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DE VOEDINGSINDUSTRIE EN ALIMENTO 

De voedingsindustrie staat in de voedselketen tussen enerzijds de landbouw / visvangst  
en anderzijds de distributie / horeca. De Belgische voedingsindustrie is een van de grootste  
industriële werkgevers. Er werken ongeveer 89.000 mensen in 4.600 bedrijven. Het is een  
dynamische sector met steeds weer nieuwe uitdagingen: de strenge normen voedselveiligheid  
en de moderne productiemethodes vereisen steeds meer gekwalificeerd personeel. 

U hebt een vraag? Onze contactpersonen staan voor u klaar:
Lieve Van Camp
lieve.van.camp@alimento.be
0473 79 60 94

Guido Devillé
guido.deville@alimento.be
0478 27 84 96

Version en français sur demande: 02 52 88 950

Alimento - IPV vzw - Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht - T 02 52 88 930 - info@alimento.be

GRATIS OPLEIDINGEN VOOR  
LEERKRACHTEN VOEDING, DIRECTIES, TA ...

Tot de voedingsindustrie 
behoren onder meer 
volgende subsectoren: 

 � Consumptie-ijs, chocolade & confiserie 

 � Veevoederbedrijven 

 � Industriële en ambachtelijke bakkerijen 

 � Producenten van oliën en vetten 

 � Brouwerijen 

 � Graanverwerking & deegwaren 

 � Producenten van water & limonades 

 � Suikerindustrie 

 � Groente- & fruitverwerkende bedrijven 

 � Zuivelindustrie 

 �  Vleesverwerkende bedrijven 

Alimento is de opleidings- 
en adviesinstantie voor de 
voedingsindustrie.
Het Alimento-aanbod voor het onderwijs omvat:

 � Meewerken aan de opleiding van jongeren  
in TSO, BSO, DBSO & BUSO 

 � Jongeren tewerkstellen in het kader van  
duaal leren, werkplekleren, stage 

 � Ondersteunende projecten voor voedings- 
industrie en onderwijs uitwerken  
(in samenwerking met partners) 

 � Opleidingen en bedrijfsbezoeken voor  
leerkrachten organiseren 

 � Stages voor leerlingen en leerkrachten  
ondersteunen 

 � Pedagogische pakketten uitwerken 

Voor meer details, surf naar www.alimento.be
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Opleidingsaanbod voor leerkrachten  
 
In deze brochure vind je het opleidingsaanbod voor leerkrachten dat vastgelegd werd bij de start van 
het schooljaar. Alle opleidingen in deze brochure zijn gratis voor leerkrachten, begeleiders, TA, TAC 
en directie die actief zijn in voedingsrichtingen en –modules (waaronder bakkerij, voeding, STW, ...). 
 
Het aanbod kan lichtjes wijzigen in de loop van het schooljaar. Voor de meest recente informatie rond 
opleidingen voor leerkrachten verwijzen we naar alimento.be/nl/onderwijs. 
 

Hoe inschrijven? 

• Inschrijven doe je via onze website alimento.be/nl/onderwijs.  
Lukt het niet, stuur dan gerust een mailtje naar viktoria.khymych@alimento.be. 

• Wij bevestigen de goede ontvangst van je inschrijving binnen 10 werkdagen.  
Dit is nog geen bevestiging dat de opleiding effectief kan doorgaan (bij onvoldoende inschrijvingen 
kan deze geannuleerd worden). 

• Een tiental dagen voor de start van de opleiding ontvang je bericht of de opleiding effectief kan 
doorgaan. 

 

Aandacht: bij onaangekondigde afwezigheid rekenen we € 150 per lesdag aan.  
 
 

Je hebt specifieke vormingsbehoeften? 

De voedingsindustrie evolueert voortdurend. IPV volgt deze evolutie van dichtbij en tracht zo goed 
mogelijk de nieuwe tendensen en ontwikkelingen via onze opleidingen mee te geven, zodat je als 
leerkracht ‘bij’ blijft. 
 
Is er een thema waarover je graag wat meer wil te weten komen? Als er een link is met de 
voedingsindustrie bekijken we graag of we je kunnen helpen! 
Ook maatopleidingen voor jouw school behoren tot de mogelijkheden. 
Of wil jij volgend jaar een cursus laten doorgaan in je eigen school?  
 
