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secundair onderwijs



Beste ouders
Beste leerling

WELKOM IN ONZE SCHOOL! 
Onze school is gespecialiseerd in de opleidingen Hotel, Restaurant & Keuken, Slagerij, Bakkerij, Toerisme en Hos-
pitality. Elke dag opnieuw geeft het hele hotelschoolteam het beste van zichzelf om je kwaliteitsvol onderwijs 
aan te bieden. Een deskundige opleiding in gastgerichte beroepen, aandacht voor talenten, een goede opvang 
en begeleiding zijn onze speerpunten.    
Vanaf 12 jaar kan je terecht in onze school. We doen ons uiterste best om je hier vanaf de eerste dag goed op te 
vangen en te ondersteunen. Deze brochure maakt je wegwijs en vertelt wat je mag en kan verwachten. 
Heb je na het doornemen van deze brochure nog vragen? Neem dan zeker contact met ons op, dan kijken we 
samen hoe we je kunnen helpen.
We zijn alvast blij en trots dat je deel wil uitmaken van onze school!

Team Hotelschool Hasselt 



HET TEAM DAT VOOR JE KLAARSTAAT

Om ervoor te zorgen dat je je vanaf de eerste dag goed voelt in onze 
school, staat er een heel team voor je klaar.

In de eerste plaats kan je terecht bij je klastitularis. 
Voor grote en kleine vragen kan hij of zij je meestal verder helpen. 
Voor vragen over praktijklessen, kledij, materialen enz. is de technisch 
adviseur of coördinator van de afdeling het juiste aanspreekpunt.

Als het wat moeilijker gaat op school, in de klas of thuis, kan je  terecht 
bij de leerlingenbegeleiders. Zij hebben een dubbele rol: enerzijds je 
begeleiden en anderzijds – als we vinden dat je gedrag niet oké is – je 
terechtwijzen en ervoor zorgen dat je je herpakt. 
Voor je afwezigheden en je leerlingendossier en de administratie die 
daar bijhoort, kan je terecht op het leerlingensecretariaat. Hier geef 
je ook je doktersbriefjes af en worden de eerste vragen van je ouders 
beantwoord.  

De adjunct-directeur zorgt ervoor dat de leerlingenbegeleiding en de 
administratieve opvolging vlot verlopen.
Zij werkt hiervoor nauw samen met het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) 
en het O-team. 

Jij en je ouders kunnen altijd terecht bij dit team. 
Heb je een vraag of probleem, blijf er dan niet mee zitten. 
Samen vinden we wel een oplossing!  

HET TEAM  



STUDIEAANBOD

Vanaf 12 jaar kan je terecht in de 1ste graad. Op basis van het al dan niet beha-
len van je getuigschrift lager onderwijs, start je in 1A of 1B.
Omdat onze school gespecialiseerde studierichtingen aanbiedt, word je al vroeg 
ondergedompeld in de sfeer en maak je al vanaf het eerste jaar kennis met de vaar-
digheden die eigen zijn aan de gastgerichte beroepen waarvoor je in de hogere 
jaren kan kiezen. Daarnaast krijg je in de A-klassen ook algemene vakken en in de 
B-klassen PAV. 
In het eerste jaar krijg je 4u “Smaakklas”, verdieping in voeding en horeca.  
In deze Smaakklas kan je proeven van onze opleidingen. 
Vanaf het tweede jaar volg je de basisoptie voeding en horeca. Op die manier 
kan je ontdekken wat je echte passie is, zodat je een goede keuze kan maken. 

Als leerling van de eerste graad word je extra goed begeleid. 
Je hebt een aparte speelplaats en de vaklokalen zijn gegroepeerd op de derde 
verdieping.  Tijdens de eerste schoolweek wordt er een kennismakingsprogramma 
georganiseerd, waarbij je zowel je klasgenoten als je leerkrachten én de school 
leert kennen. 
Er worden ook taal- en wiskundetesten afgenomen, om te kijken of je extra 
ondersteuning nodig hebt voor deze vakken. In het vak ‘Next level’ geven we je 
deze ondersteuning, gaan we dieper in op bepaalde leerstof of dagen we je uit 
met extra leuke taken.  
Tijdens de middagpauze is er sport of kan je naar de leeshoek. 

