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Adviseur onderwijs

Geert Van Bever

 � geert.van.bever@alimento.be

 � 0473 79 60 94

Inschrijvingen

Viktoria Khymych

 � viktoria.khymych@alimento.be

 � 02 528 89 56

Adviseur bakkerij

Jan Vanderghote

 � jan.vanderghote@alimento.be

 � 0476 62 35 96

Gratis opleidingen Inschrijven

Alimento organiseert een brede waaier aan opleidingen voor 
leerkrachten. Zo blijf je op de hoogte van de laatste trends en evoluties 
in je vakgebied.

Voor bepaalde opleidingen zoals banketbakkerij, chocoladebewerking, 
productie- en procestechnologie organiseert Alimento ook workshops voor de 
leerlingen.

Alle opleidingen en workshops vind je 
terug op www.alimento.be/opleidingen

Inschrijven voor de opleidingen van Alimento kan enkel schriftelijk via onze 
website www.alimento.be/opleidingen. Opgelet: een inschrijving is pas 
definitief nadat je een bevestiging hebt ontvangen.

Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk, tot één week voor de start 
van de opleiding.

Is een deelnemer afwezig zonder geldige annulering? 

 � Bij een gratis opleiding factureren we een annuleringsvergoeding van  
€ 150 pp/dag.

 � Bij een betalende opleiding blijf je het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Alimento heeft het recht om een opleiding te annuleren wanneer het vereiste 
aantal deelnemers niet wordt bereikt of in geval van overmacht (bv. ziekte van 
de instructeur). Alimento kan niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die 
hieruit zou voorkomen.

Voor elke deelnemer wordt na de opleiding een getuigschrift voorzien.



Pedagogische ondersteuning

Zoek je inspiratie voor lessen over voeding? Alimento ontwikkelde 
een reeks didactische instrumenten voor leerkrachten uit het lager en 
middelbaar onderwijs.

 � www.klasinbedrijf.be: neem je klas mee op virtueel bedrijfsbezoek..

 � Minigames hygiëne en voedselveiligheid: een ludieke manier om 
voedselveiligheid en hygiënisch werken onder de knie te krijgen.

 � S(t)imulerend kiezen: een interactieve quiz over de industrie.

 � Etenschappen – integrale opdrachten over voedingstechnologie: 
volledig uitgewerkt didactisch materiaal rond vier voedingsthema’s 
(chocolade, bier, kaas en brood).

 � Portaalsites rond STEM: een overzicht van de belangrijkste STEM-sites 
in het Vlaamse onderwijsland.

 � Het Alimento-youtubekanaal: op www.youtube.com/IPVIFP vind je 
een reeks didactische video’s over de sector.

 � Voor de bakkerijsector hebben Alimento en MJ Publishing samen een 
aantal handboeken uitgegeven zoals ‘Handleiding voor de (banket)
bakker’, ‘Ondernemen voor (banket)bakkers’ en ‘Viennoiserie zonder 
grenzen’.

Een overzicht van onze didactische instrumenten 
vind je op www.alimento.be/tools

Hebben jullie nood aan een 
bakkerij-opleiding en is het niet 
mogelijk om deze te geven in 
je eigen school? Dan kan het 
Bakkersatelier hiervoor een 
oplossing zijn. 

Wij organiseren opleidingen 
op maat van leerlingen of 
leerkrachten. Meer informatie 
op www.bakkersatelier.be.  

Of anders contacteer je gewoon 
Jan Vanderghote via jan.
vanderghote@alimento.be  
of 0476 62 35 96.



Toekomst 
voor jongeren

Wist je dat de voedingsindustrie een 
van de grootste industriële werkgevers 
van het land is? De meer dan 4.000 
voedingsbedrijven bieden werk aan 
bijna 96.000 arbeidskrachten en zoeken 
constant nieuwe werkkrachten. 

 � Elke dag staan er duizenden  
vacatures open! 

 � De voedingsindustrie is een groeisector 
met toekomst voor jongeren. Met of zon-
der specialisatie, kort- of langgeschoold, 
iedereen kan hier aan de slag.

 � De sector zoekt heel diverse profielen.

