
Postculinaire opleiding

Chef Gastro-engineering

Van koksopleiding naar hogeschool



Wat is gastrologie?

Gastrologie is de kennis van lekker, gezond 
en veilig eten. Ze steunt op wetenschap-
pelijk onderbouwde inzichten die prak-
tisch toepasbaar zijn en die het creatief 
handelen versterken. Door de combinatie 
met de beheerstechnieken van engi-
neering ontstaat een vernieuwde kijk op 
maaltijdproductie en op distributiesyste-
men.

Wat doet een chef  
gastro-engineering?

Een Chef Gastro-engineering combineert 
wetenschap, ambacht en kunst. Hij doet 
dat om culinaire productie- en distributie-
systemen te beheersen, te verbeteren en 
te vernieuwen. Tevens stelt hij informatie- 
en communicatiesystemen, structuren en 
processen op punt ten behoeve van zijn 
klanten. Alles gebeurt op een technische, 
hygiënische, organoleptische en nutritio-
neel verantwoorde wijze. De chef houdt 
ook rekening met kwaliteitseisen, kosten 
en met de socio-economische en culturele 
context.

Waarom de opleiding volgen?

De opleiding Chef Gastro-engineering 
(onderdeel van de toekomstige opleiding 
op HBO5-niveau) verkleint de kloof tus-
sen de koksopleiding en de hogeschool 
en biedt u als kok de kans hogerop te
klimmen. U rondt de opleiding succesvol 
af? Dan kunt u, na het afwerken van een 
theoretisch pakket, via een aangepast 
traject het professionele bachelordiploma 
in Facilitair Management behalen.

De opleiding Chef Gastro-engineering 
speelt ook in op de behoeften van koks 
die niet geïnteresseerd zijn in opleidingen 
op bachelorniveau, maar via kortere
trajecten een beroepskwalificatie wil-
len verwerven die nauw aansluit bij de 
praktijk.



Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding Chef Gastro-engineering 
is een praktische opleiding, gestoeld op 
kennis en onderzoek. Ze wordt flexibel 
aangeboden. U kunt werken en stude-
ren combineren, of u kunt de opleiding 
spreiden op basis van de tijd die u kunt 
investeren. Werkplekleren is een onder-
deel van de opleiding: u kunt de opge-
dane theoretische inzichten voortdurend 

toetsen aan de dagelijkse praktijk. Het 
zorgt voor een vruchtbare wisselwerking 
tussen kennis en ervaring.

De opleiding is modulair opgebouwd in 
namiddagonderwijs. Per geslaagde module 
ontvangt u een deelcertificaat. Wie de 
studielast wil spreiden, start met het korte 
traject. Wie voluit wil gaan, start met het 
lang traject. Elke module wordt afgesloten 
met een examen waarvoor u moet slagen.

Programma kort en lang traject 

SemeSter 1 (September 2012 – januari 2013)

Opleidingsonderdeel Sp (2) uren (3) planning 

Historiek van smaak in het Westen (1) 4 18 18-25/9 en 2-9-16-23/10

Smaak en sensoriek (1) 6 36 18-25/9 en 2-9-16-23/10 en 6-13-20/11

Kennis van ingrediënten (productkennis) 4 18 27/11 en 4-11/12

Menu-engineering 4 12 8-15/1

SemeSter 2 (februari 2013 – juni 2013)

Smaak en gezondheid (1) 4 18 22-29/1 en 5/2

Smaak en voedselveiligheid (1) 5 24 19-26/2 en 5-12/3

Kook- en distributieprocessystemen 5 24 19-26/3 en 16/4 
+ kwaliteitsborging

Technologie van kook- 5 24 23-30/4 en 7-14/5 
en distributieprocessen (1)

Inrichting en uitrusting van kook- 4 18 21-28/5 en 4/6 
en distributieruimten

(1) Deze opleidingsonderelen vormen het korte traject
(2) SP = studiepunten
(3) Uren = contacturen (of uren les)
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Getuigschrift

Wanneer u slaagt in de praktijkgerichte 
modules van het korte traject en met 
succes uw stage afrondt, mag u zich Chef 
Gastro-engineering kort traject noemen. 
Wanneer u slaagt in alle praktijkgerichte 
modules en uw stage met succes afrondt, 
wordt u Chef Gastro-engineering lang 
traject.

Wanneer start de opleiding?

Op 18 september 2012 starten de prak-
tijkvakken die leiden tot het getuigschrift 
Chef Gastro-engineering.

Enkele theoretische vakken Chef Gastro-
engineering kunnen vanaf september 
2012 worden gevolgd. De overige vakken 
en het verkorte traject naar de profes-
sionele bachelor Facilitair Management 
starten in september 2013.

Praktisch

Voor alle praktische info (plaats, kostprijs, 
inschrijvingsmodaliteiten…) kunt u 
terecht bij: 
•  Viv Van den Panhuyzen (voor de  

praktijkvakken):  
viv.vdp@centerforgastrology.com,  
tel: 0494-49 79 69;

•  Diane De Coster (voor het theoretische 
gedeelte Chef Gastro-engineering en 
het verkorte traject naar de professio-
nele bachelor Facilitair Management): 
diane.decoster@kahosl.be,  
tel: 09-265 86 10.

De opleiding vindt plaats op de Voreca 
Management School, Vismarkt 10c, Vis-
sersstraat 1, 3000 Leuven i.s.m. Center for 
Gastrology.


