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DAGOPLEIDING

HULPKOK

Meer info
Inschrijven doe je via de VDAB. 
Neem contact op met de klantenconsu-
lente horeca van VDAB: 

Hannelore Fonteyn
M 0476 89 24 52
E hannelore.fonteyn@vdab.be

Je vindt alle informatie op onze 
website via onderstaande QR-code.

Infosessie
Donderdag 15 december 2022 
 om 13 uur op campus PIVA.
Inschrijven kan via: 
hannelore.fonteyn@vdab.be 

CVO Vitant
CVO Vitant Campus PIVA
Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
Tel: 03 242 26 19
Mail: info.piva@cvovitant.be
www.cvovitant.be

INTENSIEF TRAJECT VAN 6 FEBRUARI TOT 16 JUNI 2023



Zou je graag in de keuken werken, maar mis je de nodige kennis of ervaring? 
Ben je flexibel en gemotiveerd om iets bij te leren? Dan is de praktijkgerichte 
opleiding hulpkok iets voor jou. Voorkennis is niet nodig.

CVO Vitant organiseert deze opleiding samen met VDAB. Je kan ze volgen als 
je ingeschreven bent als werkzoekende en als ze past in je traject naar werk. 
Deze opleiding is gratis als je ingeschreven bent als werkzoekende. Je kan ze 
ook volgen met behoud van uitkering.

Bovendien krijg je tijdens je opleiding sollicitatietraining en ondersteunt de 
VDAB jou nadien bij het zoeken naar werk.  

Programma
In deze opleiding leer je op 4 maanden tijd bistrogerechten bereiden, dres-
seren en klaarzetten. Je maakt de lekkerste vis-, vlees-, groente- en nage-
rechten. Daarnaast leer je ook gasten ontvangen en bedienen. Je opleiding 
eindigt met werkplekleren.

Dit leer je tijdens de opleiding:

• eenvoudige gerechten en bistrogerechten vlees- en gevogeltegerechten
• eenvoudige gerechten en bistrogerechten visgerechten
• eenvoudige gerechten en bistrogerechten met groenten en kruiden
• eenvoudige nagerechten en bistronagerechten
• initiatie ontvangst en bediening van gasten
• EHBO
• solliciteren
 
 
Wanneer heb je les?
Je volgt les van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 17u. 
Je start in september of februari.  De opleiding duurt 4 maanden.  
Je gaat ook werkplekleren op het einde van je opleiding. 
 
De volgende opleiding start op 6 februari 2023 en eindigt op 16 juni 2023. 
Er is geen les tijdens de krokus- en paasvakantie.

Voor wie?
Voor werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden van VDAB.  
Andere geïnteresseerden kunnen de opleiding Hulpkok volgen via de  
modules van het dag-en avondonderwijs. 

Waar heb je les? 
Je volgt les op Campus PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen.  
Op het einde van de opleiding is er werkplekleren voorzien.

Hoeveel kost de opleiding? 
De opleiding is gratis als je volledig werkloos bent, recht hebt op een werk-
loosheidsuitkering én geselecteerd wordt door de VDAB. 

Bovendien zijn er ook andere financiële voordelen mogelijk zoals verplaat-
singsvergoeding en kinderopvangvergoeding.

Als je voltijds gaat studeren, ontvang je ook nog steeds je uitkering van de 
RVA en krijg je een vrijstelling van beschikbaarheid.