1STE GRAAD 



Wil je wat extra, dan kan je ervoor kiezen om je in te schrijven voor het CLIL-tra-
ject.  Dit betekent dat je de helft van de lessen “smaakklas” of de basisoptie 
voeding en horeca in het Frans volgt. Op die manier sla je twee vliegen in 1 klap: 
je oefent je keukentechnieken én verbetert je Frans. 

Zowel in het eerste als tweede jaar organiseren we projecten in het kader van 
talenten. Tijdens deze activiteiten ontdek je zelf waar je talenten en je passie 
liggen: in de Horeca, de Bakkerij, de Slagerij of toch eerder in de afdeling Toe-
risme? Een grootouderdag organiseren waar je je grootouders kan laten zien 
wat je allemaal geleerd hebt, is maar één van de projecten waaraan je je kan 
verwachten! 



STUDIEAANBOD 

Om te beginnen aan de opleiding bakkerij kan je kiezen of je 
BSO Bakkerij of TSO Brood en Banket wil volgen. 
Het verschil zit vooral in het aantal lesuren praktijk en algemene vakken.

In de 2de graad leer je de basisdegen en – beslagen en basistechnieken 
zoals kneden, opbollen, uitrollen, ....Je werkt handmatig en ontwikkelt je 
fijne motoriek, o.a. in de vakken garneren en boetseren. 

In de richting Brood en banket (TSO) wordt veel aandacht besteed aan 
je algemene vorming, wat de kans op succesvol verder studeren ver-
groot. Wiskunde en talen, aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook de 
praktijk – 8u per week - wordt niet vergeten! Je leert brood, banketgebak, 
ijs, marsepein en chocolade maken. In de technische vakken leer je over 
de technische achtergrond van grondstoffen en afgewerkte producten. 
Je gaat ook op zoek naar productiefouten en hoe ze te voorkomen en 
verbeteren.  

In Bakkerij (BSO) krijg je veel praktijklessen, zodat je de nodige 
vakbekwaamheid krijgt. Je oefent 18u per week je vaardigheden in de 
bakkerij. Zowel bakkerij (brooddegen) als banketbakkerij (taarten en 
gebakjes) en confiserie (chocolade, marsepein en suiker) komen aan bod. 
De technische vakken geven je achtergrond bij de praktijklessen. 
Daarnaast staan ook ICT, taal- en rekenvaardigheid via projectonderwijs 
(PAV) op het menu. Deze combinatie van theorie en praktijk maken van 
jou een gepassioneerde bakker, banketbakker of chocolatier! 

In de 3de graad ga je voor verfijning. Je werkt met de bakkerijmachines, 
maar ook handwerk blijft een belangrijke rol innemen. 
Om helemaal goed voorbereid aan je loopbaan te beginnen, raden we je 
aan een 7de specialisatiejaar te volgen om dieper in te gaan op je reeds 
verworven kennis en vaardigheden. 

 
 

BAKKERIJ  



STUDIEAANBOD

Als toekomstige slager verwerk je vlees tot verkoopklare producten. 
Dit klinkt eenvoudiger dan het is: varkensvlees, rundvlees, schapenvlees 
en kalfsvlees komen binnen in de slagerij en dan ga jij aan de slag! 
Je snijdt en beent uit, maakt verse vleesbereidingen winkel- en verkoops-
klaar. Je staat in voor de verkoop in onze schoolwinkel, waar je helpt bij 
het bedienen van de klanten. 
Vaktechniek, hygiëne en efficiëntie zijn hierbij heel belangrijk. 
En veel passie voor het vak natuurlijk! 

In de 2de graad brengen we je vooral de basisvaardigheden bij, zoals 
veilig en hygiënisch werken, de delen van het varken en het rund 
benoemen en herkennen, ... 

De studierichting ‘Slagerij en vleeswarenbereiding’ BSO (tweede en 
derde graad) leidt polyvalente en vakbekwame mensen op voor verschil-
lende beroepsprofielen in de vleessector, zowel als werknemer en/of als 
zelfstandige ondernemer. Omdat in je opleiding alle vakonderdelen aan 
bod komen, heb je alle mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Om helemaal goed voorbereid aan je loopbaan te beginnen, raden we 
je aan een 7de specialisatiejaar te volgen, om dieper in te gaan op je 
reeds verworven kennis en vaardigheden. 

