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Assistent Horeca, Voeding en
Voedingsindustrie
Lijkt het je leuk om gasten te laten genieten van een verrassende en smakelijke lunch, diner of tussendoortje? Als
assistent horeca, voeding of voedingsindustrie help je bij de voorbereidingen in de keuken, de bakkerij of in het
restaurant. Ook kan het zijn dat je meehelpt bij het bereidingsproces in de voedings- en mengvoederindustrie. Iets
voor jou? Meld je dan aan voor de mbo-opleiding Assistent Horeca, Voeding en Voedingsindustrie!
Je weet hoe je hygiënisch moet omgaan met jezelf, levensmiddelen en het bedrijf waar je werkt. Je kunt in het
bedrijf waar je werkt meewerken om mooie en lekkere producten te maken. Je kent de meeste basisvaardigheden
en je kunt goed samenwerken. Je kunt onder andere werken bij een fastfoodrestaurant, bedrijfskantine, pizzeria,
broodjeszaak, sportcomplex, bungalowpark, verzorgingshuis, hotel, conferentieoord of zelfs een pretpark.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• samenwerken
• theorie en praktijk van het vak;
• sociale- en communicatieve vaardigheden
Ook krijg je Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• kerntaak basisdeel: werken als assistent in een arbeidsorganisatie.
• kerntaak profiel: assisteren bij ambachtelijke of industriële productie, verwerking en/of
verpakking van voeding.

verpakking van voeding.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden: boeken ca. € 200,-.
• extra onderwijsbenodigdheden BOL: kokskleding (zelf aanschaffen); messenset ca. € 85,(verkrijgbaar op school).
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: je loopt 16 uur per week stage.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag per week naar school.
Vooropleiding
Je moet op 1 augustus 16 jaar of ouder zijn. Een diploma is niet nodig.
Vervolgopleiding
• Kok
• Gastheer/vrouw
• Uitvoerend bakker
• Facilitair Medewerker
Crebo: 25252



Informatie en vragen
Mevrouw D. Verkissen
D.Verkissen@horizoncollege.nl
(072) 547 68 58