Je kunt hiervoor contact opnemen met onze onderwijsadviseur Lieve Van Camp: tel 0473 79 60 94 of 
lieve.van.camp@alimento.be. 
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ALGEMENE OPLEIDINGEN VOOR LEERKRACHTEN 

Gefermenteerde voedingsmiddelen 
 
Wellicht staan we er niet bij stil hoeveel 
voedingsmiddelen we consumeren die gefermenteerd 
werden.  
 
• Wat is fermenteren nu eigenlijk en wat zijn mogelijke 
voordelen en/of nadelen. 
• Zijn gefermenteerde voedingsmiddelen gezonder of 
juist niet? 
           

 

• Welke levensmiddelen zijn gefermenteerd?    

•Kunnen we  zo’n fermentatie ook zelf doen. Wat is 

daarvoor nodig

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

NAZARETH 
Van der Valk Hotel 

Nazareth 

12/10/2017 7u 9u00-16u00 Geertrui Vlaemynck 
(ILVO) 

IPV/172/41/2501/
50648/01 

111311 
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Bedrijfsbezoek Metagenics in Oostende 
 
Metagenics is de n°1 in de productie en distributie van 
voedingssupplementen op de professionele markt in 
de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland en in 
de Benelux. 
De onderneming is sinds 1989 gevestigd is in 
Oostende en beheert vandaaruit de Europese 
activiteiten van de Groep . 

Metagenics beoogt mensen te helpen in hun streven 
om gezonder te leven.Metagenics wil dit realiseren via 
de voeding. Daarvoor hebben ze originele producten 
en voedingsconcepten voor jong en oud ontwikkeld.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 6 - max. 20 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

OOSTENDE 
Metagenics Belgium 

17/10/2017 3u 09.00 - 12.00 Metagenics Belgium 
bvba 

IPV/172/41/2501/
50711/01 

111484 
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Nutritionele etikettering en etikettering in de 

detailhandel: verplichtingen vs. versoepelingen 
 
Op 13 december 2016 is de verplichting tot het 
etiketteren van nutritionele gegevens op voorverpakte 
levensmiddelen van kracht gegaan (behoudens enkele 
uitzonderingen). 
Via de nieuwe reglementering (Verordening 
1169/2011) zijn de inhoud, uitdrukking en presentatie 
van de voedingswaarde wettelijk gereglementeerd. In 
deze opleiding wordt van A tot Z uitgelegd hoe een 
nutritioneel etiket moet opgesteld worden conform de 
wettelijke bepalingen. Wat moet, wat mag en hoe 
wordt de info weergegeven op het etiket?  Aan de 
hand van enkele oefeningen leren we de nutritionele 
samenstelling berekenen. 
Verder wordt in deze les ook ingegaan op volgende 
vragen:  
 
• Voorverpakt of niet-voorverpakt?  Wel of niet 
etiketteren? 
• Volledige etikettering of mogelijke versoepelingen? 
• Wel of geen voedingswaarde etikettering verplicht? 
• Allergenen: schriftelijk etiketteren of mondeling 
communiceren? 
• … 
 
Deze en vele andere vragen worden van A tot Z 
verduidelijkt in dit programma.  Daarbij wordt rekening 
gehouden met de recente nota (mei 2016) van het 
FAVV inzake etiketteringsverplichtingen in de 
detailhandel alsook met de vigerende wetgeving 
(Verordening 1169/2011) inzake deze materie. 

Kortom: in deze opleiding wordt een duidelijk 
overzicht gebracht m.b.t. de diverse verplichtingen én 
versoepelingen inzake de nutritionele etikettering én 
de etiketteringswetgeving voor de detailhandelaar. 
 
AGENDA 
 
Volgende onderwerpen staan op de agenda: 
• Nutritionele etikettering 
   - wat moet en wat mag 
   - hoe uitdrukken 
   - hoe berekenen 
   - oefening  
• Voorverpakte levensmiddelen 
   - definitie 
   - wat moet op het etiket 
   - wat zijn de versoepelingen  
• PFDS levensmiddelen (‘Pre-packed For Direct Sale’ 
oftewel ‘Levensmiddelen verpakt met het ook op 
onmiddellijke verkoop’) 
   - definitie : wat is PFDS 
   - wat moet wel/niet op het etiket 
• Niet-voorverpakte levensmiddelen 
   - definitie 
   - wat met etikettering? 
• Consumentenverpakkingen vs. business-to-business 
verpakkingen 
• Allergenen: wat wel/niet etiketteren?