SLAGERIJ 



STUDIEAANBOD

Om te beginnen moet je kiezen tussen de studierichting 
Restaurant-Keuken (BSO) of Hotel (TSO). Het verschil zit vooral in 
het aantal lesuren praktijk en algemene vakken. 
Zowel in de richting Restaurant-Keuken als in de richting Hotel krijg je 
de basis van kooktechnieken en zaaldiensten onder de knie in het 3de jaar. 
In het 4de jaar ga je een stapje verder en werk je met ‘echte’ gasten. 

In de 2de graad Hotel (TSO) wordt veel aandacht besteed aan je al-
gemene vorming, wat de kans op succesvol verder studeren vergroot. 
Wiskunde en talen, aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook de praktijk 
wordt niet vergeten! De lessen keuken, restaurant en -vanaf het 4de jaar- 
hotel wisselen elkaar af. 

In de 2de graad Restaurant-Keuken (BSO) krijg je veel praktijklessen: 
1 dag in het restaurant, 1 dag in de keuken en een halve dag in de grootkeuken. 
Ook in de 3de graad ligt de nadruk op de praktijk. Je werkt dan met 
“echte” gasten in onze didactische restaurants. Naast de technische vak-
ken Hotel staan ook ICT, taal- en rekenvaardigheid via projectonderwijs 
(PAV) op het menu. 

Vanafde 3de graad worden de voorbereidingen in keuken en zaal gelei-
delijk moeilijker en naar een hoger niveau getild.  

Om helemaal goed voorbereid aan je loopbaan te beginnen, raden we 
je aan een 7de specialisatiejaar te volgen, om dieper in te gaan op je 
reeds verworven kennis en vaardigheden. 
 
Als je hier de deur achter je dichttrekt, ben je klaar voor een boeien-
de job waarin passie, creativiteit en gastvrijheid centraal staan. 

HOTEL  



STUDIEAANBOD

Hou je van reizen, organiseren, vreemde talen, andere landen en 
culturen?  Dan is de studierichting Toerisme vast iets voor jou! 

Vanaf de 2de graad start je met de basisopleiding. In het lessenpakket 
zitten o.a. kunstgeschiedenis, aardrijkskunde en vreemde talen. In deze 
vakken wordt alles door een toeristische bril bekeken. 
Een stevig pakket algemene vakken verhoogt je slaagkansen als je 
verder gaat studeren. 
In het vak toerisme worden alle aspecten van de toeristische sector 
bestudeerd, hetgeen zich situeert op het vlak van fietstochten, wandel-
tochten, reisbegleiding, gidsbeurten, onthaalopdrachten, daguitstappen 
en meerdaagse studiereizen in binnen en buitenland. 
Al in het 3de start je met lokale en regionale gidsopdrachten. 
Je leert er klantgericht communiceren en spreken voor een groep. Tijdens 
de lessen toerisme komt de organisatie van daguitstappen en korte va-
kanties aan bod. Je maakt tijdens de maandelijkse sectorverkenningen 
ook kennis met de toeristische bezienswaardigheden en attracties in 
Limburg en de rest van België. 
In de 3de graad ligt de focus voornamelijk op de praktijk. Er wordt 
geïntegreerd gewerkt rond tal van projecten. Door gastcolleges en 
bedrijfsbezoeken maak je kennis met de verschillende facetten van de 
toeristische sector waaronder reisagenten, touroperators, toeristische 
diensten vervoersmaatschappijen, verschillende logiesverstrekkende be-
drijven, enz. Tijdens je vier weken durende stage is er veel ruimte voor 
praktische oefeningen, zowel in het 5e als 6e jaar. Naargelang je inte-
resse kan je onder meer stage lopen in een reisbureau, op de luchthaven, 
aan de receptie van een hotel of recreatiepark, bij een toeristische dienst, 
bij een autocarbedrijf, een reisorganisator of zelfs in een museum.
De derde graad kan een voorbereiding zijn op verdere studies in het 
Hoger Onderwijs, maar kan evenzeer leiden tot een carrière in de toeristi-
sche sector, al dan niet na het succesvol beëindigen van ons 7e Se-n-Se jaar 
Toerisme en Recreatie.  

