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Welkom
Hou je van koken, lekker eten, degusteren van gerechten? Sta je graag in de keuken om je gasten, 
vrienden en gezin te verwennen met heerlijke en mooie gerechten? Wil je leren koken, gerechten 
onder de knie krijgen; wil je meer afwisseling op je bord? Wij maken je graag wegwijs en zelfzeker 
in de keuken.

Ben je al goed thuis in de keuken, maar op zoek naar nieuwe en trendy gerechten, creativiteit op 
je bord, dan is het voor ons een uitdaging om je nog meer nieuwe dingen te leren. Ga je voor 
gezonde, maar lekkere gerechten met weinig werk? Wil je leren organiseren, vlot werken in de 
keuken? Dan ben je bij CVOSG aan het goede adres.

Een team van vakbekwame en enthousiaste mensen staan te springen om je de knepen van het 
vak te leren en je te coachen. Je kan in onze vestigingen in Brugge en Oostkamp aan de slag. In 
ontspannen sfeer wordt er gekookt met als apotheose het degusteren van de gerechten. 

Indien u nog vragen hebt kan u bij ons altijd terecht. Aarzel niet, het wordt een cursus om van te 
genieten, (en te smullen).

Het kook-team
Thekla Roose (adjunct-directeur)
Antoon Ven (directeur)
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Welke cursussen kan je bij ons  
volgen?
• Zowel starterscursussen als je je eerste pasjes wil zetten in de keuken als vervolmakingscur-

sussen als je beter wil leren koken, nieuwe technieken onder de knie wil krijgen en je gasten 
wil verwennen met een mooi gedresseerd bord.

• Ben je geïnteresseerd in een professionele opleiding tot hulpkok - kok - keukenverantwoor-
delijke of hulpkelner - kelner - zaalverantwoordelijke, dan kun je terecht bij onze collega’s 
van Spermalie (www.spermalie.be).

• Wil je graag een wijncursus of biercursus volgen? Die worden ook aangeboden in Brugge en 
Oostkamp door onze collega’s van Spermalie (www.spermalie.be).

• Onze jarenlange expertise
• Professioneel uitgeruste leskeukens
• Een supergezellige sfeer
• Zowel cursussen centraal in Brugge als cursussen in Oostkamp (parkeermogelijkheden op 

het schoolterrein). Vanaf 2019-2020 is ook een aanbod kookcursussen in Beernem.

Troeven

CVOSG Gastronomie-Wijn-Bier



54

Starterscursussen
Ben je jong en wil je op eigen benen staan en dus je eigen potje kunnen klaarmaken? Ben je al 
wat ouder en wil je je partner helpen in de keuken? Kom je plots alleen te staan, heb je nooit 
achter een fornuis gestaan, maar wil je wel een goede maaltijd kunnen bereiden? Dan zijn onze 
starterscursussen iets voor jou! In een gezellige maar professionele omgeving leer je heerlijke da-
gelijkse maaltijden bereiden. Je kunt kiezen voor een algemene keuken, eerder gericht op snacks 
of wat meer exotisch gericht zoals de Italiaanse keuken.

• Koken voor beginners: in deze kookcursus leer je de basisknepen van het dage-
lijkse koken. Hoe moet je groenten, vis, vlees, aardappelen, rijst of pasta bereiden? 
Hoe maak je een lekkere soep of een zalige fruitsla? Je leert het allemaal in Koken 
voor beginners! 

• Snacks: voor de liefhebbers van lekkere snacks is dit de beste keuze. Je leert kleine 
gemakkelijk te maken gerechten, lichte maaltijden, vieruurtjes en een feestelijk 
ontbijt klaarmaken. Smakelijk! 

• Italiaans koken: leer Italiaans koken zoals ‘la mamma’. Niet alleen pasta en pizza, 
maar ook antipasti, zuppe, stevige vleesgerechten en zonnige desserten komen aan 
bod.
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Vervolmakingscursussen
Heb je de smaak na de starterscursus te pakken en je wil nog beter leren koken? Je kunt al wat 
koken maar je wil je ervaring uitbreiden? Dan zijn onze vervolmakingscursussen iets voor jou!