Een overzicht van de beroepen 
en duizenden vacatures in onze 
sector vind je op  
www.foodatwork.be

Bedrijfsbezoeken
Om jongeren te laten 
kennismaken met moderne 
voedingsbedrijven 
organiseert Alimento 
regelmatig bedrijfsbezoeken 
bij grote en kleine bedrijven. 
Interesse voor een 
bedrijfsbezoek? Contacteer 
gerust Hilde Wynen via 
hilde.wynen@alimento.be 
of 0476 99 07 99.

Vormingen op maat
Wil je een opleiding op 
maat van je school. Stel 
een team samen van 
minimum 8 personen (een 
studiedag, vakvergadering …) 
en de opleider zorgt voor 
een boeiende workshop 
aangepast aan de noden 
van jouw school. Contacteer 
Geert Van Bever via  
geert.van.bever@alimento.be 
of 0473 79 60 94.

De Food At Work 
Student Awards 

De jaarlijkse innovatiewedstrijd Food At Work 
Student Awards Vlaanderen daagt jongeren uit 
het secundair onderwijs uit om nieuwe producten 
te bedenken en aan een professionele jury 
voor te stellen. De voedingsproducten moeten 
innovatief zijn en tegelijkertijd ook over voldoende 
commercieel potentieel beschikken.

Leerlingen uit het technisch onderwijs kunnen 
meedoen aan de Food At Work Techno Awards, 
waar ze geconfronteerd worden met een 
technische uitdaging in een voedingsbedrijf. 
Dit kan een oplossing zijn voor een bestaand 
probleem, maar ook het ontwikkelen van een 
nieuwe machine of werkwijze.



Algemene 
opleidingen voor 
leerkrachten

TA-dag 

Ons jaarlijkse infomoment voor TA’s. 

Waar: Roeselare | MSKA 
Wanneer: 21/10 
Opleider: Alimento - IFP asbl, Bakkers Vlaanderen

BASIS HACCP: basisvoorwaardenprogramma’s 
grondig verkennen 

Op zoek naar meer info m.b.t. de basisvoorwaardenprogramma’s: 
reiniging, beheer koude keten, persoonlijke hygiëne, 
allergenenbeheer, afvalbeheer, traceerbaarheid, etc.? Alle BVP’s 
komen aan bod in deze opleiding en worden verduidelijkt via 
praktische tips. 

Waar: Online 
Wanneer: 18/11 
Opleider: Eva Moens Consult

Zin en onzin van de oorsprongsetikettering  

Producenten kunnen op het etiket van voedingsproducten 
bijkomende informatie plaatsen over de oorsprong van het 
product of van ingrediënten. In bepaalde gevallen is dat zelfs 
verplicht. 

Waar: Online 
Wanneer: 24/11
Opleider: Eva Moens Consult

De wet van het etiket 

Deze opleiding biedt duidelijke antwoorden op al je vragen 
rond de etiketteringswetgeving voor de detailhandelaar. Wat 
en wanneer wel of niet ettikeren, het vermelden van allergenen 
(mondeling of schriftelijk), voedingswaarde berekenen en 
correcte weergave op het etiket. 

Waar: Online 
Wanneer: 2/12 
Opleider: Eva Moens Consult

STEM op kaas vertrekkend vanuit een techniek 

Tijdens deze sessie maken we via een eenvoudig recept kaas en 
bespreken we het kaasproces en de werking van zuren op melk. 
Speciale aandacht gaat naar de fysische en wiskundige aspecten 
bij de gemaakte kaaspers. 

Waar: Diepenbeek  | UCLL - Agoralaan Gebouw B 
Wanneer: 13/1
Opleider: UCLL 

De actuele voedingsdriehoek (lange versie) 

Gezond eten: wat is dat nu precies? En hoe zit het met bewegen? 
In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten. 
Daarom werd alle huidige kennis over gezonde voeding en 
beweging gebundeld in de nieuwste voedingsdriehoek en 
bewegingsdriehoek. 

