Gastheer/-vrouw (bol)
Veel mensen een leuke avond of dag bezorgen
afwisseling | er verzorgd uitzien | gastvrijheid | handen uit de mouwen |
mensen helpen | mensen laten genieten | samenwerken |
wisselende werktijden
Als gastheer of gastvrouw ben jij het visitekaartje van een hotel, restaurant of
café, horecabedrijf. Jij ontvangt de gasten en helpt ze met kiezen voor een
drankje bijvoorbeeld, of een lekker gerecht. Dankzij jouw glimlach en advies
heeft elke gast het naar de zin. Je leert onder andere gasten op de juiste manier
ontvangen, adviseren, bestellingen opnemen en bedienen. Er is aandacht voor het
maken van een goede planning en de voorbereiding op je werkplek. Als je straks
aan het werk bent en een gast zegt bijvoorbeeld dat de soep koud is, dan los jij
het op. Daarom oefen je veel van dit soort echte situaties op school in het
restaurant.
In de horeca is het hard werken in een gezellige omgeving. Als je dit vak leert,
zorg jij voor een geslaagde avond of dag van heel veel mensen. Daar word je toch
vrolijk van!
Waar leren en werken samenkomen

Niveau 2
bol
2 jaar
Startmoment: augustus
30% stage
70% school
Crebo: 25168

Interessegebied(en)
Horeca & Bakkerij

Summa Horeca
Sterrenlaan 10, Eindhoven

Gastheer/-vrouw (bol)
Wat word je?
Als gastheer of gastvrouw ga je werken bij bijvoorbeeld een
café, restaurant, eetcafé, cateringbedrijf of hotel. Je kunt
ook doorstromen naar de opleiding Zelfstandig werkend
gastheer/-vrouw op niveau 3.Iedereen kijkt ernaar uit om
weer op een bijzondere plek te eten en te verblijven. Zodra
dit weer kan, krijgt de hospitality-branche het erg druk.
Deze opleiding biedt daarom een groot perspectief op werk.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Op school is de praktijk en theorie voor een groot deel aan
elkaar gekoppeld, je leert vooral vanuit de praktijksituatie.
Daarnaast loop je stage bij een erkend leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2021-2022
bedraagt 1.216 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.
Overige onderwijsbenodigdheden
Naast boeken en digitaal lesmateriaal zijn er overige
onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik
nodig/gewenst voor het volgen van deze opleiding. Lees er
hier meer over.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf)
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
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onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of;
• diploma mbo entreeopleiding (niveau 1).
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 2 opleiding.
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen
en we kijken of deze opleiding bij je past.

