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Kok
Gerechten bereiden én zorgen dat deze er aantrekkelijk en smakelijk uitzien? Je leert het tijdens de mbo-opleiding
Kok!
Als kok werk je in een keuken van een hotel, restaurant, bistro, eetcafé́ , cateringbedrijf of instelling. Je zorgt dat de
werkomgeving netjes en schoon is, zodat je hygiënisch kunt werken. Dit doe je volgens de voorschriften.
Daarnaast controleer je de producten en sla je deze op. Daarbij zijn je kennis en beheersing van kooktechnieken
heel belangrijk. Ook bewaak je de kwaliteit van gerechten. Je kunt deze taken en werkzaamheden zelfstandig of in
samenwerking met collega's uitvoeren.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• gerechten bereiden
• keukenvoorraden beheren
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen, waaronder de volgende:
• eetcultuur en wensen
• Aziatische keuken
• bierkennis
• wijnkennis 1
• Duits
• Engels

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*:€ 545,- (BOL), ca. € 280,- (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 per week stage gedurende de hele opleiding.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
• vmbo
• mbo Horeca-assistent (met positief doorstroomadvies)
Vervolgopleiding
Zelfstandig Werkend Kok
Crebo: 25180

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.



PUNT VAN AANDACHT
Let op! Als voorbereiding op het werken in de horeca moet je er rekening mee houden
dat je ook 1-2 keer per week avondlessen volgt. Dan serveer je diners, als onderdeel van
het lesprogramma.



Informatie en vragen
Meneer B. Folkers
B.F.A.Folkers@horizoncollege.nl

B.F.A.Folkers@horizoncollege.nl
(0299) 45 53 00

