// CENTRUM LEREN & WERKEN

OPLEIDING VOEDING - HORECA

CENTRUM LEREN & WERKEN
2DE & 3DE GRAAD
+ DIPLOMA SO
Algemene vorming

7

BGV

8

Werkplekleren

23*

*Het aantal uren dat je gaat werken is afhankelijk
van de cao van het bedrijf

In het deeltijds onderwijs ben je niet gebonden aan schooljaren. Je werkt op je eigen
tempo om de competenties en de leerplandoelen te verwerven.
De opleidingen zijn modulair. Dit betekent
dat de leerstof in deelmodules aangeboden
wordt. Als je al de competenties van een
deelmodule goed verwerkt hebt, krijg je een
deelcertiﬁcaat. Als je al de deelmodules afgewerkt hebt, ontvang je het certiﬁcaat. Met
dit certiﬁcaat kun je op de arbeidsmarkt een
job zoeken.

WOORDVERKLARING
BGV: Beroepsgerichte Vorming
Werkplekleren: Ben je arbeidsrijp*? Je doet werkplekleren in een
bedrijf. Ben je nog niet arbeidsrijp? Je volgt eerst een ander traject
om arbeidsrijp te worden. Je bent arbeidsbereid**.
* arbeidsrijp: competent om te leren en te participeren op de
werkplek.
** arbeidsbereid: gemotiveerd om te leren en te participeren op de
werkplek.
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Naast het certiﬁcaat kun je ook je studiegetuigschrift tweede graad, je studiegetuigschrift derde graad en je diploma SO behalen.
Het werkplekleren doe je onder een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO).
De werkgever betaalt je het eerste jaar een
opleidingsvergoeding van 462,30 euro per
maand. De volgende jaren kan die vergoeding stijgen tot 549,90 euro per maand. Je
hebt een goede werkmentaliteit en je bent
bereid om, naast de twee dagen naar school
te komen nog minstens 20 uren te werken.

RICHTING HULPKOK
De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden uit in functie van warme en
koude keukenbereidingen. Hij bestelt en
ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan de keukenmedewerker.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Initiatie keuken (=nieuw)
• Keukenprocessen
• Keukentechnieken (=nieuw)
• Koude keukenbereidingen
• Warme keukenbereidingen
Als horecamedewerker ben je ﬂexibel, je
vindt het niet erg om lange uren te maken
of op uren te werken dat andere mensen
thuis zijn. Je bent een harde werker, stressbestendig, een teamplayer, nauwkeurig,...
Je houdt er van mensen te bedienen. Na
de opleiding kan je tewerk gesteld worden
in alle takken binnen de horeca, o.a. medewerker in een keuken, grootkeuken, fastfood,.. Als hulpkok kan je aan de slag in de
keuken van een restaurant, bij een traiteur,
in een grootkeuken of industriële keuken.

RICHTING MEDEWERKER
SNACKBAR - TAVERNE

RICHTING
KEUKENMEDEWERKER

De medewerker snackbar-taverne
verzorgt de keukenbereidingen, de
bardienst en de bediening van de
klanten in een snackbar-taverne. In
een sneldienstrestaurant past hij
sneldienstrestauratietecnieken toe
en bedient de klanten.

De keukenmedewerker voert volgens instructies van de verantwoordelijke voorbereidende werkzaamheden uit. Hij verwerkt
ingrediënten tot basisbereidingen binnen
een keuken door het toepassen van basistechnieken (stoven, bakken, koken en blancheren).

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Snackbar – taverne
• Sneldienstrestauratie

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Initiatie keuken
• Keukentechnieken
Als horecamedewerker ben je ﬂexibel, je
vindt het niet erg om lange uren te maken
of op uren te werken dat andere mensen
thuis zijn. Je bent een harde werker, stressbestendig, een teamplayer, nauwkeurig,...
Je houdt er van mensen te bedienen. Na de
opleiding kan je tewerk gesteld worden in
alle takken binnen de horeca: medewerker
in een keuken, grootkeuken, fastfood,.. Als
keukenmedewerker kan je aan de slag in de
keuken van een restaurant, bij een traiteur,
in een grootkeuken of industriële keuken.