Waar: Gent | Campus Vesalius HoGent 
Wanneer: 14/1
Opleider: Hogeschool Gent

Workshop Basis productsamenstelling en 
voedingswaarde 

Tijdens de workshop productsamenstelling worden verschillende 
producten van diverse productengroepen vergeleken. Klopt ons 
buikgevoel bij beoordeling? Het uiteindelijke doel is om linken te 
leggen tussen de voedingswaarde en de ingrediënten. Er wordt 
inzicht gegeven in gezonde voeding. 

Waar: Antwerpen | AP Hogeschool  
Wanneer: 18/1 
Opleider: AP Hogeschool Antwerpen

Workshop: voedingsetiket 

Voorverpakte levensmiddelen moeten voorzien worden van een 
correct etiket. Het toepassen van de etiketteringswetgeving is in 
de praktijk niet evident. We geven inzicht in de info die een etiket 
moet vermelden en tonen hoe een etiket op te stellen.  

Waar: Melle | Campus Melle 
Wanneer: 19/1
Opleider: Hogeschool Gent

NIEUW

Eiwittransitie: aandachtspunten voor de voeding 

Eiwitten vormen de bouwstenen van het leven op aarde. Voor 
de gezondheid van mens en dier is zowel de kwantiteit als de 
kwaliteit belangrijk. Op dit moment wordt een aanzienlijk deel 
van de eiwitten geconsumeerd via dierlijke producten.  

Waar: Houthalen | De Barrier 
Wanneer: 25/1
Opleider: Geertrui Vlaemynck (ILVO)



NIEUW

De allergenen in een vernieuwd wettelijk kader: hoe 
implementeren op onze school 

Met publicatie van de wijziging aan Verordening EU 852/2004, 
werd de verplichte invoering, onderbouwing en implementatie 
van een allergenenbeleid een feit.  

Waar: Online 
Wanneer: 28/1 
Opleider: Eva Moens Consult

Lactose- en glutenintolerantie 

Wat is voedselovergevoeligheid en waarin verschilt een 
voedselallergie van een voedselintolerantie? Wat brengt lactose-
intolerantie en glutenintolerantie teweeg in het lichaam? Hoe 
ziet een lactosevrij of -arm of glutenvrij dieet eruit? We trekken 
ook de keuken in om enkele gerechten te bereiden. 

Waar: Gent | Campus Vesalius HoGent 
Wanneer: 31/1
Opleider: Hogeschool Gent

E-nummers in de voeding 

Inzicht in additieve stoffen die tijdens het productieproces 
bewust aan voedingsmiddelen worden toegevoegd om 
verschillende redenen. Wat zijn de redenen en welke 
mogelijkheden, eventueel keuzes zijn er dan.  

Waar: Berchem | Syntra 
Wanneer: 7/2 
Opleider: Geertrui Vlaemynck (ILVO)

Workshop Smaak  

Smaak van voedingsmiddelen begrijpen en meten is een troef 
voor de ontwikkeling van succesvolle voeding van de toekomst.  

Waar: Roeselare | Huis van de Voeding 
Wanneer: 8/2 
Opleider: Inge Dirinck (SENSTECH)

Workshop Food Pairing  

Tijdens de workshop ‘Food Pairing’ wordt het concept van 
food pairing of flavour pairing uiteengezet en wordt de 
wetenschappelijke basis ervan kritisch geëvalueerd. 

Waar: Berchem | Syntra  
Wanneer: 10/3
Opleider: Inge Dirinck (SENSTECH)

NIEUW

Groenten en Fruit in onze voeding van teelt tot bord  

In deze opleiding wordt ingegaan op het belang van groenten en 
fruit in onze voeding. Zeg niet zomaar bananen tegen... rassen, 
origines en hun smaak en beschikbaarheid. 

Waar: Nazareth | Van der Valk Hotel  
Wanneer: 17/3
Opleider: Geertrui Vlaemynck (ILVO)

NIEUW

Circulaire economie 

In 2015 werd door de Europese Commissie het pakket circulaire 
economie goedgekeurd waaronder ook een actieplan om de 
overgang naar een circulaire economie in Europa te versnellen. 

Waar: Online 
Wanneer: 18/3
Opleider: Eva Moens Consult

De wet van het etiket 

Deze opleiding leidt tot duidelijke antwoorden m.b.t. de 
etiketteringswetgeving voor de detailhandelaar: wat en wanneer 
wel (of niet) etiketteren, allergenen (mondeling of schriftelijk), 
voedingswaarde berekenen én correct weergeven op een etiket. 

