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Praktisch

Contact

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

TOVER NIEUWE GERECHTJES OP TAFEL IN 1, 2, 3!
Heb je geen of nauwelijks ervaring in de keuken en wil je toch je eigen 'potje' kun-
nen koken? Dan ben je meer dan welkom in de opleiding Huishoudelijk koken.  
Onze kookopleidingen zijn er voor iedereen, van beginner tot keukenprins(es).

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

LEER EN 
BELEEFwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken/huishoudelijk-koken/basis-koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken/huishoudelijk-koken/basis-koken


TOEKOMST
Bij Crescendo CVO staat jouw toekomst centraal. Deze opleiding biedt je een mooi 
toekomstperspectief:

 ¥ we bieden je de basis voor een carrière in catering en maaltijdverzorging
 ¥ we bieden je de basis voor een carrière in de horeca. Deze sector is zeer dynamisch en 
biedt enorme economische en creatieve mogelijkheden.

 ¥ je kan aan de slag als keuken- of zaalpersoneel in bistro´s en andere gelegenheden
 ¥ met een vervolgopleiding kan je terecht in de retailsector en detailhandel

NOG NIET KLAAR MET STUDEREN?
Deze opleiding kan aangevuld worden met een heleboel leuke vervolgopleidingen.
Wil je van je hobby je werk maken? Met een aanvullende opleiding Ondernemerschap 
start je van thuis uit je eigen cateringzaak of B&B.
Wil je liever aan de slag in de commerciële foodsector of met e-commerce, kies dan voor 
de opleiding Polyvalent verkoper.

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL CERTIFICAAT

CERTIFICAAT
 ¥ Wanneer je alle competenties van een module volledig onder de knie hebt, behaal je 
het deelcertificaat van deze module. 

 ¥ Wanneer je bent geslaagd voor alle modules ontvang je het certificaat Huishoudelijk 
koken

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/ondernemerschap
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/polyvalent-verkoper


BASIS KOKEN LEKKER VOOR ALLEDAG

TIJDENS DE MODULE LEKKER VOOR ALLEDAG LEER JE VOLGENDE GERECHTEN
MAKEN:

 ¥ garnaal- en kaaskroketten
 ¥ raapjessoep
 ¥ bearnaisesaus
 ¥ asperges met zalm
 ¥ gratin van vergeten groenten
 ¥ aardbeienmousse

Voorkennis
 ¥ Je heb het deelcertificaat van de module Basis koken 
 ¥ of gelijkgesteld door middel van een instapproef (meer info op het secretariaat)
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

TIJDENS DE MODULE BASIS KOKEN LEER JE:
 ¥ elementaire kooktechnieken
 ¥ eenvoudige gerechtjes uit de dagelijkse keuken bereiden, zoals:

Voorkennis
 ¥ geen voorkennis vereist
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

 ¥ carpaccio van tomaat
 ¥ salade niçoise
 ¥ juliennesoep
 ¥ tomatensoep met balletjes
 ¥ vispannetje
 ¥ lasagne
 ¥ stoverij

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken/huishoudelijk-koken/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE BAKKEN LEER JE:
 ¥ een assortiment hartig en zoet gebak en brood in verschillende varianten te bereiden 
zoals:

Voorkennis
 ¥ Je heb het deelcertificaat van de module Basis koken 
 ¥ of gelijkgesteld door middel van een instapproef (meer info op het secretariaat)
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

BAKKEN AANGEPAST KOKEN

TIJDENS DE MODULE AANGEPAST KOKEN LEER JE:
 ¥ aangepaste en alternatieve voeding zoals:

Voorkennis
 ¥ Je heb het deelcertificaat van de module Basis koken 
 ¥ of gelijkgesteld door middel van een instapproef (meer info op het secretariaat)
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

 ¥ pizza's
 ¥ quiches
 ¥ biscuit
 ¥ kerststol
 ¥ koekjes

 ¥ vegetarisch
 ¥ veganistisch
 ¥ zoutarm
 ¥ suikerarm
 ¥ glutenvrij
 ¥ vetarm

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken/huishoudelijk-koken/uurrooster-en-prijs


TIJDENS DE MODULE TRENDY KOKEN LEER JE:
 ¥ een volledig menu bereiden
 ¥ traditionele, hedendaagse en uitheemse gerechten bereiden zoals:

Voorkennis
 ¥ Je heb het deelcertificaat van de module Basis koken 
 ¥ of gelijkgesteld door middel van een instapproef (meer info op het secretariaat)
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

TRENDY KOKEN GASTVRIJ KOKEN

TIJDENS DE MODULE GASTVRIJ KOKEN LEER JE:
 ¥ koken rond bepaalde traditionele en innovatieve thema's:

Voorkennis
 ¥ Je heb het deelcertificaat van de module Basis koken 
 ¥ of gelijkgesteld door middel van een instapproef (meer info op het secretariaat)
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

 ¥ paella
 ¥ bouillabaisse
 ¥ chili con carne
 ¥ witloof met ham in een nieuw jasje
 ¥ tarte tatin
 ¥ cake van komkommer
 ¥ speculoostaart met peer

 ¥ Kerstmis, Pasen
 ¥ koken met bier
 ¥ wildmenu
 ¥ barbecue, grillen en roken
 ¥ walking dinner

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken/huishoudelijk-koken/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH
De opleiding bestaat uit 6 modules met een totale duurtijd van ? jaar.
Alle lessen gaan door op onze Campus Mechelen, Campus Tervuren en Campus Halle.

MODULE LESTIJDEN

Basis koken 80

Lekker voor alledag 80

Trendy koken 80

Gastvrijkoken 80

Bakken 80

Aangepast koken 80

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

modules
6Mechelen 

TervurenKoken

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

?-jarig 
traject

dag en avond- 
onderwijs

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken/huishoudelijk-koken/uurrooster-en-prijs


CONTACT
CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86 
2800 Mechelen
+32 15 41 30 45 
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens onze infomomenten!
Klik HIER voor meer informatie.

CAMPUS TERVUREN
Pater Dupierreuxlaan 1 bus B
3080 Tervuren
+32 2 766 53 89 
info.tervuren@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CAMPUS GLTT HALLE
Auguste Demaeghtlaan 40
1500 Halle
+32 2 362 03 39 
info.gltthalle@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

www.crescendo-cvo.be

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:
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https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
mailto:info.mechelen%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Huishoudelijk%20Koken
https://www.google.com/maps/dir//Crescendo+CVO/@51.018068,4.4426748,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5d16f80a2d5:0x6f7d2f91b61d8359!2m2!1d4.4776941!2d51.0180192
https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen
mailto:info.gltthalle%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Huishoudelijk%20Koken
https://www.google.com/maps/place/GLTT-CVO+Campus+Halle/@50.7389277,4.2327023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c8599adc85d7:0x39d71ed780f88d67!8m2!3d50.7389277!4d4.234891
https://www.google.com/maps/place/Crescendo+CVO/@50.8323751,4.5254709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3d95f84b5eb3d:0x1b65877537ac6ca9!8m2!3d50.8323751!4d4.5276596
mailto:info.tervuren%40crescendo-cvo.be?subject=opleiding%20Huishoudelijk%20Koken

