
Horeca Vorming Vlaanderen

Opleidingen voor uw personeel?



Geef vorm aan je toekomst

https://www.magisto.com/video/OUAYJlYIFT1uBA5hCzE?l=vsm
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Wie zijn we?

• Sectorale 
opleidingsorganisatie 

• Paritair Comité 302

• Raad van Bestuur: 
sociale partners

Missie – Horeca Vorming: “Samen bouwen aan een versterking van vorming 

en vervolmaking in de horecasector, met het oog op het ontwikkelen en 

uitdiepen van de competenties gericht op duurzame tewerkstelling”. 
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Opleidingscentrum voor de horeca

Voor wie?

• Werknemers (PC 302) en hun werkgevers 

• Werkzoekenden op basis van eerdere 

tewerkstelling in PC 302

• Leerlingen met OAO in de horeca

Wat?

• Gratis, korte, praktijkgerichte opleidingen

• Na- en voorjaar: 200 sessies

• Diverse thema’s: dranken, keuken & bediening, marketing & sales, sociale media, 

persoonlijke vaardigheden (leidinggeven, samenwerken, opleiden), kostenbeheersing, 
hygiëne & veiligheid

• 8 tot 15 personen

• Ervaringsdeskundigen 

• Nieuwe inzichten, frisse ideeën en motivatieboost

• Getuigschrift 

Opleidingsaanbod: op locatie



Geef vorm aan je toekomst

Opleidingen bij u in de zaak

Opleidingscentrum voor de horeca

Interne bedrijfsopleiding Clusteropleiding

Bedrijven met < 50 werknemers Voor werknemers van micro-ondernemingen
Groepering van kleine bedrijven

Opleiding IN het bedrijf Opleiding IN één van de bedrijven

Voorwaarden:

• Maximum 2 opleidingen/jaar
• Uit ‘Opleidingsaanbod’ (inhoud & duur)
• Tijdens de werkuren

Voorwaarden:

• Onbeperkt in aantal sessies
• Uit ‘Opleidingsaanbod’(inhoud & duur)
• Tijdens de werkuren

Advies via consulenten Advies via consulenten

Goedkeuring door RVB



Geef vorm aan je toekomst

Waarom opleidingen organiseren?

• Aan het woord: 

Thibaud Hermans & Guido Francque

Blue Chaud, Villa de Torre, B&B Hoeve Welgelegen

Opleidingscentrum voor de horeca 
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Er is meer… 

Culinaire Passie
Voor wie? Jonge chefs-de-partie, sous-chefs en hulpkelners

Wat?

• Inspiratieworkshops bij culinaire gangmakers (Roger Van Damme, Filip Claeys, 
Wim Maes, Peter De Clercq, Frank Fol, JKG)

• Planning: na- en voorjaar

• Info en inschrijven? www.fanvanhoreca.be/culinairepassie

Opleidingscentrum voor de horeca 

Nederlands op de werkvloer
• Moeizame communicatie met anderstalige medewerkers?

• Aanvraag via Horeca Vorming 

• VDAB: on the-job-training

• Gratis

• Meer info: www.fanvanhoreca.be/nodw

http://www.fanvanhoreca.be/culinairepassie
http://www.fanvanhoreca.be/nodw
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Er is meer… 

Opleidingscentrum voor de horeca

Intern opleidingsplan > 50

• Bedrijven met > 50 werknemers

• Mogelijkheid tot het jaarlijks indienen van een 
intern opleidingsplan

• Financiële tegemoetkoming

• Advies via consulenten 

• Goedkeuring door ondernemingsraad

• Te valideren door het Waarborg en Sociaal Fonds
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Jongeren bij u in opleiding?

Leren & werken in de horeca:
Wat?

• Jongeren opleiden tot een specifiek beroep in de horecasector via 

werkplekleren:

• 23 uur (deeltijds onderwijs), 30 uur (Syntra)/ week

• Via: Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

Hoe?

• Erkenning bedrijf aanvragen via www.werkplekduaal.be:

• Leermeester aanduiden + verplichte leermeesteropleiding

• Model 2 goed gedrag & zeden + RSZ: C45O attest

Waar vind ik leerlingen? 

• Syntra campus of CDO/ CLW

Meer info: www.fanvanhoreca.be/oao of via consulent

http://www.werkplekduaal.be/
http://www.fanvanhoreca.be/oao
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Contact consulenten
Opleidingen personeel? Jongere in opleiding?

West-Vlaanderen

Jürgen Nijs 

0479 630 322 

j.nijs@horeca.be

West-Vlaanderen

Liesbeth Rubben 

0472 44 63 03

l.rubben@horeca.be

Oost-Vlaanderen

Inge Moerman

0479 63 03 21

i.moerman@horeca.be

Oost-Vlaanderen

Tine Lecompte

0474 40 88 15

t.lecompte@horeca.be

Antwerpen

Michelle Mies

0479 63 03 18

m.mies@horeca.be

Antwerpen

Els Devos

0479 63 03 27

e.devos@horeca.be

Vlaams-Brabant

Björn Goossens

0479 63 03 20

b.goossens@horeca.be

Vlaams-Brabant & Limburg

Caroline Hoydonckx

0479 63 03 39

c.hoydonckx@horeca.be

Limburg

Ilse Vanormelingen

0479 63 03 19

i.vanormelingen@horeca.be

Limburg

Ilse Vanormelingen

0479 63 03 19

i.vanormelingen@horeca.be
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Contact Horeca Vorming


