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Duaal Leren: horeca  
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

Met deze informatiefiche biedt Horeca Forma een overzicht van haar ondersteuningsaanbod voor 
opleidingsverstrekkers en trajectbegeleiders voor duaal leren en alternerend leren aan.  

Neem een kijkje op Zo wordt jouw zaak een erkend leerbedrijf | Horeca Forma  voor meer informatie. Op 
deze site vindt u ook het magazine, de nieuwsbrief, de facebookgroep. Bekijk ook de wervingsfilmpjes. Op 
de website vindt u meerdere wervingsfilmpjes terug.  

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

− Ondersteuning bij de opstart van een duaal traject:  

o Horeca Forma sluit samenwerkingsovereenkomsten met voltijdse horecascholen BST/TSO.  

o Horeca Forma biedt ondersteuning in de vorm van: 

▪ Het startgesprek met scholen en trajectbegeleiders 

▪ Informatiemomenten voor leerkrachten, leerlingen en ouders 

▪ Draaiboeken voor de duale opstart van een school 

▪ Begeleiding in het gehele proces naar opstart duaal: overlopen standaardtraject, 
zoektocht naar leerwerkplekken, informatie met sectoraal communicatiemateriaal, 
goede praktijken en geleerde lessen uit lerende netwerken, informatie over welzijn 
en veiligheid op de werkplek,… 

▪ Sociaal-juridische informatie over overeenkomsten, regelgeving, specifieke 
maatregelen Horeca,…) 

− Stappenplannen en brochures 

o Brochure duaal leren in de Horeca  

o Voor scholen hebben we het draaiboek dat aangevraagd kan worden via de regionale 
sectorconsulent. Deze kan je hier terugvinden  Ons team staat voor je klaar! | Horeca Forma  

 

− Deelname aan lerende netwerken en netwerkmomenten met organiserende scholen bij de opstart 
van een nieuwe duale opleiding 

− Horeca Forma organiseert ‘klas zoekt horecatalent’, in het kader van praktijk in de klas brengen. 
Hierbij komt een mentor of horeca professional een halve dag in de klas lesgeven.  
Horeca Forma zorgt voor een km- en onkostenvergoeding voor de mentor. 

− Op vraag kan een sectorconsulent aanwezig zijn bij de ondertekening van een overeenkomst 
alternerende opleiding in de onderneming.  

https://vlaanderen.horecaforma.be/erkend-leerbedrijf
https://youtu.be/8verzt8Nqyk
https://assets-vlaanderen.horecaforma.be/attachment/HOR-9710-brochure-duaalleren-update2021-ONLINE.pdf
https://vlaanderen.horecaforma.be/over-ons/ons-team-staat-voor-je-klaar#sectorconsulenten
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OPLEIDINGSAANBOD  

Opleidingen in het kader van duaal leren:  

− (gratis) opleiding voor vakleerkrachten en trajectbegeleiders.  
Jaarlijks aanbod wordt in september gecommuniceerd aan de scholen. 

− (gratis) opleiding voor leerlingen met een OAO: vanaf groepen van 8 leerlingen kan bij de 
opleidingsverstrekker zelf een opleiding uit het aanbod van opleidingen voor werknemers 
georganiseerd worden. Bij minder dan 8 leerlingen kan men aansluiten bij het opleidingsaanbod 
van werknemers op de voorziene locatie. 

− Mentoropleiding: Opleiding: Leermeester | Horeca Forma 

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Algemeen:  

o Folder leermeester in de horeca  

o Website voor onderwijs: Mise-en-klas – Om leerlingen van nu klaar te stomen voor de 
toekomst 

o Diverse E-Learnings 

▪ E-learning Gastvrij verkopen in de horeca | Horeca Forma  

▪ E-learning Meer verdienen met je gerechten en dranken | Horeca Forma 

o Over HACCP: Handboeken voedselveiligheid. 

− Screening: screening van leerlingen via tools van verschillende onderwijskoepels  

− Begeleiding: 

o Boekjes over leer- en gedragsstoornissen  

o Horeca | Beeldwoordenboek (keuken en housekeeping) voor anderstalige leerlingen 

o Zakwoordenboeken in het Frans/Engels/Duits   

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

− Op zoek naar potentiële leerwerkplekken in een specifieke regio? Neem contact op met Horeca 
Forma en zij helpen u graag verder vanuit een specifieke vraag.  

− Ook voor specifieke cijfermateriaal kunt u terecht bij Horeca Forma of www.Guidea.be  

  

Contact 

Horeca Forma 

hallo@horecaformavlaanderen.be  

https://vlaanderen.horecaforma.be/leermeester
https://mise-en-klas.be/
https://mise-en-klas.be/
https://vlaanderen.horecaforma.be/e-learning-bediening
https://vlaanderen.horecaforma.be/e-learning-keuken
https://www.beeldwoordenboek.be/werken/horeca
http://www.guidea.be/
mailto:hallo@horecaformavlaanderen.be