De Se-n-Se opleiding is zeer praktisch gericht en focust zich vooral op de 
drie modules ‘Reisbegeleiding’, ‘Holiday of Local Representative’ en ‘Ani-

TOERISME  



STUDIEAANBOD

Fijn dat je interesse hebt in onze unieke richting TSO Hospitality! 
Jij, maar ook wij, leven in een beleveniseconomie en zijn altijd op zoek 
naar een ‘wow’ gevoel. Dit kan in zowat elke sector: denk maar aan de orga-
nisatie van een bedrijfsfeest, een event in een club, een meeting in een hotel 
of het onthaal en de begeleiding van patiënten in een ziekenhuis. Dit zijn 
slechts enkele situaties waarbij gastvrijheid en klantgerichtheid werkelijk 
een cruciale rol spelen. Je bent immers pas echt tevreden als de producten 
en diensten die je gebruikt je een goed gevoel of je een positieve ervaring 
geven. Creativiteit, oprechte betrokkenheid, flexibiliteit en initiatief nemen 
zijn sleutelwoorden voor deze studierichting. Oh ja, en passie natuurlijk. 

Wij bieden je een boeiende opleiding met veel uitdagingen maar ook 
veel verantwoordelijkheden. Dankzij jouw inbreng slagen de meest uit-
eenlopende projecten, zowel binnen als buiten de school.

Tijdens de lessen Hospitality word je gecoacht tijdens het voorbereiden, 
uitvoeren en afhandelen van een project. Dit gebeurt telkens volgens een 
vaste procedure van het achtstappenplan. Vaste ingrediënten zijn het 
bepalen van doelstellingen, samenstellen van een team, opstellen van 
de begroting en een marketingplan, onthalen en begeleiden van gasten, 
evaluatie door middel van enquêtes,... 

In het vijfde jaar organiseer je een bezoek aan een bedrijf in de sector of 
nodig je een gastspreker uit. 
In het zesde jaar werk je individueel aan een groter project.

HOSPITALITY



PEDAGOGISCHE AANPAK 

Doorheen het jaar zijn er kleine en grote projecten en 
leerrijke uitstappen, want leren doe je niet alleen in 
de klas. 

We brengen je ook de attitudes bij die je nodig hebt 
in je schoolloopbaan en later in het beroepsleven: 
discipline, verantwoordelijkheidsbesef, team-
work, eerlijkheid, respect en begrip, beleefdheid 
en vriendelijkheid. En bovenal, veel passie voor je 
latere job! Tijdens deze projecten leer je elkaar en je-
zelf écht goed kennen. 

Vanaf de 3de graad loop je stage. De stages vormen 
een belangrijk onderdeel in je opleiding als voorberei-
ding op je latere loopbaan. 
Samen met je stagebegeleider en stagementor kies 
je een stageplaats, waar je een verplichte blokstage 
volgt. 

In het 6de jaar maak je een geïntegreerde proef 
(gip), waarin alle vakken aan bod komen. 
Deze proef is een mooie kans om te laten zien wat 
je allemaal kent en kunt. Een externe jury beoordeelt 
samen met je leerkrachten je kennis, vaardigheden en 
attitudes en coacht je naar een mooi resultaat. 



1ste graad 

1 A en 1 B 
 Verdieping in voeding en horeca “Smaakklas”
2 A en 2 B 
 Basisoptie voeding en horeca NIEUW

2de graad 

3 + 4 TSO Hotel 
3 + 4 BSO Restaurant - Keuken  
3 + 4 TSO Bakkerij 
3 + 4 BSO Bakkerij 
3 + 4 BSO Slagerij 
3 + 4 TSO Toerisme 

3de graad 

5 + 6 TSO Hotel 
5 + 6 BSO Restaurant - Keuken 
5 + 6 BSO Grootkeuken NIEUW
5 + 6 TSO Bakkerij 
5 + 6 BSO Bakkerij 
5 + 6 BSO Slagerij  
5 + 6 TSO Hospitality  
5 + 6 TSO Toerisme 
 

 

OPLEIDINGEN



1ste graad 

1 A en 1 B 
 Verdieping in voeding en horeca “Smaakklas”
2 A en 2 B 
 Basisoptie voeding en horeca NIEUW

7de Specialisatiejaren 

7 Hotel onthaal 
7 Banketaannemer -Traiteur 
7 Specialiteitenrestaurant 
7 Banketbakkerij - chocoladebewerking 
7 Slagerij - Fijnkost traiteur 
7 Toerisme en recreatie Se - n - Se

Duaal leren derde graad 

5 + 6 Duaal Brood- en banketbakkerij
5 + 6 Duaal Grootkeuken 

7 Duaal Hotelreceptionist
7 Duaal Chocoladebewerking
7 Duaal Grootkeuken 
7 Duaal Kok 

2de graad 

3 + 4 TSO Hotel 
3 + 4 BSO Restaurant - Keuken  
3 + 4 TSO Bakkerij 
3 + 4 BSO Bakkerij 
3 + 4 BSO Slagerij 
3 + 4 TSO Toerisme 

