00

€ 6,00

€ 22,00

€ 42,00

€ 177,00

€ 76,00

HOTELONTHAAL

www.
couteauxco.be

via

aankoop

KEUKENMATERIAAL

school

via

aankoop

MEISJES

€ 24,00

€ 9,00

€ 22,00

€ 47,80

€ 12,00

€ 32,00

€ 20,00

€ 2,00

€ 72,00

€ 6,00

€ 22,00

€ 42,00

€ 170,00

€ 76,00

