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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding - beroep 
De beroepsopleiding Hotelonthaal hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van deze opleiding is er 
geen beroepsprofiel gemaakt. 
Na de opleiding Hotelonthaal is men in staat om de front-office uit te voeren, kamers te poetsen en 
schoon te maken en diensten aan de gasten te verlenen. 

1.1.2 Inhoud 
In de opleiding Hotelonthaal worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd met betrekking tot 
het uitvoeren van de front-office, het poetsen en schoonmaken van de kamers en het verlenen van 
diensten aan de gasten. 
Na de opleiding kan de cursist: 
� het Belgische hotelwezen situeren 
� de organisatie, de marketing en het beleid van een hotel omschrijven 
� de front-office in een hotel uitvoeren 
� kamers in een hotel poetsen en schoonmaken 
� diensten aan de gasten verlenen 
� beroepsreglementering toepassen 
� het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren 
� voeding- en drankencontrole bewaken 

1.1.3 Modules 
De opleiding bestaat uit 5 modules: 
� Algemeen hotelbeleid 60 Lt 
� Front-office 80 Lt 
� House-keeping 40 Lt 
� Gastenservice 60 Lt 
� Beheer en organisatie hotel 40 Lt 
De totale opleiding omvat dus 280 Lt. 
De modules “Algemeen hotelbeleid”, “Front-office”, “House-keeping” en “Gastenservice” zijn 
instapvrije modules. 
De module “Beheer en organisatie hotel” heeft een specifieke instapvoorwaarde. 

1.1.4 Niveau en soort vak 
De opleiding omvat het totaal van 280 Lt: 
� 180 Lt TV 
� 100 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 
280 Lt waarvan 100 Lt PV en 180 Lt TV 
Certificaat van de beroepsopleiding: HOTELONTHAAL: 280 Lt 
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1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
Algemeen hotelbeleid M VO 076 60 TV Hotel 

Front-office M VO 077 40 TV - 40 PV Hotel 
Praktijk hotel 

House-keeping M VO 078 20 TV - 20 PV Hotel 
Praktijk hotel 

Gastenservice M VO 079 20 TV – 40 PV Hotel 
Praktijk hotel 

Beheer en organisatie 
hotel M VO G080 40 TV Hotel 

 

1.4.2 Leertraject 
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1.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 

nauwkeurig te voltooien. 
SV02 

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 

Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te 
bedenken en uit te voeren. 

SV07 

Dienstverlenende 
vaardigheid 

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

SV08 

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 

Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook 
in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van 
het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). 

SV21 

Problemen onderkennen 
en oplossen 

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

SV23 

Productieve 
taalvaardigheid moderne 
vreemde taal 

In staat zijn zich op adequate wijze mondeling en schriftelijk 
in een moderne vreemde taal uit te drukken. 
 

SV24 

Productieve 
taalvaardigheid 
Nederlands 

In staat zijn zich op adequate wijze mondeling en schriftelijk 
in het Nederlands uit te drukken. 

SV25 

Veiligheids- en 
milieubewustzijn 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu 
kunnen schaden. 

SV30 

Verantwoordelijkheidszin 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 Algemeen hotelbeleid (076) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat het situeren van de Belgische en internationale hotelsector en het omschrijven 
van het hotelbeleid. 
De nadruk ligt op: 
� het situeren van de evolutie van het Belgische en internationale hotelwezen 
� het onderscheiden van hotelclassificaties 
� het onderscheiden van kwalitatieve kenmerken van de sector 
� het opsommen van de verschillende diensten en hun paketten situeren 
� het opstellen en interpreteren van een organigram van een personeelsindeling. 

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 
60 Lt waarvan 60 Lt TV 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module Algemeen hotelbeleid M VO 076 
De cursist kan  
Het Belgische en internationale hotelwezen situeren 
� de kenmerken van het Belgische en internationale hotelwezen 

noemen 
� het Belgische en het internationale hotelwezen situeren 

M VO 076 BC 01 

Kenmerken van de Belgische hotelsector lezen 
� hotelclassificaties onderscheiden  
� kwalitatieve kenmerken van de Belgische hotelsector onderscheiden 
� het verschil in dienstenpakket opsommen 

M VO 076 BC 02 

De organisatie, de marketing en het beleid van een hotel omschrijven 
� een organigram opstellen en interpreteren 
� principes van hotelmarketing kennen 
� de werking en de samenwerking van de verschillende 

departementen omschrijven 
� de functies binnen de verschillende departementen omschrijven 