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

 

NAZARETH 
Van der Valk Hotel 

Nazareth 

9/11/2017 7u 9u00-16u00 Claude Pardo 
(Eva MOENS 

Consult V.O.F.) 

IPV/172/41/2501/
50309/01 

110710 
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Het HACCP stappenplan: didactische aanpak voor 

leerlingen 
 
Deze opleiding heeft enerzijds tot doel het 
‘theoretische stappenplan’ van de HACCP-systematiek 
toe te lichten. Tezamen met de deelnemers wordt het 
HACCP-stappenplan overlopen ook de methodieken 
m.b.t. gevarenanalyse. Anderzijds wil de lesgever een 
‘praktische vertaalslag’ maken en een antwoord bieden 
op volgend gegeven: hoe brengen we deze materie 
over naar de leerlingen? Aan de hand van 
didactische tips & tricks trachten we de ‘abstracte’ 
materie toegankelijker te maken. Een toffe uitdaging!  
 
Inhoud 
• Achtergrond info en historiek van HACCP  
• Gevaren voedselveiligheid: welke? 
• Het stappenplan ‘HACCP’ in de wet & in 
autocontrolegidsen 

• Methodiek van de gevarenanalyse 
• Overzicht veel voorkomende CCP’s en PVA’s 
• Oefeningen 
 
Bij elk onderdeel wordt ingegaan op de didactiek : hoe 
overbrengen aan onze leerlingen … 
 
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks 
uit de praktijkervaring van de lesgeefster); 
gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de 
cursisten. 
  
Duur 
2 dagen (inschrijven voor 1 dag kan niet)

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

BERCHEM 
BluePoint 

14/11 en 
20/11/2017 

14u 9u00-16u00 Eva Moens 
(Eva MOENS 

Consult V.O.F.) 

IPV/172/41/2501/
50311/01 

110715 
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Hoe verpak je voeding optimaal? 
 
Programma:  
• Functies van verpakkingen 
• Verpakkingsmaterialen 
• Vulsystemen 

• Wetgeving en migratie 
• Trends en uitdagingen 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02/52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Coupure Links 653 

Gebouw B 
Pack4Food vzw 

23/11/2017 6,5u van 9u30 tot 
16u 

PACK 4 FOOD VZW IPV/172/41/2501/
50645/01 

111306 
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Bacteriën in levensmiddelen onder de loep genomen 
 
Deze cursus heeft tot doel inzicht te verwerven in 
bacteriën en hun interactie met levensmiddelen.  
 
• hoe groeien ze 
• hoe kunnen we deze groei beïnvloeden  
• wanneer zijn ze 'gevaarlijk' - bijvoorbeeld: hoe 
veroorzaken ze een voedselinfectie of 
voedselintoxicatie... 
 
Vanuit deze principes wil de lesgever vooral de link 
leggen naar de praktijk. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden worden enerzijds de risico's m.b.t. 
microbiologische besmettingen en anderzijds de 
goede werkmethodieken toegelicht.  

Zo wordt bijvoorbeeld concreet ingegaan op de 
definitie van 'correct verhitten' (pasteuriseren, 
steriliseren); op een snel afkoelproces; een goede 
werkmethodiek voor het breken van rauwe eieren of 
de omgang met rauwe levensmiddelen in het 
algemeen. 
 
Kortom: een praktijkgerichte cursus voorzien van de 
nodige theoretische achtergrondkennis m.b.t 
levensmiddelenmicrobiologie. Géén saaie, diepgaande 
of verregaande wetenschappelijke cursus! Wél: de 
noodzakelijke kennis & inzichten rond micro-
organismen verwerven ... teneinde deze in (én aan de 
hand van) praktijk(cases) om te zetten (toe te lichten). 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 3 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02/52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENK 
Feestzalen Elysee 

30/11/2017 7u 9u00-16u00 Claude Pardo 
(Eva MOENS 

Consult V.O.F.) 

IPV/172/41/2501/
50327/01 

110771 
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Kennismaken  met curatief, preventief, predictief en pro-

actief onderhoud 
 
Doelgroep  
Deze workshop is bestemd voor leerkrachten uit 
secundaire technische richtingen BSO, TSO en 
STEM.  
 