STUDIEKEUZEBROCHURE • SPECTRUMCOLLEGE • 37

/// CENTRUM LEREN & WERKEN

OPLEIDING HANDEL
RICHTING KASSIER
RICHTING WINKELBEDIENDE
Als winkelbediende zorg jij samen met je collega’s dat
onze klanten zich prettig voelen in een verzorgde en nette winkel en dat zij vriendelijk worden geholpen bij het
afrekenen van de artikelen.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Kassawerk
• Verkoop
• Aanvulwerk
• Klantencontact
• Presentatiewerk
Je hebt een afwisselende job met veel verschillende
werkzaamheden en vormt samen met je collega’s het
hart van de winkelvloer. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten en zorgt dat zij op een klantvriendelijke manier worden geholpen. Gedurende de dag ben
je verder bezig met het aanvullen van de winkel. Verder
werk je als kassamedewerker en help je de klanten op
vriendelijke en vlotte wijze. Ook het schoonmaken van
de winkel behoort tot de werkzaamheden.
Je kan 3 certiﬁcaten behalen: aanvuller, kassier en verkoper. Samen vormen ze de opleiding winkelbediende.
Medewerkers in de winkels zorgen ervoor dat de klant
tevreden naar huis gaat. De winkelmedewerkers zijn het
gezicht van de winkel, de ambassadeurs van het merk.
Je bent klantvriendelijk, netjes, vlot en een harde werker.

De kassier staat in voor het bedienen van de kassa, het opstarten en afsluiten van de kassa, het onderhouden van de
kassaomgeving, het verwerken van de artikelen en het informeren over en toepassen van de verschillende betalingsmogelijkheden. Hij staat ook in voor het inpakken van producten,
het helpen van klanten met vragen en klachten en diefstelpreventie. Hij werkt steeds op een klantvriendelijke manier.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Kassawerk
• Klantencontact

RICHTING AANVULLER
De aanvuller staat in voor het helpen van klanten met vragen
of klachten, het eigenlijke aanvullen, het onderhouden van rekken, de controle op prijsaanduidingen, het controleren van geleverde artikelen, voorraadbeheer, het tellen van de artikelen
voor het opmaken van de inventaris en diefstalpreventie. Hij
werkt steeds op een klantvriendelijke manier.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Aanvulwerk
• Klantencontact
• Presentatiewerk

RICHTING VERKOPER
De verkoper staat in voor het eigenlijke verkopen, het onthaal
en afscheid nemen van de klant, diefstalpreventie, de controle op prijsaanduidingen, visual merchandising en het verzorgen van de diensten na verkoop. Hij werkt steeds op een
klantvriendelijke manier.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Klantencontact
• Presentatiewerk
• Verkoop
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OPLEIDING METAAL / LASSER
RICHTING LASSER TIG

RICHTING LASSER MIG/MAG

Lassen is een verbindingstechniek die
onder andere in de werktuigbouwkunde
wordt gebruikt. Door middel van lassen
worden materialen aan elkaar verbonden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van druk
en warmte. De materialen die worden
samengevoegd, worden vloeibaar gemaakt. Het TIG-lassen is de moeilijkste
vorm van lassen.

Lassen is een verbindingstechniek die
onder andere in de werktuigbouwkunde
wordt gebruikt. Door middel van lassen
worden materialen aan elkaar verbonden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van druk
en warmte. De materialen die worden samengevoegd worden vloeibaar gemaakt.

