MIDDELBARE HORECA SCHOOL

GENIETEN
IN HET LAND VAN

MIDDELBARE HORECA SCHOOL
Genieten en gastvrijheid. Daar draait alles om in de moderne horeca.
Of het nu een klein kroegje is of een driesterren restaurant. Gastvrijheid
moet je natuurlijk een beetje in je ‘genen’ hebben. Maar een echte
horecaprofessional heeft ook veel vakkennis en vaardigheden. En dat
zijn precies de dingen die je leert op de Middelbare Horeca School.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij de Middelbare
Horeca School. Tijdens onze Open
Dag of de informatiemomenten
bijvoorbeeld. Kijk voor meer informatie
op kw1c.nl.

ELKE AVOND ‘LIVE’ OPTREDEN
Hou je van gezelligheid en ben jij een sfeermaker? Hou je zelf van lekker eten
en drinken? En ben je niet vies van hard werken, terwijl je gasten lekker
genieten? Dan heeft de horeca je veel te bieden. Of je nu kok wordt of
gastheer-gastvrouw of manager: elke dag mag je ‘live’ optreden voor een
vaak kritisch, maar meestal ook vrolijk publiek. Het is aan jou om ze een
onvergetelijke middag en/of avond te bezorgen.

MEER WETEN

JOUW KLAS IS DE HORECA
Op de Middelbare Horeca School ben je meestal aan het werk. Bijvoorbeeld in
onze opleidingskeukens die niet onder doen voor die in de betere restaurants.
Of in Ons Restaurant, waar ook gasten van buiten de school komen eten.
Daarnaast zijn er de Mensa en Zin-Inn, waar iedereen kan lunchen in een
trendy omgeving. Daar leer jij de fijne kneepjes van het vak: van last minute
reserveringen aannemen tot lastige gerechten bereiden. Dit allemaal volgens
onze 5 principes: cultuur, gezond, natuur, kwaliteit en waarde.

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Je kan gaan werken in een hotel of restaurant. Omdat je een afgeronde
horeca-opleiding hebt gevolgd die tot de beste van het land behoort (bron:
keuzegids mbo 2015), heb je iets extra’s op je cv. Maar ga je verder studeren,
bijvoorbeeld aan een hbo, denk dan aan hoger hotelonderwijs of
evenementenorganisatie.
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 540
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN DE
MIDDELBARE HORECA SCHOOL
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Kok
Zelfstandig werkend kok
Gespecialiseerd kok
Gastheer-gastvrouw
Z
 elfstandig werkend
gastheer-gastvrouw
6. Manager/Ondernemer horeca

