
Opleidingen 
Horeca & Wijnkenner

Bakkerij 

Hasselt – Sint-Truiden - Lommel





Lesplaatsen 

• KTA 3 Hotelschool Hasselt
• Elfde-Liniestraat 22 3500 Hasselt  +32 11 30 77 78 Horeca@cursa.be

• Tichelrij Sint-Truiden
• Tichelrijlaan 1 3800 Sint-Truiden  + 32 11 30 77 71 Horeca@cursa.be

• Campus X Plus Lommel 
• Mudakkers 25 3920 Lommel + 32 11 54 67 96 info@cvolino.be

mailto:Horeca@cursa.be
mailto:Horeca@cursa.be
mailto:info@cvolino.be


Waarom kiezen voor Horeca bij 
Cursa

Dit is een professionele 
beroepsopleiding.

Wie liefhebber is van gastronomie en 
professionele kooklessen wil volgen is 

eveneens welkom.  

Gepassioneerd door koken? 



• Wil je je creativiteit omzetten in smakelijke 
gerechten?

• Wil je professioneel aan de slag in een 
restaurantkeuken of thuis je gasten 
gastronomisch verwennen?

• Wil je aan de slag in de horeca? Hou je van het 
contact met gasten en vind je het belangrijk dat 
klanten in de watten worden gelegd?

• Wij hebben voor jou de opleiding op maat!  Kook 
nu je droom!



Modulair systeem
• Alle opleidingen ‘Horeca’ bestaan uit meerdere modules, 

die telkens per semester worden georganiseerd. 

• Op deze manier kan je zelf een pakket aan modules 
samenstellen, afhankelijk van jouw agenda en jouw 
tempo. Het is ook mogelijk om modules van meerdere 
opleidingen tegelijk te volgen en zo meerdere 
specialisaties aan je palmares toe te voegen.



Waarom 
zou je ervoor kiezen 

om een opleiding te volgen 
bij ons? 



• Professionele en praktijkgerichte opleiding

• Door vakmensen gegeven

• Onze lesgevers kennen de horecawereld. Ze weten waarover ze 
praten, omdat ze zelf jarenlange horeca-ervaring hebben of omdat 
ze voortdurend samenwerken met horecamensen.

• Gezellig en fun – Sociale contacten

• Je volgt onze lessen in vrij kleine groepen (min. 10, max 12 
deelnemers). Kansen genoeg om jouw specifieke vragen te stellen. 
Bovendien leer je ook veel van elkaar. We houden het actief en 
praktijkgericht.

• Je behaalt een certificaat

• Je gaat naar huis met een erkend certificaat.

• Keuze uit verschillende dagen en locaties



Hulpkok

Uurrooster https://cursa.be/course_categories/horeca/

https://cursa.be/course_categories/horeca/


Kok

https://cursa.be/course_categories/horeca/


Drankenleer - wijnkenner

Uurrooster: ttps://cursa.be/course_categories/drankenkennis

https://cursa.be/course_categories/drankenkennis


Bakkerij



Bakkerij



Info in verband met opleidingscheques
Opleidingscheques voor werknemers

Je kan op twee manieren opleidingscheques bestellen:

- Online via www.vdab.be - Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor 
de link 'Aanvraag opleidingscheques'. U moet zich daarvoor registreren.

- Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Heb je nog vragen? Mail naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 
(elke werkdag van 8 tot 19 uur).



Info in verband met opleidingscheques
Opleidingscheques voor werknemers

Opleidingscheques voor werkgevers

De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt online via een 
elektronische ondernemerschapsportefeuille.

Intekenen op deze portefeuille, doe je via kmo-portefeuille.be

Heb je nog vragen? Bel naar de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700.



Vlaams Opleidingsverlof
Cursisten kunnen geen educatief verlof 

aanvragen voor de module ‘nagerechten’ en 
de wijnmodules. 

Voor andere modules kan dit wel. 
Meer info in verband met educatief verlof 

vindt u op volgende websites:  
https://www.vdab.be/opleidingsverlof-

voor-werknemers

https://www.vdab.be/opleidingsverlof-voor-werknemers


Inschrijvingen  Cursa  Hasselt

Om in te schrijven surft u naar de website www.Cursa.be – Hier selecteert u de opleiding en onder 
de rubriek rooster kunt u voorinschrijven

Uurrooster : 
De lessen gaan door op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Duur van de lessen :  van 18.00 u tot  22.10 u.  ( zonder pauze)

http://www.cursa.be/


Inschrijvingen  Cursa  Hasselt

Kledij keuken :     
- Koksvest en voorbinder verplicht. 

- Gesloten veilige schoenen
- Geen licht ontvlambare kledij zoals nylon kousen ,joggingbroek,…
- Zomerperiode : geen korte pantalons of rokjes   (brandwonden)

- Geen juwelen in de keukens voor uw eigen welzijn
- Bij nagelversiering handschoenen dragen (zijn aanwezig)

Cursisten kunnen keukenkledij aankopen via de school (1ste les), maar dit is geen verplichting. De 
kleur van vesten en voorbinders is bij voorkeur wit.



Inschrijvingen  Cursa  Hasselt

Kledij zaal :
- Zwarte rok of broek

- Zwarte blouse of hemd
- Zwarte schoenen

- Sjaal of das (aan te kopen in de school)
Nieuwe cursisten brengen de eerste les het volgende mee: schrijfgerief, 2 keukenhanddoeken, 1 
vaatdoek, koksvest en voorbinder of - indien u hierover nog niet beschikt - een keukenschort,



Vragen? 
Opleidingsverlof     011 30 77 71 
Algemeen                 011 30 77 78 

Horeca@cursa.be

mailto:Horeca@cursa.be