Doelstelling 
VINTO brengt de bedrijfswereld naar je toe.  Deze 
workshops werpen een blik op techniek in de 
voedingsindustrie en laten je kennismaken met 
nieuwste technische ontwikkelingen op het werkterrein.  
 
Programma 
 
Workshop 1: Predictief onderhoud aan de hand van 
thermografische camera’s en trilling en ultrasoon 
metingen. Met oa thermografische camera's wordt 
gedemonstreerd hoe ze bij Greenyards Frozen aan 
predictief onderhoud doen.  
Door: Xavier Deberdt, Maintenance Electro & 
Automation manager bij Greenyard Frozen Belgium 
NV.  

 
Workshop 2: Curatief onderhoud: Het belang van een 
goede storingsanalyse bij curatief onderhoud & 
storingzoeken in het opleidingsatelier 
Door: Jeroen De Schacht: Leerkracht STEM/ 
engineering / elektromechanica Campus Petrus Paulus 
West en VINTO gastdocent & Bart De Boitselier: 
VDAB Instructeur Huis Van De Voeding.  
 
Workshop 3: De nieuwste technieken in preventief en 
pro-actief onderhoud toegepast in voedingsbedrijven.  
Door: Gunnar Pille, zaakvoerder VDP Industries, reeds 
60 jaar actief in de wereld van industrieel onderhoud, 
industriële automatisering en aandrijftechniek. 
 
Meer info: Eefje Van Lancker, 
eefje.van.lancker@vinto.be, tel: 0476 96 94 01

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 10 - max. 50 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

ROESELARE 
Miummm Huis v/d 

Voeding 

30/11/2017 4u 9u00-13u00 VINTO IPV/172/41/2501/
50641/01 

111299 
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De Belgische garnaal weer opgevist! 
 
De smaak van de Belgische garnaal is uniek en als 
consument zijn we die (bijna) kwijtgeraakt.  
Het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij-
onderzoek) heeft van de overheid de opdracht 
gekregen om de Belgische garnaal opnieuw onder de 
aandacht te brengen en te promoten. 
We willen ook leerkrachten voeding opnieuw de rijke 
smaak van verse Belgische garnalen laten ontdekken, 
zodat die weer geïntroduceerd wordt in de keuken en 
verwerkt wordt in gerechten. 
 

• onthaal vanaf 9 uur op het Vliz  
(Vlaams Instituut van de Zee, InovOcean side, 
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende) 
• 9.30 uur: start infosessie rond garnalen (historiek, 
vangst, bewaring, kookproces…) 
• smaaktest: vers gevangen Belgische garnaal versus 
verpakte garnaal 
• bezoek pelmachine  
• 12 uur: broodjeslunch  
 
De infosessie wordt afgesloten met een broodjeslunch. 
Einde voorzien rond 13u.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

OOSTENDE 
VLIZ 

7/12/2017 4u 9u00-13u00 Geertrui Vlaemynck 
(ILVO) 

IPV/172/41/2501/
50332/01 

110779 
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Chemie en voeding 
 
De workshop “Chemie in voeding” biedt leerkrachten 
van de 1ste, 2de en 3de graad de kans om hun kennis 
rond de chemische samenstelling van voedsel bij te 
werken. Eerst wordt kort een theoretische achtergrond 
geschetst van de biomoleculen die onze voeding 
opbouwen. Daarna voeren we dan in het labo enkele 
praktische experimenten uit die deze inzichten verder 
illustreren. 

Er wordt gekozen voor proefjes die ook bruikbaar zijn 
in de klas met leerlingen en die heel illustratief zijn. 
Voorbeelden zijn: glycogeenisolatie in lever, lactose 
isolatie uit melk, aantonen van eiwitten, suikers, 
lipiden, aantonen van verschillen tussen suikers en 
eiwitten.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Loonkost  
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers min. 6 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Campus Vesalius 

HoGent 

20/12/2017 4u 14u00-18u00 HOGESCHOOL 
GENT 

IPV/172/41/2501/
50712/01 

111485 
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Als eten even moeilijk is…ondervoeding onderschat? 
 