Je moet nog een aantal manuele werkzaamheden uitvoeren bv. manueel vuldraad toevoegen. Uiteindelijk bereik je
er de hoogste laskwaliteit mee. Het is
precisiewerk dat je al doende leert. Het
is de bedoeling dat je zelfstandig in alle
standen lassen leert leggen, zowel hoeknaadverbindingen, stompe plaatlas- als
stompe pijpverbindingen. Al doende krijg
je deze specialisatie in de vingers, leer je
het TIG-lasapparaat correct gebruiken en
kwaliteitsvol werk leveren met staal, inox
en aluminium.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• TIG hoeknaadlas
• TIG plaatlas
• TIG pijplas
Je hebt het altijd al geweten: werken met
metaal in al zijn vormen is je passie. Je
hebt een vaste hand, bent handig, kan je
concentreren en bent kwaliteitsbewust.
Je draagt beschermingsuitrusting, zoals
handschoenen en een laskap. Droge theorie boeit je niet. Na het behalen van je
certiﬁcaat kan je aan de werkaanbiedingen wel merken dat er een groot tekort
is op de arbeidsmarkt aan lassers-monteurs. Je maakt maatwerk of reeksen,
volgens plan of volgens model.
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Dit ga je op een correcte manier leren.
Ook leer je de verschillende materialen
en technieken kennen. Je leert werken
met het lastoestel.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• MIG/MAG hoeknaadlas
• MIG/MAG plaatlas
• MIG/MAG pijplas
Je hebt het altijd al geweten: werken met
metaal in al zijn vormen is je passie. Je
hebt een vaste hand, bent handig, kan je
concentreren en bent kwaliteitsbewust.
Je draagt beschermingsuitrusting, zoals
handschoenen en een laskap. Droge theorie boeit je niet. Na het behalen van je
certiﬁcaat kan je aan de werkaanbiedingen wel merken dat er een groot tekort
is op de arbeidsmarkt aan lassers-monteurs. Je maakt maatwerk of reeksen,
volgens plan of volgens model.

OPLEIDING SANITAIR
INSTALLATEUR
Je leert onder begeleiding en in teamverband sanitaire installaties zoals badkamers, leidingen voor de aan- en afvoer
van water, verwarmingstoestellen enz.
(de)monteren, plaatsen, aansluiten, onderhouden en herstellen. Je leert de verschillende materialen, gereedschappen
en machines waarmee gewerkt wordt,
kennen en correct gebruiken.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Plaatsing leidingen sanitair
• Plaatsing leidingen individuele gasverwarming
• Plaatsing en aansluiting toestellen sanitair
• Plaatsing en aansluiting toestellen individuele gasverwarming.
Je bent handig en weet van aanpakken.
Je leert snel bij want de job is zeker niet
eentonig. Je werkt binnen en buiten,
in nieuwbouw en renovatiepanden. Je
werkt in een ploeg en maakt verplaatsingen. Soms werk je met zware lasten.
Je past de veiligheidsregels strikt toe. Je
werkuren zijn regelmatig maar kunnen
variëren naargelang de opdrachten.

OPLEIDING HAARZORG
RICHTING KAPSALONVERANTWOORDELIJKE
Je leert de werking van een kapsalon plannen
en organiseren. Hier hoort o.a. de aankoop
van producten en materialen, voorraadbeheer, het beheer van ﬁnanciën en personeelszaken ... bij. Je leert een kappersteam leiden:
klanten ontvangen, adviseren en helpen bij de
keuze van kapsels, haarsnit en haarstukken.
Je leert rekening houden met de wensen van
de klant en met de modetrends. Ook oefen je
in het adviseren en verkopen van producten.
Bedoeling is dat je zelfstandig de haren van
klanten kan verzorgen en de verantwoordelijkheid leert dragen over de werking en organisatie van een kapsalon.
Let wel: de opleiding tot kapper maakt deel
uit van de opleiding Kapper-salonverantwoordelijke. Eerst leer je altijd voor kapper. Wanneer je geslaagd bent in de kappersopleiding,
kan je door een extra module te volgen, bijkomend slagen in de opleiding Kapper-salonverantwoordelijke.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Haarverzorging
• Tijdelijke omvormingen
• Snitten
• Gelegenheidskapsels
• Kleuringen
• Blijvende omvormingen
• Onthaal klanten kapsalon
• Scheren/knippen baard
• Pruiken/haarstukken en -verlengingen
• Basis make-up en manicure
• Salonorganisatie(=nieuw)
Je bent ondernemend, artistiek en sociaal
aangelegd. Daarnaast hou je ervan om klanten advies te geven en tevreden te stellen.
Bovendien ben je op de hoogte van de laatste
(mode)trends.