Waar: Online 
Wanneer: 21/3
Opleider: Eva Moens Consult

AfSTEMmen op FOOD (suikervrije cake) 

Hogeschool VIVES reikt tools en handvaten aan om suikerarme 
cake te ontwikkelen en te onderzoeken.  

Waar: Roeselare | Katholieke Hogeschool Vives Zuid 
Wanneer: 24/3
Opleider: Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Workshop: de STEM van moleculair koken 

Je krijgt inzicht in de wetenschap achter ‘moleculaire’ 
kooktechnieken. Na een kort theoretisch kader over de 
chemische en fysische principes erachter, gaan we aan de slag 
in de keuken voor het maken van warm ijs, nepkaviaar, gin tonic 
gelbolletjes,… 

Waar: Gent | Campus Vesalius HoGent 
Wanneer: 29/3
Opleider: Hogeschool Gent

NIEUW

Inleiding tot levensmiddelenmicrobiologie: 
pasteurisatie, sterilisatie en snelkoeling  

De basis van microbiologische conserving van voedsel 
bestaat uit het doden van alle aanwezige micro-organismen. 
Warmtebehandeling van producten is een van de belangrijkste 
technieken daarbij. Bij deze processen kunnen verschillende tijd/
temperatuur-combinaties worden toegepast. Hoe berekenen  
we dit?

Waar: Online 
Wanneer: 25/4
Opleider: Eva Moens Consult



Voedingshygiëne 

Tijdens deze workshop worden de basistesten voor het opsporen 
van micro-organismen uitgevoerd om een analyse van de 
resultaten uit te voeren. Op deze manier wordt duidelijk hoe 
belangrijk het is om hygiënisch te werken en waar de gevaren 
schuilen in een keuken naar voedselbesmettingen toe. 

Waar: Antwerpen | AP Hogeschool Antwerpen 
Wanneer: 26/4
Opleider: Githa Maes - Flore Wouters (AP Hogeschool 
Antwerpen)

   NIEUW

Gefermenteerde voedingsmiddelen  

Wat is fermenteren nu eigenlijk en wat zijn de mogelijke voor- en 
nadelen ervan? Zijn gefermenteerde producten gezonder of net 
niet, en wat heb je nodig om met fermentatie aan de slag te 
gaan?  

Waar: Houthalen | De Barrier 
Wanneer: 27/4
Opleider: Ivo Francken (Alimento - IFP asbl)

Het HACCP stappenplan en de basisvoorwaarden: 
didactische aanpak voor leerlingen 

In deze training worden de hygiënische basisvoorwaarden 
én HACCP uitgediept. Het volgende komt aan bod: wat zijn 
CCP’s, hoe toepassen in een lesomgeving, hoe controleren...? 
Didactische tips én voorbeelden zitten vervat in deze training. 
Een aanrader!

Waar: Online 
Wanneer: 2 dagen: 20/1 en 24/1 
Opleider: Eva Moens Consult

Bindmiddelen in onze voeding 

Waarom loopt de afdekgelei van mijn ananastaartje af of schift 
mijn kiwishake? Wat is kuzu of besan?  

Waar: Roeselare | Huis van de Voeding 
Wanneer: 28/4
Opleider: Geertrui Vlaemynck (ILVO)

NIEUW

Verwerking van voedseloverschotten 

De aandacht om bij de productie van voedingsmiddelen 
rekening te houden met de verwerking van overschotten wordt 
steeds groter. Wist je dat 1/3 van al het voedsel dat verspild 
wordt zowat 8% van de globale uitstoot van broeikasgassen 
inhoudt en er 51 ton voedsel/seconde verspild wordt?

Waar: Puurs | Hof ter zielbeek 
Wanneer: 5/5
Opleider: Geertrui Vlaemynck (ILVO)

Hoe bereidt een school zich voor op een FAVV-
inspectie? 

Deze cursus heeft tot doel scholen voor te bereiden op 
succesvolle FAVV-inspecties.