• Favorieten recepten (Lekker voor alledag): in deze kookcursus leer je eenvoudige soe-
pen, vlees- , vis- en groentegerechten, aperitieven, hapjes en desserten bereiden. Maar je 
maakt deze lekkere eenvoudige gerechten wel op een creatieve en originele manier klaar. Zo 
wordt de alledaagse keuken net dat tikkeltje meer en worden de gerechten die je hier leert 
maken zeker ook jouw favoriete recepten! 
Iedereen die de basistechnieken van het koken beheerst, kan in deze module starten. 

• Smaakmakers (Trendy koken): de traditionele gerechten worden vervangen door heden-
daagse gerechten die aansluiten bij de actuele cullinaire trends in onze cursus Smaakmakers. 
Je leert deze trendy gerechten op smaak brengen met kruiden , specerijen aangepaste 
voedingsmiddelen. Je smaakpapillen zullen verwend worden! 

• Gezond & Slank (Aangepast koken): Veel mensen moeten om gezondheidsredenen aan-
gepaste maaltijden eten: zoutarm, glutenvrij, vegetarisch, zout- of suikerarm. In de kookcur-
sus Gezond en slank leer je hoe je deze maaltijden kunt bereiden en dat gezond koken hand 
in hand kan gaan met lekker koken.
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• Food & Friends (Gastvrij koken): wil jij je gasten kunnen verwennen met lekker hapjes en 
drankjes die mooi gepsesenteerd worden, dan is onze kookcursus Food & Friends zeker iets 
voor jou. In deze cursus leer je koken voor speciale gelegenheden en bovendien wordt er 
ook aandacht besteed aan hoe je een feesttafel kunt dekken en hoe je gasten kunt verwen-
nen.  

• Brood & Banket (Bakken): mmm, de geur van versgebakken brood, pistolets, croissants of 
koeken… Wie kan daaraan weerstaan? Of een heerlijke taart of een zalig gebakje, het water 
komt al in je mond! In onze bakcursus worden de geheimen ontrafeld hoe je al deze lekker-
nijen op je tafel kunt toveren. Je gasten zullen smullen en uiteraard mag je dat zelf ook!

Sommige opleidingen komen in aanmerking voor:
• een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld;
• Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet of opleidingscheques voor werknemer; 
• KMO-portefeuille;
• sectorpremie. 

Vraag meer uitleg aan de secretariaatsmedewerker: info@cvosg.be
050 440244 (Brugge) – 050 502434 (Oostkamp)

Kortingen



76

Praktische info
Algemene info 
voor cursisten

Wat breng je mee 
naar de cursus?

• De menu’s worden in groep uitgewerkt: 
bereiding, afwerking en presentatie.

• Iedere groep maakt een onderdeel van het 
menu. Door het werken met een rollenbeurt 
leer je iedere week een ander deel.

• Demonstraties van gerechten, nieuwe tech-
nieken, presentatie zijn van groot belang, een 
must om de technieken op de juiste manier 
aan te leren.

• Je ziet alle gerechten bereiden en dresseren 
in de les.

• De gerechten worden in groep gedegusteerd 
en beoordeeld, er is steeds ruimte voor 
verbetering.

• Koken en leren in een aangename groeps-
sfeer is onze grote troef.

• Accuratesse, flexibiliteit, omgaan met infor-
matie, kwaliteitsbewustzijn, leerbekaamheid, 
zin voor samenwerking zijn hier de sleutel tot 
succes.

• Beschermende kledij: voorschoot (te koop op 
school) of een sloof en kiel.

• 2 keuken handdoeken en een vaatdoek.
• Als je wil kan je een eigen mes of messenset 

meebrengen, dit is een optie, geen ver-
plichting,  er is voldoende werkmateriaal ter 
beschikking in de keuken.



Twijfel je nog? Heb je vragen over de modules die je moet volgen of het traject? Maak 
een afspraak met de trajectcoach.

Co
nt

ac
t E-MAIL

WEBSITE

TELEFOON

ADRES

info@cvosg.be

www.cvosg.be

050 44 02 44

Nieuwstraat 5
8000 Brugge

Ontwerp: Gwen Saey

CVOSG behoort tot CVO SVG, een fusie van CVO Spermalie, CVO VTI Brugge en CVOSG.