RICHTING KAPPER / KAPSTER
Je leert zelfstandig en in teamverband
kapseltechnieken uitvoeren. Concreet betekent dit: haar wassen en shampoos gebruiken, knippen, kleuren, brushen, permanent inwikkelen en watergolf inrollen. Je
verwerft niet enkel de basis, je leert deze
technieken ook toepassen bij fantasie- of
modekapsels en maakt kennis met de laatste trends. Je leert ook baarden en snorren
verzorgen, hoofdmassages geven en met
klanten omgaan.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Haarverzorging
• Tijdelijke omvormingen
• Snitten
• Gelegenheidskapsels
• Kleuringen
• Blijvende omvormingen
• Onthaal klanten kapsalon
• Scheren/knippen baard
• Pruiken/haarstukken en -verlengingen
• Basis make-up en manicure
Je bent ondernemend, artistiek en sociaal aangelegd. Daarnaast hou je ervan om
klanten advies te geven en tevreden te
stellen. Bovendien ben je op de hoogte van
de laatste (mode)trends.
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OPLEIDING BOUW
RICHTING DEKVLOERLEGGER
RICHTING STRATENMAKER
Je leert verhardingslagen van wegen e.d. volgens de regels van de
kunst leggen en herstellen. Het gaat zowel om het leggen, voegen en
verdichten van kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald
verband op de onderlaag.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Plaatsing boordstenen
• Plaatsing wegverhardingen
• Voorbereiding bestrating

Je leert dragende vloeren voorzien van afzonderingslagen of
isolerende lagen, van een afwerklaag of een dekvloer. Hechtende dekvloeren, niet-hechtende dekvloeren, zwevende dekvloeren en dekvloeren voor vloerverwarming hebben na verloop
van tijd geen geheimen meer voor jou.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Gietvloeren
• Hechtende dekvloer
• Niet-hechtende dekvloer

Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken heeft.
Door de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de tewerkstellingsmogelijkheden als metselaar, bekister of ijzervlechter onbegrensd. Er is
een reële kans dat je na de opleiding aan de slag kan blijven in het
bedrijf waar je de opleiding volgde. Bij het solliciteren zal de ruime
ervaring die je in het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn.
Na deze opleiding kun je nog andere opleidingen volgen, zoals voeger,
tegelzetter, dekvloerlegger, magazijnmedewerker,…

Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken
heeft. Door de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de tewerkstellingsmogelijkheden als metselaar, bekister of ijzervlechter
onbegrensd. Er is een reële kans dat je na de opleiding aan de
slag kan blijven in het bedrijf waar je de opleiding volgde. Bij
het solliciteren zal de ruime ervaring die je in het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn. Na deze opleiding kun je
nog andere opleidingen volgen, zoals voeger, tegelzetter, magazijnmedewerker,…

RICHTING TEGELZETTER

RICHTING METSELAAR

Je leert wanden, vloeren, trappen, vensterbanken en terrassen met tegels bekleden. Hiervoor werk je met mortel of lijm. Je leert de ondergrond egaliseren, de tegels snijden, knippen of zagen en nauwkeurig
voegwerk leveren.

De metselaar metselt met stenen en mortelspecie binnen- en
buitenmuren. Hij voert funderingen op staal uit, legt rioleringen
en afwateringsstelsels aan en plaatst thermische isolatie. De
metselaar bekist en voert voegwerk uit. Hij renoveert en verbouw bestaande gebouwen.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken tegelzetten
• Plaatsing vloertegels
• Plaatsing wandtegels
Je hebt belangstelling voor alles wat met bouwen te maken heeft. Door
de veelzijdigheid van deze opleiding zijn de tewerkstellingsmogelijkheden als metselaar, bekister of ijzervlechter onbegrensd. Er is een reële
kans dat je na de opleiding aan de slag kan blijven in het bedrijf waar je
de opleiding volgde. Bij het solliciteren zal de ruime ervaring die je in
het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn. Na deze opleiding
kun je nog andere opleidingen volgen, zoals voeger, tegelzetter, dekvloerlegger, magazijnmedewerker,…
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DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken metselwerk
• Bekisting
• Funderingen op staal
• Metselwerk
• Riolering – en afwateringsstelsels
• Speciﬁek uitvoeringswerk

RICHTING VOEGER
In deze richting werk je op een unieke manier met bouwbedrijven samen. Je metselt eenvoudige muren, je voert zowel
voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Je werkt tevens het voegwerk
af en sluit gevelelementen aan.
DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Basistechnieken metselwerk
• Voegwerk in cement
• Elastisch voegwerk

Je hebt belangstelling voor alles wat met
bouwen te maken heeft. Door de veelzijdigheid van deze opleiding kun je zowel als voeger of als metselaar een job
vinden. Er is een reële kans dat je na de
opleiding aan de slag kan blijven in het bedrijf waar je de opleiding volgde. Bij het
solliciteren zal de ruime ervaring die je in
het bedrijf opgedaan hebt, een belangrijke troef zijn. Bij deze opleiding leer je
de basistechnieken van het metselwerk.

