
 √ Je bent gefascineerd door lekker eten.

 √ Je roert graag in potten en pannen.

 √ Je wil je onderdompelen in de wondere 
wereld van een keuken met een rijke 
variatie aan ingrediënten.

 √ Je beseft dat een kok meer moet 
kunnen dan alleen maar lekker koken.

 √ Je ziet in dat koken veelal draait rond 
het evenwicht tussen lekker en gezond.

 √ Je wil leren koken en opdienen volgens 
de HACCP- of veiligheidsnormen.

Wie kiest voor Mariagaard, kiest voor 
een school waar traditie en innovatie 
hand in hand gaan, met een open 
blik op jongeren, op onderwijs en 
samenleven.

Bij ons zit je goed!

Onderwijs met  
een glimlach
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De opleiding Restaurant en Keuken bereidt 
jonge keukentalenten voor op het beroep 
van kok of kelner.

Een grote diversiteit in het gebruik van 
ingrediënten is één van onze troeven. We 
besteden daarenboven traditioneel veel 
aandacht aan basiskennis en technieken. 

Alle lessen vinden plaats in één van onze 
didactische leskeukens, waar ICT als een 
leerrijk hulpmiddel aangewend wordt. 

Met verzorgde en gezonde maaltijden 
toveren de leerlingen dagelijks een 
culinaire glimlach op tal van gezichten 
in ons didactisch restaurant Mise-en-
place. Onze jongeren leren er klanten 
op een professionele en stijlvolle manier 
verwelkomen en bedienen.

Wie kan starten in deze studierichting? 

De leerling moet voldoen aan de 
instapvereisten van de 2de graad 
A-finaliteit. 

Elke gemotiveerde jongere kan instappen. 

Belangrijk is dat de jongere duidelijke 
interesse heeft voor de verfijnde keuken en 
de gastvrije omgang met klanten. 

LESSENTABEL

Godsdienst 2 2

Nederlands 3 3

Frans 2 1

Engels 1 2

Maatschappelijke vorming 3 3

Natuurwetenschappen 1 1

Wiskunde 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Wat na de tweede graad?
Op het einde van de tweede graad hebben 
leerlingen de vaardigheden onder de knie 
zoals die opgesomd zijn  in de beroepsprofielen 
van zaalmedewerker en keukenmedewerker. 

De meeste leerlingen stromen door naar de 
derde graad  Restaurant en Keuken of naar 
de derde graad Grootkeuken. Je kan echter 
ook kiezen voor ons traject duaal leren 
binnen de richting Grootkeuken en catering 
en Restaurant en Keuken. 

Na de derde graad kunnen de 
afgestudeerden meteen aan het werk in 
allerlei maaltijdverstrekkende bedrijven zoals 
restaurants, brasserieën, bistro’s of eetcafés. 
Op langere termijn kunnen de afgestudeerden 
na een aantal jaar beroepservaring zich ten 
slotte ook vestigen als zelfstandige in de 
horecasector. 

Naast de focus op product- en algemene 
kennis staan de keukenvaardigheden 
centraal in deze praktijkgerichte 
beroepsopleiding. 

We brengen de leerlingen de basis-
vaardigheden bij in onze leskeukens 
en geven hen telkens een authentieke 
leerervaring mee in ons didactisch 
restaurant Mise-en-place. 

 √ Starten vanuit de talenten van onze jongeren.

 √ Vakmanschap en mee met nieuwe trends.

 √ Op maat van elke leerling.

 √ Gedreven leerkrachten.

Restaurant en keuken op Mariagaard
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