Waar: Online 
Wanneer: 2 dagen: 10/2 en 14/2
Opleider: Eva Moens Consult



Specifieke 
Opleidingen 
bakkerij voor 
leerkrachten

Ambachtelijke ijsbereider (1e jaar, totaal 2)   
De ambachtelijke ijsbereider is een persoon die grond- en 
hulpstoffen, zoals suikers, melk en water, omzet via een warme 
bereiding naar verschillende soorten van consumptie-ijs, 
mengsels en basispreparaten voor consumptie-ijs. 

Waar: Brugge  
Wanneer: 13/9
Opleider: Syntra

Theoretische en praktische benadering van tarwe- en 
bloemkwaliteit  

Theoretische en praktijkkennis rond tarwevermaling. Het 
praktische gebeurt via een graanreinigingsinstallatie en een 
Bühler-maalautomaat; ook is er een kwaliteitsbeoordeling 
van inkomende tarwe via analyse van het vochtgehalte en 
hectolitergewicht. 

Waar: Gent 
Wanneer: 22/9
Opleider: Ingrid De Leyn (Universiteit Gent - Campus 
Schoonmeersen)

Brood- en banketbakker 

Studies tonen aan dat brood- en banketbakker een beroep is 
met grote toekomstmogelijkheden. In deze opleiding doe je niet 
alleen de ‘broodnodige’ theoretische vaardigheden op, je zet al je 
vaardigheden ook om in de praktijk. 

Waar: Leuven 
Wanneer: 22/9
Opleider: Syntra

Theoretische en praktische benadering van tarwe- en 
bloemkwaliteit  

Theoretische en praktijkkennis rond tarwevermaling. Het praktische 
gebeurt via een graanreinigingsinstallatie en een Bühler-
maalautomaat; ook is er een kwaliteitsbeoordeling van inkomende 
tarwe via analyse van het vochtgehalte en hectolitergewicht. 

Waar: Gent 
Wanneer: 22/9
Opleider: Ingrid De Leyn (Universiteit Gent - Campus 
Schoonmeersen)

Brood- en banketbakker - voltijdse dagopleiding 

Heb jij de microbe van het bakken te pakken? Hou jij van de 
heerlijke geuren van brood en andere bakkerijproducten? Wil 
je de stiel van bakker onder de knie krijgen en tonen wat echt 
vakmanschap is? Dan is de opleiding brood- en banketbakker iets 
voor jou! 

Waar: Berchem 
Wanneer: 27/9
Opleider: Syntra

Chocoladebewerker - ijsbereider (voltijdse 
dagopleiding) 

Het modulair traject Ambachtelijk chocoladebewerker + basis 
ijsbereidingen leidt de cursisten op tot het zelfstandig beroep 
van chocolatier die in staat is om heel wat basis ijsbereidingen te 
vervaardigen. 

Waar: Brugge 
Wanneer: 27/9
Opleider: Syntra

UITGELICHT

Chocolade maken: van boon tot reep

In deze opleiding leren we chocolade maken van gefermenteerde 
en gedroogde cacaobonen. We gebruiken de kennis en 
methodes van de Maya’s om vervolgens praktisch aan de slag 
te gaan met professionele labo-machines om een kwaliteitsvolle 
reep te maken. 

Deze opleiding is gericht op chocolademakers, niet chocolatiers. 
Een chocolatier vertrekt vanuit het afgewerkte product – de 
chocolade – en gaat daarmee aan de slag voor het maken 
van pralines of andere producten. Een chocolademaker start 
met de cacaoboon die geroosterd en gepeld wordt. In deze 
opleiding doorlopen we het ganse proces tot het maken van een 
chocoladereep.  

In de voormiddag krijg je een portie theorie voorgeschoteld, in 
de namiddag gaan we hands-on aan de slag. We maken onze 
eigen chocolade, zowel ambachtelijk in een stenen vijzel als 
machinaal met kleine labo-machines.  

Waar: Syntra Berchem 
Wanneer: 11/2 
Trainer: Chocolatoa - Vandeneede Mario 



Ambachtelijk ijsbereider 

Ongetwijfeld de coolste opleiding van SYNTRA Limburg! Want 
hoe maak je nu precies ijssoorten? En hoe creeër je allerlei 
lekkere smaken? Leer het in de meest complete ijsopleiding van 
Vlaanderen. 