M VO 076 BC 03 
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2.2 Module Front-office (077) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat het uitvoeren van reserveringen, van de check-in en van de check-out. 
De nadruk ligt op: 
� het efficiënt verwerken van reserveringen 
� het uitvoeren van de check-in van gasten in verschillende talen (Nederlands, Frans en Engels) 
� het rationeel en vlot laten verlopen van de check-out in verschillende talen (Nederlands, Frans en 

Engels) 
� het hebben van inzicht in de taken van night-audit 
� het behandelen van klachten op een vlotte manier 
� het werken met moderne communicatieapparatuur 

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 40 Lt PV – 40 Lt TV 

2.2.4 Basiscompetenties 
Module Front-office M VO 077 
De cursist kan  
De front-office en de back-office in een hotel uitvoeren 
� een reservering efficiënt verwerken 
� de check-in van gasten uitvoeren 
� de hotelkassa in orde houden 
� de check-out van gasten uitvoeren 
� een night-audit uitvoeren 
� klachten behandelen 
� software gebruiken 

M VO 077 BC 01 
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2.3 Module House-keeping (078) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat het poetsen en het schoonmaken van de kamers in een hotel. 
De nadruk ligt op: 
� het beheersen van de principes van het poetsen van kamers en andere plaatsen 
� het uitoefenen van het ruime takenpakket van de house-keeping 
� het toepassen van het schoonmaakplan per kamer 
� het interpreteren van roomstatus en house-keeping rapport. 

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

2.3.3 Studieduur 
40 Lt waarvan 20 Lt PV – 20 Lt TV 

2.3.4 Basiscompetenties 
Module House-keeping M VO 078 
De cursist kan  
Kamers in een hotel poetsen en schoonmaken 
� de procedure van de diverse taken van house-keeping toepassen 
� een kamer efficiënt opruimen en poetsen 
� het linnen onderhouden 
� planten en bloemen verzorgen 
� een kamerstatusrapport invullen en opstellen 

M VO 078 BC 01 
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2.4 Module Gastenservice (079) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat het verlenen van diensten aan gasten. 
De nadruk ligt op: 
� het onderscheiden van gastenkenmerken 
� het toepassen van titels en graden 
� het doelmatig informeren van gasten 
� het toepassen van etiquette en beleefdheid 
� het behandelen van klachten 

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

2.4.3 Studieduur 
60 Lt waarvan 20 Lt PV – 40 Lt TV 

2.4.4 Basiscompetenties 
Module Gastenservice M VO 079 
De cursist kan  
Diensten aan de gasten verlenen 
� met verschillende gastentypes rekening houden 
� gasten aanspreken 
� de privacy van gasten respecteren 
� gasten doelmatig informeren 
� etiquetteregels toepassen 
� een klacht behandelen 
� een telefoongesprek professioneel voeren 
� conflicten in verband met gasten oplossen 

M VO 079 BC 01 
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2.5 Module Beheer en organisatie hotel (G080) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module worden volgende onderwerpen uitvoerig behandeld: 
� specifieke beroepsreglementering 
� welzijn en veiligheid op het werk. 
Het integreren van de specifiek toepasbare reglementeringen en inzicht in de diverse operationele 
taken staan hier centraal. 

2.5.2 Instapvereisten 
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van een aantal modules uit opleidingen hotel van het 
studiegebied voeding met een gezamenlijke duurtijd van minstens 160 Lt. 

2.5.3 Studieduur 
40 Lt waarvan 40 Lt TV 

2.5.4 Basiscompetenties 
Module Beheer en organisatie hotel M VO G080 
De cursist kan  
Beroepsreglementering toepassen 
� de reglementering bij het opstarten van een horecabedrijf kennen 
� de reglementering die van toepassing is op het beroep kennen 
� de reglementeringen kunnen toepassen 

M VO G080 BC 01 

Het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren 
� een risico-analyse kunnen uitvoeren 
� de noodzakelijke controlesystemen inbouwen 
� op het naleven van het veilig, hygiënisch, milieubewust en 

ergonomisch werken toezien 
� het naleven van veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 

werken evalueren 
� EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 
� bij risicosituaties ingrijpen 

M VO G080 BC 02 

Voeding- en drankencontrole bewaken 
� een technische fiche opstellen 
� de kostprijs van een product berekenen 
� de verkoopprijs van een product berekenen 
� de nacalculatie of administratieve controle van voedingskost en 

voedingskosten percentage uitvoeren 
� een controleboek invullen 

M VO G080 BC 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