3de graad 

5 + 6 TSO Hotel 
5 + 6 BSO Restaurant - Keuken 
5 + 6 BSO Grootkeuken NIEUW
5 + 6 TSO Bakkerij 
5 + 6 BSO Bakkerij 
5 + 6 BSO Slagerij  
5 + 6 TSO Hospitality  
5 + 6 TSO Toerisme 
 

 



PRAKTISCHE INFORMATIE

In het schoolreglement vind je alle afspraken en regels van de school 
terug. We zetten een aantal belangrijke zaken kort op een rijtje.

De schooldag
De lessen beginnen om 8.25u en eindigen om 15.35u of 16.25u, afhankelijk 
van het aantal lesuren op die dag (7 of 8). 
We vinden het erg belangrijk dat je op tijd bent. Ben je toch een keer 
ongewild en om een gegronde reden te laat, dan ga je langs het leer-
lingensecretariaat. Merken we dat je regelmatig zonder geldige reden te 
laat komt, dan volgt er een sanctie. 

Attitudes
Vanaf je eerste dag in onze school leren we je gastvrij om te gaan met 
gasten en klanten. Wij verwachten dan ook een passende, stijlvolle en 
discrete manier van kleden, zonder opvallende kapsels of lichaamsver-
sieringen, en een correct en beleefd taalgebruik. Tijdens de praktijklessen 
draag je je praktijkkledij, die gewassen en gestreken is. 

Naast je voorkomen zijn ook je attitudes belangrijk. Wij hechten veel 
belang aan algemene positieve houding: stiptheid, orde, discipline 
horen hier ook bij. 

Eten en drinken op school
‘s Middags kan je in de refter een warme of koude maaltijd nemen of je 
boterhammen opeten. Heb je praktijk keuken of restaurant, dan eet je 
tijdens de praktijkles. 
Wij streven ernaar dat onze leerlingen gezond eten. De schoolwinkel is 
voor hen dan ook niet toegankelijk tijdens de middagpauze. 
Om je maaltijd of praktijkles te betalen of een blikje uit de automaat te 
halen maken we gebruik van ons cashloos betaalsysteem met de  U-card. 
 



Communicatie met de school
Je ouders zijn een belangrijke partner voor onze school. Dit betekent dat 
we veel belang hechten aan een goede en vlotte communicatie. 
De agenda en Smartschool zijn de belangrijkste communicatiemidde-
len tussen ouders en school. In het begin van het schooljaar krijgen 
alle leerlingen een schoolkalender mee waarin alle geplande activiteiten 
staan. Per schooljaar organiseren wij 3 oudercontacten, waar je ouders 
in gesprek kunnen gaan met je leerkrachten.  
Voor de communicatie via Smartschool ontvangen je ouders een co-account. 
Je ouders kunnen steeds een afspraak maken met de leerlingenbege-
leider of de adjunct-directeur. Dit kan zowel telefonisch als via Smart-
school. 

Internaat
Woon je wat verder weg, of is de school moeilijk bereikbaar, dan kan je 
ervoor kiezen om op internaat te gaan. 
Een verblijf in het internaat staat garant voor structuur en regelmaat: 
een vaste tijd voor opstaan, maaltijden, studie, ontspanning en slapen 
gaan. Er wordt ook gezorgd voor een gezond evenwicht tussen studeren 
en ontspannen. Zo studeer je elke avond onder begeleiding. Een team 
van bekwame opvoeders staat dag en nacht ter beschikking van de 
internen. Zij doen hun uiterste best om een “thuisgevoel” te creëren.
Een weekverblijf in een internaat is iets unieks. Het staat synoniem 
voor groepsgeest, teamverband, samenwerking en samenhorigheid.  Wie 
met een open geest naar het internaat komt, ziet een nieuwe, boeien-
de wereld voor zich open gaan.  Uiteraard zal je hier constructief aan 
meewerken en je open stellen voor ideeën van anderen en elementaire 
afspraken aanvaarden.



GO! Next Hotelschool Hasselt  
Elfde–Liniestraat 22 | 3500 Hasselt  
+32 (0) 11 30 77 30 
www.hotelschoolhasselt.be
Volg ons op facebook & instagram
#hotelschoolhasselt 
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