Waar: Hasselt 
Wanneer: 13/9; 16/9; 25/9
Opleider: Syntra

 
Confituur 

Zelfgemaakte confituur! Een topper om op je ontbijtkaart te 
plaatsen. Meteen krijgt je zaak een goede naam. Deze opleiding 
toont hoe het moet en wat er allemaal kan. Na iedere sessie krijg 
je wat stalen mee die je zelf kan proeven. 

Waar: Roeselare 
Wanneer: 14/10; 21/10 

Sweets & Candy: Artisanaal vervaardigen van 
zoetwaren - Confiserie 

Zoetigheden en snoepgoed … Ze zijn een kleurrijke eyecatcher in 
je etalage, zorgen voor een finishing touch na een maaltijd, doen 
je klant likkebaarden en worden massaal impulsief gekocht.Maar 
hoe bereid je artisanale snoep? In deze opleiding leer je alles 
over de verwerking en bewerking van suiker. 

Waar: Brugge 
Wanneer: 10 dagen: 15/9; 22/9; 29/9; 6/10; 13/10; 17/11; 
24/11; 1/12; 19/1; 26/1

Bladerdeeg door Thomas Mahou 

Tijdens deze demonstratie zal Thomas Mahou de methoden 
en geheimen van omgekeerd toeren of ‘lamineren’ uitleggen. 
Ook smaak en krokantheid komen aan bod. Thomas koos voor 
eenvoudige recepten met goed geselecteerde grondstoffen 
en besteedt extra aandacht aan methodische en nauwkeurige 
technieken.

Waar: Berchem
Wanneer: 5/10; 6/10; 7/10; 8/10 
Opleider: Thomas Mahou (Institut National de la Boulangerie et 
Pâtisserie)

Taartcreatie en -decoratie: deel 1 

In deze opleiding maak je kennis met de nieuwste 
patisserietechnieken (glaçages, transfers, chocolade- en 
spuittechnieken). Hedendaagse patisserie met verrassende 
smaakcombinaties en commerciële klassiekers met een trendy 
final touch. 

Waar: Brugge 
Wanneer: 12/10
Opleider: Syntra

Suikerreductie in klein gebak 

In deze opleiding leren we hoe men suiker reductie kan uitvoeren 
op moderne patisserie. Hoe men smaak en artistiek in balans 
kan houden met metabolisch vriendelijkere suiker alternatieven. 

Waar: Berchem
 Wanneer: 24/1
Opleider: Vincent Bulteel 

Oergranen, van volkoren en koren (Richemont) 

Deze opleiding gaat over het gebruik van granen zoals : tarwe, 
rogge, spelt, meerjarige rogge, einkorn & emmer met aandacht 
voor de gebruikte technologieën. 

Waar: Berchem
Wanneer: 1/2; 2/2; 3/2; 4/2 
Opleider: Richemont Kompetenzzentrum

UITGELICHT  
Hoe maak ik een goed Nutritionbrood?

Ontdek alles over nutritioneel brood en leer zelf een brood 
ontwikkelen. 

Deze opleiding bestaat uit twee halve dagen. Eerst laat Ingrid 
De Leyn (UGent) je kennismaken met het hoe en wat van 
nutritioneel brood. Je leert de mogelijke grondstoffen en 
behandelingen kennen, krijgt inzicht in de wetgeving en claims 
rond nutritioneel brood, en ontdekt hoe de voedingswaarde 
wordt berekend. Je ontdekt zelfs waar rekening mee gehouden 
wordt in wedstrijden.  

Dag twee is het tijd voor de praktijk: onder de vleugels van Frank 
Van Vaerenbergh (PIVA Antwerpen) leer je zelf een nutritioneel 
brood samenstellen. We gaan aan de slag met granen, zaden, 
kruiden, groenten en fruit. De procedures voor roosteren, drogen, 
kiemen en cutteren worden allemaal onder de loep genomen.  