Je kunt je nog verder specialiseren in het
metselen door de opleiding metselaar te
volgen. Andere opleidingen zijn ook mogelijk zoals tegelzetter dekvloerlegger,
magazijnmedewerker,…
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OPLEIDING PERSONENZORG
RICHTING LOGISTIEK HELPER IN DE
ZORGINSTELLINGEN

OPLEIDING DISTRIBUTIE

Je leert samenwerken met en onder toezicht van verpleegkundigen
en verzorgenden. Het rechtstreeks verzorgen van de zorgvrager/cliënt
is niet jouw taak maar wat doe je dan wel? Je leert instaan voor de
bedeling van maaltijden, kamers en leefruimten onderhouden, zorg
dragen voor het linnen en de geneesmiddelen, de apparaten en het
verzorgingsmateriaal... veilig transporteren. Je leert helpen bij het tillen, juist reageren in noodsituaties, meehelpen bij animatie-activiteiten... Daarnaast leer je ook eenvoudige administratieve taken
uitvoeren.

RICHTING MAGAZIJNMEDEWERKER

Je zorgt graag voor andere mensen. Bijvoorbeeld helpen met de maaltijdbedeling, mensen met de rolstoel helpen of een activiteit ondersteunen. Je bent discreet, sociaal vaardig en een teamplayer. Je kan
je taken organiseren en bent stressbestendig. Na het behalen van je
certiﬁcaat kan je meedraaien in zorginstellingen als polyvalent of logistiek medewerker.

RICHTING BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG
Je staat in voor de dagelijkse opvang, verzorging en begeleiding van
kinderen. De omgang met baby’s, peuters, kleuters en opgroeiende
kinderen vereist een praktisch pedagogische kennis, inzicht in het gedrag van kinderen en een open communicatieve houding. Kinderen
opvangen houdt in dat je hen verzorgt, met hen speelt, hun creativitit
stimuleert en dit in een ongedwongen, huiselijke sfeer. Een kindvriendelijk ingerichte binnen- en buitenruimte maakt het mogelijk dat kinderen zich kunnen uitleven in een aangename leefomgeving. Je verricht
ook huishoudelijk werk en staat in voor het opruimen van de opvangruimte. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgings- en spelmateriaal, de maaltijden en de verschillende vrije of geleide spelactiviteiten.

Een magazijnmedewerker is een polyvalente logistieke arbeider die instaat voor het ontvangen,
het opslaan en het verzenden van goederen. Hij/
zij maakt gebruik van eenvoudige hulpmiddelen
(bv. scanningapparaat, transpalet, enz.) en/of van
geautomatiseerde systemen om allerlei mogelijke
goederen te behandelen. Ook de administratieve
ondersteuning en de opvolging van het klaarzetten
van de goederen vallen onder de verantwoordelijkheid van de magazijnmedewerker.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Inkomende goederen
• Magazijntaken
• Uitgaande goederen
Je bent vaardig en hebt inzicht in het proces van
goederenontvangst, goederenopslag en goederenuitlevering. Je kan efﬁciënt, nauwkeurig en
zorgvuldig handelen. Je goed mondeling kunnen
uitdrukken (verbale communicatie) vormt voor jou
geen probleem. Bovendien ben je handig in de omgang met producten en met het verpakkingsmateriaal. Je bent veilig- en milieubewust en ﬂexibel.

Je zorgt graag voor kinderen. Je bent discreet, sociaal vaardig en een
teamplayer. Je kan je taken organiseren en bent stressbestendig. Ook
ben je communicatief. Na het behalen van je certiﬁcaat kan je meedraaien in een crèche of buitenschoolse opvang.
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