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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding - beroep 

De beroepsopleiding Medewerker brasserie taverne bistro hoort thuis in het studiegebied Voeding. 
Van deze opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt. 
Na de opleiding Medewerker brasserie taverne bistro is men in staat om consumptie-ijsproducten, 
snacks, kleine gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes en ontbijten te bereiden. 

1.1.2 Inhoud 

In de opleiding Medewerker brasserie taverne bistro worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het bereiden van consumptie-ijsproducten en het bereiden van snacks, 
kleine gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes en ontbijten. 
Na de opleiding kan de cursist: 
� richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken naleven 
� de lokalen en het keukenmaterieel onderhouden 
� over de sector een algemeen beeld opbouwen 
� de lokalen en bakkerijmaterialen onderhouden 
� onder begeleiding consumptie-ijs en consumptie-ijsproducten bereiden 
� producten bewaren 
� snacks, kleine gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes en ontbijten bereiden 
� de installaties en het materiaal onderhouden 

1.1.3 Modules 

De opleiding bestaat uit 3 modules: 
� Consumptie-ijs 80 Lt 
� Initiatie snacks/tearoom 80 Lt 
� Snacks/tearoom 80 Lt 
De totale opleiding omvat dus 240 Lt. 
De modules “Consumptie-ijs” en “Initiatie snacks/tearoom” zijn instapvrije modules. 
De module “Initiatie snacks/tearoom” is de instapvoorwaarde voor de module “Snacks/tearoom”. 

1.1.4 Niveau en soort vak 

De opleiding omvat het totaal van 240 Lt: 
� 60 Lt TV 
� 180 Lt PV 
Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair 
beroepsonderwijs. 
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1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Reglementering 

1 Hulpkok BO VO 014 440 BSO 2  

2 Kok BO VO 015 880 BSO 3  

3 Keukenverantwoordelijke BO VO 009 1000 BSO 3 GB (040) 

4 Hulpkelner BO VO 003 280 BSO 2  

5 Kelner BO VO 016 560 BSO 3  

6 Zaalverantwoordelijke BO VO 011 680 BSO 3  

7 Hotelbedrijf BO VO 017 1320 BSO 3 GB (040) 

8 Hotel BO VO 018 1600 TSO 3 GB (040) 

9 Grootkeukenmedewerker BO VO 005 360 BSO 3  

10 Grootkeukenhulpkok BO VO 019 520 BSO 3  

11 Grootkeukenkok BO VO 020 920 BSO 3  

12 Grootkeukenverantwoordelijke BO VO 006 1120 BSO 3  

13 Traiteurkok BO VO 021 680 BSO 3  

14 Kelner banketdienst BO VO 010 360 BSO 3  

15 Traiteur-banketaannemer BO VO 008 1160 BSO 3 GB (040) 

16 Medewerker brasserie taverne 
bistro 

BO VO 022 240 
BSO 3 

 

17 Kelner brasserie taverne bistro BO VO 023 600 BSO 3  

18 Verantwoordelijke brasserie 
taverne bistro 

BO VO 024 720 
BSO 3 

 

19 Wijnkenner BO VO 025 320 BSO 3  

20 Bierkenner BO VO 026 160 BSO 3  

21 Hotelonthaal BO VO 027 280 BSO 3  
* GB = gereglementeerd beroep 

1.3 Studieduur 

240 Lt waarvan 60 Lt TV en 180 Lt PV 
Certificaat van de beroepsopleiding: MEDEWERKER BRASSERIE TAVERNE BISTRO: 240 Lt 
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1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 

Naam Code Lestijden Vak 

Consumptie-ijs M VO G210 20 TV – 60 PV 
Voeding 
Praktijk voeding 

Initiatie 
snacks/tearoom 

M VO G066 20 TV - 60 PV 
Hotel 
Praktijk hotel 

Snacks/tearoom M VO G067 20 TV - 60 PV 
Hotel 
Praktijk hotel 

 

1.4.2 Leertraject 

9622

Initiatie
snacks/tearoom

80

9623
Snacks/tearoom

80

9624

Consumptie-ijs

80

MEDEWERKER

BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO
240 Lt   36869
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1.5 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevoelens te verwoorden 
en ervoor op te komen. 

SV03 

Beslissingsvermogen In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een 
handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid 
voor op te nemen. 

SV04 

Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te 
onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met 
mensen met verschillende opvatting en achtergronden). 

SV06 

Dienstverlenende 
vaardigheid 

In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te 
verlenen. 

SV08 

Een werkplan kunnen 
maken 

In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke 
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten.  

SV10 

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen. 

SV17 

Problemen onderkennen 
en oplossen 

Zien dat er een probleem is, war het precies gesitueerd is 
en er een oplossing voor aanreiken. 

SV23 

Verantwoordelijkheids-
zin 

Aandacht nemen voor de consequenties van een taak en 
beslissingen nemen op basis van de consequenties ervan. 

SV31 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Consumptie-ijs (G210) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module wordt het bereiden van de diverse soorten wettelijk toegelaten consumptie-ijs 
aangeleerd. Tevens is het maken van de diverse sorbetsoorten aan de orde. Het betreft hier de 
verwerking van grondstoffen tot het afgewerkt product. Aandacht wordt besteed aan het correct en 
hygiënisch werken en het controleren van het gehele proces. 

