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Gastronomie
Hoofdleverancier van
sterrenchefs sinds 1946.

1 / Voor leerlingen
gepassioneerd door
gastronomie
•
•
•
•
•

ambitie om te koken op 'sterrenniveau'
respect voor klassieke keuken
presentatietechnieken 'Koken 2.0`
geïnteresseerd in nieuwe kooktechnieken
interesse in culinaire producten en hun producenten
via bedrijfsbezoeken

een brug
tussen
opleiding en
carrière

2 / Stage en
werkplekleren
• 3 weken werkplekleren in Barcelona of Valencia
(niet tijdens schoolvakanties)
• 8 weken zomerstage in toprestaurants

3 / Meerdaagse
culinaire reis
naar New-York
Met medewerking van oud-leerlingen die werken en wonen in NY.

• bezoek Aziatische, Creoolse en Koosjer restaurants
• nieuwe concepten in The Big Apple.
• bezoeken van gespecialiseerde markten en warenhuizen
zoals Chelsea Market, Whole Foods Market,
Meatpacking District.

4 / Creativiteit
gekoppeld aan
organisatie in
de keukenpraktijk
• 'sterrenrestaurant' De Villa
• meerkeuzerestaurant 'Auguste'
• praktische proef voor topchef

5 / Kookdemonstraties
• workshops over diverse culinaire onderwerpen.
• HK Academy: gastsprekers/demonstraties
over diverse onderwerpen: vegetarisch koken,
gezonde voeding, voedseloverschotten, noordzeevis
• medewerking aan culinaire events

6 / Toelatingsvoorwaarden en diploma
• Voor leerlingen die geslaagd zijn in een 6e jaar van 		
hetzelfde studiegebied. Leerlingen die uit een 6e TSO
Hotel komen of een diploma hebben behaald in een
ander specialisatiejaar krijgen vrijstelling voor de vakken
PAV, Godsdienst en LO.
• Indien je geslaagd bent krijg je een diploma van
secundair onderwijs met vermelding van het
specialisatiejaar			

De Villa

Hoofdleverancier
van sterrenchefs
sinds 1946

Via plaatsbemiddeling helpt de school de afgestudeerden bij het uitbouwen van hun
toekomst. Ongeveer een vijfde is als zelfstandige gevestigd. Het merendeel werkt in
dienstverband, bijvoorbeeld als chef-kok of als hofmeester in een gereputeerde zaak.
Anderen hebben een kaderfunctie in een groot horecabedrijf of reizen de wereld rond
in opdracht van een multinational. Een aantal afgestudeerden gaat naar het hoger
onderwijs of naar de universiteit. De “anciens” van Koksijde blijven hun school trouw
en houden contact via de oud-leerlingenbond. Deze vereniging organiseert regelmatig
jaarreünies op school. Het blad “Hospes” zorgt voor een duurzame en emotionele
band met de school.
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