H’eerlijk
Gemeente Den Haag

15-10-2018

Beschrijving traject
De entree-opleiding horeca-assistent bij H’eerlijk is maatwerk
en duurt één jaar. In twee leerwerkrestaurants zijn leslocaties
gemaakt. Daar leer je beroeps- en studievaardigheden. Je
werkt aan je ontwikkeling en werkhouding en krijgt
praktijkgerichte opdrachten. Naast de horeca-vakken heb je
ook reguliere lessen Nederlands, rekenen, loopbaan en
burgerschap.
Je loopt stage in het leerwerkrestaurant. In het restaurant en
de keuken werken 16 leerlingen en 2 docenten. In de keuken
worden snij- en kooktechnieken aangeleerd. Ook is er veel
aandacht voor het proeven en herkennen van de smaak van
producten en het gebruik hiervan. In de bediening leer je hoe
je met mensen om moet gaan en hoe de tafel moet worden
gedekt. Zo ontdek je waar je competenties en talenten liggen.
Je krijgt steeds meer vertrouwen en vergoot je kans op het
behalen van een startkwalificatie en op werk.
De groepen zijn klein en de opleiding geeft veel structuur. Je
krijgt veel persoonlijke aandacht en wordt de hele week
begeleid door een docent, een instructeur en een
leermeester. Daarnaast word je begeleid door een
schoolmaatschappelijk werker en een jongerenwerker.
Goed te weten:
 Na het goed doorlopen van twee weken proeftijd word je
ingeschreven en is er recht op studiefinanciering voor 18+;
 Stage in de avonduren (tot ± 20.30u);
 Het avondeten wordt samen gekookt en genuttigd;
 Extra bijkomende kosten: ± €603.

Contactpersoon traject
Naam: Boudewijn Jorna
Telnr.: 06 39 43 11 20
E-mail: b.jorna@voorwelzijn.nl

vsv-trajecten

Doelgroep:
 Jongeren zonder diploma van een
vooropleiding;
 Leeftijd 16-27 jaar.
Let op: Haagse jongeren hebben altijd
voorrang en traject is alleen voor
Haagse jongeren gratis. Voor andere
jongeren mits er plek is en tegen
betaling van de trajectprijs door
woongemeente.

Entree-opleiding horecaassistent MBO Rijnland
Unieke Kracht:





Kleine groepen (max. 20);
Veel structuur;
Veel persoonlijke aandacht en
begeleiding;
Instromen kan het hele
schooljaar.
Locatie:

Restaurant H’eerlijk
Harriët Freezerhof 201
2492 JC Den Haag
(Leidschenveen)
070-3016010

Brasserie H’eerlijk
Overwallaan 130
2498 BK Den Haag
(Ypenburg)
015 – 251 40 56

Meer info:
Aanmelden: neem contact op met
Boudewijn voor beschikbaarheid
plekken en aanmeldprocedure
Trajectprijs: €4.500 per traject