Daarna worden ook enkele broden bereid, waaronder het 
winnend brood van het WK 2019. Er wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan het bepalen van het zoutgehalte, maar ook welke 
grondstoffen met elkaar een symbiose vormen, al dan niet in 
combinatie met een desem. Tot slot bekijken we ook nog hoe we 
tot een lekker glutenarm brood kunnen komen. 

Waar: UGent en Syntra Berchem  
Wanneer: 27 oktober 2021 en 24 november 2021 
Opleider: Ingrid De Leyn - Frank Van Vaerenbergh (Universiteit 
Gent - Campus Schoonmeersen, Provinciaal Instituut PIVA) 



UITGELICHT  
Korte keten:  
van graankorrel tot brood

Maak kennis met granen geteeld via een korte keten,  
de kenmerken van het verwerkingsproces en de succesfactoren 
van een geslaagd korteketeninitiatief.  

In het praktijkgedeelte krijg je antwoord op de volgende vragen: 
 � Hoe verandert het broodbereidingsproces bij lokaal geteelde 

bloem en meel waarbij geen verbeteraars gebruikt worden? 

 � Wat zijn de meest voorkomende problemen en hoe speel je 
hierop in?  

 � Hoe creëer je aan de hand van alternatieve brood-
bereidingstechnieken brood met een authentieke smaak?

 
Daarnaast zullen onderzoekers van het project Lokaal Brood 
van Hogeschool Gent de succesfactoren van een geslaagd 
korteketeninitiatief toelichten:  

 � Goede praktijken rond de teelt van bakgranen in 
Vlaanderen.  

 � Kwaliteitsvereisten van Vlaamse bakgranen.  

 � Rol van de winkelbediende in het verkopen van 
korteketenbrood.  

 � Optimale organisatie en afspraken tussen landbouwer, 
maalderij en bakker.  

Datum: 14/3
Locatie: Bakkersatelier Syntra Berchem  
Trainers: : een ervaren instructeur, een warme bakker en  
onderzoekers Lokaal Brood van HOGent

UITGELICHT  
Gratis Workshops over veiligheid  
en preventie in bakkerijsector 

Oira is een online tool om risicoanalyses op het gebied 
van gezondheid en veiligheid op uw werkplek uit te voeren. 
Alimento en Bakkers Vlaanderen organiseren in elke Vlaamse 
provincie gratis workshops voor het implementeren van de Oira 
Tool in de bakkerij. De workshops worden georganiseerd voor 
zowel de zaakvoerders, medewerkers als leerkrachten uit de 
bakkerijsector. Er is geen voorkennis vereist.  

Lesgever Eric Thyssen blikt alvast enthousiast vooruit.  
“We maken voor iedereen een account aan en gaan direct aan 
de slag. Eerst belichten we de belangrijke punten en leren de 
deelnemers om deze in de tool in te voeren.  

In de namiddag gaan we verder, en verdiepen we ons in 
specifieke vragen van de deelnemers aangaande veiligheid en 
preventie in de bakkerijsector.” 

Trainer: Eric Thyssen (Bakkerij Thyssen) 
Lesuren: 09u30-16u00  
Waar en wanneer:

 � Bakkersatelier, Syntra Berchem, Borsbeeksebrug 32,  
2600 Antwerpen - 18/11

 � MSKA Roeselare, Groenstraat 170, 8800 Roeselare   
23/11

 � TechniGo Aalst, Ledebaan 101, 9300 Aalst   
15/2

 � Hotelschool Hasselt, Elfde-Liniestraat 22, 3500 Hasselt   
21/3

 � GO Wemmel, Zijp 14, 1780 Wemmel - 25/4



Contact

Adviseur onderwijs

Geert Van Bever 

 � geert.van.bever@alimento.be 

 � 0473 79 60 94

 
Adviseur bakkerij

Jan Vanderghote

 � jan.vanderghote@alimento.be

 � 0476 62 35 96

 
Inschrijvingen

Viktoria Khymych

 � viktoria.khymych@alimento.be

 � 02 528 89 56

www.alimento.be 
Het volledige aanbod voor leerkrachten bekijk je op 
www.alimento.be/onderwijs 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor leerkrachten op 
www.alimento.be/nieuwsbrief 

Volg ook onze Facebook-pagina 
www.facebook.com/alimentovoorleerkrachten 
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