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Manager/Ondernemer Horeca
In een brasserie, grand-café, lunchroom of hotel werken als manager? Tijdens de mbo-opleiding
Manager/Ondernemer Horeca leer je wat daar voor nodig is!
Als manager/ondernemer horeca ben je betrokken bij de operationele leiding en bedrijfsvoering. Daarnaast stel je
plannen op, ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden in de organisatie en bepaal je (mede) het beleid. In
deze functie is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat iedereen zich aan alle wettelijke regels en voorschriften houdt.
Heb je die vaardigheden?

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• een ondernemingsplan maken
• een marktanalyse maken
• personeelsbeleid opstellen
• zorgdragen voor de ﬁnanciële administratie
• medewerkers aansturen
• werkzaamheden verdelen
• promotie verzorgen
• gerechten bereiden
• bestellingen serveren
• speciale arrangementen en partijen verzorgen
• gasten ontvangen en uitchecken
• verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gasten

Ook krijg je Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen, waaronder de volgende:
• evenementen (interne)
• wijnkennis 2 (in 3e leerjaar of bij afgeronde Wijnkennis 1)
• bierkennis
• eetcultuur en wensen
• voorbereiding hbo
• Engels
• Duits
• praktijkopleider

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 880,• 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
Gedurende de opleiding loop je in totaal 36-40 weken stage. In zowel het eerste als het tweede
schooljaar is dit een periode van 8-10 weken. Tijdens de stageperiode in het derde leerjaar (een
periode van 16-20 weken) kun je zowel in het buitenland als in Nederland stage lopen.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo Zelfstandig Werkend Kok
• mbo Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw
Vervolgopleiding
hbo
Crebo: 25184

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

benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



Informatie en vragen
Meneer J. Rijks
J.V.V.Rijks@horizoncollege.nl
(072) 547 64 76

