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Gastheer/Gastvrouw
Als gastheer of gastvrouw werk je meestal in een restaurant. Dat kan een eenvoudig eetcafé zijn, maar ook een
luxe restaurant. Je belangrijkste taak is het ontvangen, begeleiden en adviseren van gasten. Lijkt dit je leuk? Volg
dan de mbo-opleiding Gastheer/Gastvrouw!
Je werkt als gastheer/gastvrouw vaak in een team en draagt zorg voor het schoon en netjes houden van diverse
gastenruimtes. Je kunt omgaan met gasten en houdt rekening met hun wensen en behoeften. Je neemt
bestellingen op en voert op de juiste wijze bedieningshandelingen uit. Daarnaast heb je kennis van producten en
kun je informatie geven over menu’s en bereidingswijzen. Je voert verder voorbereidende en afrondende
werkzaamheden uit.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• dranken en gerechten bereiden en serveren
• de voorraad beheren
• bestellingen doen
• voorbereidende en afrondende werkzaamheden uitvoeren
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen, waaronder de volgende:
• bereidt eenvoudige gerechten
• eetcultuur en wensen
• wijnkennis 1
• bierkennis

• bierkennis
• brood- en banketproducten
• Duits

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1,5 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 616,- (BOL), ca. € 449,- (BBL)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: na een introductieperiode loop je 2 dagen stage per week gedurende de hele opleiding.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
• vmbo (bb, kb, gl en tl)
• mbo Horeca-assistent (met positief doorstroomadvies)

Vervolgopleiding
Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw (BBL)
Crebo: 25168

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.
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