2.1.2 Instapvereisten 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.1.3 Studieduur 

80 Lt waarvan 60 Lt PV en 20 Lt TV 

2.1.4 Basiscompetenties 

Module Consumptie-ijs M VO G210 

De cursist kan  
Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
� de vigerende hygiënenormen respecteren 
� richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
� de vigerende milieunormen respecteren 
� de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
� richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 

naleven 
� een ergonomische werkhouding aannemen 
� ergonomisch tillen 
� EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 
� richtlijnen met betrekking tot het veilig gebruik van machines naleven 

M VO G210 BC 01 

De lokalen en bakkerijmaterialen onderhouden 
� de werkplek onderhouden 
� bakkerijmaterieel voor de afwas sorteren 
� bakkerijmaterieel reinigen 
� de bakkerij en bijhorende lokalen opruimen 
� de bakkerij en bijhorende lokalen schoonmaken 
� met reinigingsproducten en 

-middelen omgaan 
� met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 

M VO G210 BC 02 

Onder begeleiding consumptie-ijs en consumptie-ijsproducten bereiden 
� recepten lezen en begrijpen 
� een werkschema opstellen 
� producten klaarzetten 
� materialen gebruiken 
� consumptie-ijs en consumptie-ijsproducten voorbereiden 
� grondstoffen mengen 
� grondstoffen bewerken 
� consumptie-ijs en consumptie-ijsproducten beoordelen 

M VO G210 BC 03 

Producten bewaren 
� grondstoffen bewaren 
� hulpgrondstoffen bewaren 
� halffabrikaten bewaren 

M VO G210 BC 04 
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� afgewerkte producten bewaren 
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2.2 Module Initiatie snacks/tearoom (G066) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist snacks, kleine gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes en ontbijten 
bereiden. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

2.2.2 Instapvereisten 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

2.2.3 Studieduur 

80 Lt waarvan 60 Lt PV - 20 Lt TV 

2.2.4 Basiscompetenties 

Module Initiatie snacks/tearoom M VO G066 

De cursist kan  
Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
� de vigerende hygiënenormen respecteren 
� richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
� de vigerende milieunormen respecteren 
� de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
� richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 

naleven 
� een ergonomische werkhouding aannemen 
� ergonomisch tillen 
� EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 

M VO G066 BC 01 

De lokalen en keukenmaterialen onderhouden 
� de werkplek onderhouden 
� keukenmaterieel voor de afwas sorteren 
� keukenmaterieel reinigen 
� de keuken en bijhorende lokalen opruimen 
� de keuken en bijhorende lokalen schoonmaken 
� met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
� met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 

M VO G066 BC 02 

Snacks, kleine gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes en ontbijten 
bereiden 
� de wettelijk toegelaten lichte maaltijden toepassen 
� recepten lezen en begrijpen 
� een werkschema opstellen 
� keukenmaterieel gebruiken 
� groenten reinigen 
� groenten versnijden 
� deegwaren op zijn Engels koken 
� rijst op zijn Engels koken 
� basisbereidingen groenten toepassen 
� basissauzen bereiden 
� eenvoudige koude gerechten bereiden 
� eenvoudige warme gerechten bereiden 
� ontbijten bereiden 
� geheel of gedeeltelijke kant en klare maaltijdcomponenten 

verwerken en regenereren 

M VO G066 BC 03 

 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 

Opleidingsprofiel volwassenenonderwijs: Voeding - Medewerker brasserie taverne bistro  
Versie 1.0 BVR Pagina 10 van 11 

2.3 Module Snacks/tearoom (G067) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist snacks, kleine gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes, ontbijten en 
afleidingen bereiden. 
De nadruk ligt op: 
� het bereiden van snacks, kleine gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes, ontbijten en afleidingen 
� het onderhouden van de installaties en het materiaal. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

2.3.2 Instapvereisten 

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de module: 
� Initiatie snacks/tearoom 

2.3.3 Studieduur 

80 Lt waarvan 60 Lt PV - 20 Lt TV 

2.3.4 Basiscompetenties 

Module Snacks/tearoom M VO G067 

De cursist kan  
Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
� de vigerende hygiënenormen respecteren 
� richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
� de vigerende milieunormen respecteren 
� de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
� richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 

naleven 
� een ergonomische werkhouding aannemen 
� ergonomisch tillen 
� EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 

M VO G067 BC 01 

De lokalen en keukenmaterialen onderhouden 
� de werkplek onderhouden 
� keukenmaterieel voor de afwas sorteren 
� keukenmaterieel reinigen 
� de keuken en bijhorende lokalen opruimen 
� de keuken en bijhorende lokalen schoonmaken 
� met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
� met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 

M VO G067 BC 02 

Snacks, kleine gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes en ontbijten 
bereiden 
� de wettelijk toegelaten lichte maaltijden toepassen 
� recepten lezen en begrijpen 
� een werkschema opstellen 
� keukenmaterieel gebruiken 
� groenten reinigen 
� groenten versnijden 
� diverse bereidingen van deegwaren toepassen 
� diverse bereidingen van rijst toepassen 
� diverse bereidingen van groenten toepassen 
� basissauzen bereiden 
� afleidingen van basissauzen bereiden 
� koude gerechten bereiden 
� warme gerechten bereiden 
� ontbijten bereiden 

M VO G067 BC 03 
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� geheel of gedeeltelijke kant en klare maaltijdcomponenten 
verwerken en regenereren 

De installaties en het materiaal onderhouden 
� een brasserie, taverne, bistro inrichten 
� installaties onderhouden 
� glazen, porseleinwerk en bestek onderhouden 
� glazen, porseleinwerk en bestek ordenen 

M VO G067 BC 04 

 
 
 


