
 
 
 
 
 

 

Infofiche Hulpkok/Kok – Dagopleiding  

Het inschrijven voor de opleiding gebeurt in tegenstelling tot een traditionele opleiding in het 

secundair, in verschillende stappen. Dit heeft te maken met de opbouw van het structuurschema (zie 

onder), waarin een verplichte volgorde is aangegeven d.m.v. pijlen. Dit betekent dat je om bepaalde 

modules te kunnen volgen, en dus ook in te schrijven, moet geslaagd zijn voor de voorafgaande 

modules. 

 

Zoals je dus in bovenstaand schema kan zien moet je dus bv. de modules ‘Basis keuken’, ‘Initiatie 

warme keuken’ en ‘Koude keuken’ gevolgd hebben en geslaagd zijn vooraleer je kan inschrijven voor 

de module ‘Dagschotels met vlees en gevogelte’. Dit betekent dus dat we de planning van de 

opleiding hierop afgestemd hebben en je op verschillende tijdstippen opnieuw zal moeten inschrijven.  

Start van de opleiding met periode 1 in september, inschrijven voor: Basis keuken – 40 LT, Initiatie 

warme keuken - 80 LT, Koude keuken – 80 LT en Basis zaal – 40 LT = 240 LT x 1,5 € = 360 € 

wettelijk inschrijvingsgeld (maar aangezien we met een maximumfactuur aan wettelijk 

inschrijvingsgeld zitten in de periode van 1/9 t.e.m. 31/12 van 300 €) is dit maar 300 € + een 

bijkomende verbruiksmateriaalkost van 175 € = TOTAAL PERIODE 1: 475 €  

Start periode 2 in januari, inschrijven voor Dagschotels met vlees en gevogelte – 80 LT, Dagschotels 

met vis – 80 LT en Nagerechten – 80 LT = 240 LT x 1,5 € = 360 € wettelijk inschrijvingsgeld (maar 

aangezien we met een maximumfactuur aan wettelijk inschrijvingsgeld zitten in de periode van 1/1 

t.e.m. 30/6 van 300 €) is dit maar 300 € + een bijkomende verbruiksmateriaalkost van 250 € = 

TOTAAL PERIODE 2: 550 €  

  



 
 
 
 
 

 

TOTALE KOSTPRIJS OPLEIDING HULPKOK (1ste jaar)  

- Periode 1 : 475 €  

- Periode 2 : 550 €  

---------------  

    1025 €  

Onder bepaalde voorwaarden kan je vrijstelling of vermindering krijgen van het wettelijk 

inschrijvingsgeld, kijk voor de voorwaarden op https://www.hik.be/Inschrijvingsgeld. 

https://www.hik.be/Inschrijvingsgeld