In deze workshop staat ondervoeding centraal. 
Ondervoeding is niet alleen gekend in 
ontwikkelingslanden maar ook in de Westerse 
samenleving is het een veel voorkomend probleem. 
In het theoretische luik van de workshop wordt een 
stand van zaken geschetst rond de prevalentie van 
ondervoeding binnen de Westerse wereld. Ook 
wordt stil gestaan wat de invloed is van kauw- en 
slikproblemen op het ontstaan van ondervoeding. 
De screeningtools die gehanteerd worden in 
ziekenhuizen worden praktisch toegelicht waarbij de 
toepassing bij alle leeftijdsgroepen onder de loep 
wordt genomen. 
In het laatste luik wordt er dieper ingegaan op de 
indicaties voor voeding met gewijzigde consistentie 
(gemalen/gemixte voeding, dik vloeibaar en dun 
vloeibare voeding) alsook de indicaties voor een 
energie- en eiwitverrijkte voeding. Hoe kan men in 
de grootkeuken van een ziekenhuis inspelen op 
deze problematiek? 

 
De workshop wordt afgesloten met een introductie 
in het berekenen van een energie- en eiwitverrijkt 
dieet op ziekenhuisniveau. 
 
Het praktische luik van de workshop omvat: 
• een voorstelling van een fractie uit het meest 

gangbare productengamma, o.a. de eiwitrijke 
preparaten, geconcentreerde koolhydraatbronnen 
en bijvoedingen 

• het bereiden van desserts (vb. vla, pudding, 
milkshake, …) met dit productengamma 

• het indikken van dranken met de instant 
verdikkingsmiddelen tot de gewenste consistentie 
(vloeibaar – dikvloeibaar) + degustatie van de 
industrieel gegelifieerde waters en desserten 

het bereiden van een gemalen/gemixte maaltijd met 

aandacht voor de organoleptiek en 

presentatiemogelijkheden 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 6 - max. 20 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Campus Vesalius 

HoGent 

9/1/2018 7u 9u00-16u00 Campus Melle 
HoGent 

IPV/181/41/2501/
50715/01 

111491 

  



14 
 

Actuele inzichten in de lactose- en glutenintolerantie 
 
Allereerst wordt duiding gegeven bij de begrippen 
allergie versus intolerantie. Nadien zal de focus gelegd 
worden op twee vaak voorkomende intoleranties, nl. 
lactose-intolerantie en glutenintolerantie (coeliakie). 
Hoe kan een intolerantie ontstaan en wat brengt dit 
fysiologisch teweeg in het lichaam. Hoe ziet een 
lactosevrij of lactosearm dieet er praktisch uit? Hoe 
stel je een volwaardige menu op wanneer je intolerant 
bent voor gluten? Is er een wetgeving verbonden aan 
producten die bestemd zijn voor een lactosevrij of –
arm of glutenvrij dieet? Deze vragen worden 
behandeld waarbij een bondig overzicht wordt 
gegeven van mogelijkse alternatieven die kunnen 
gebruikt worden om een volwaardige voeding na te 
streven. 
 

Het praktische luik van de workshop omvat: 
• een voorstelling van een fractie uit het 

productengamma, m.n. volwaardige vervangers van 
koemelk, glutenvrije brood- en bakmixen, industrieel 
glutenvrij en lactosevrij brood en gebak 

• bereiden van brood en gebak aangepast aan de 
dieetprincipes bij lactose- of glutenintolerantie 

• proeven en kritisch evalueren van industrieel lactose- 
en glutenvrij brood en gebak.

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 6 - max. 20 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Campus Vesalius 

HoGent 

11/1/2018 7u 9u00-16u00 Campus Melle 
HoGent 

IPV/181/41/2501/
50716/01 

111492 
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Het HACCP stappenplan: didactische aanpak voor 

leerlingen 
 
Deze opleiding heeft enerzijds tot doel het 
‘theoretische stappenplan’ van de HACCP-systematiek 
toe te lichten. Tezamen met de deelnemers wordt het 
HACCP-stappenplan overlopen alsook de 
methodieken m.b.t. gevarenanalyse. Anderzijds wil de 
lesgever een ‘praktische vertaalslag’ maken en een 
antwoord bieden op volgend gegeven: hoe brengen 
we deze materie over naar de leerlingen? Aan de hand 
van didactische tips & tricks trachten we de ‘abstracte’ 
materie toegankelijker te maken. Een toffe uitdaging! 
 

Inhoud 

• Achtergrond info en historiek van HACCP 
• Gevaren voedselveiligheid: welke? 
• Het stappenplan ‘HACCP’ in de wet & in 

autocontrolegidsen 
• Methodiek van de gevarenanalyse 
• Overzicht veel voorkomende CCP’s en PVA’s 
• Oefeningen 
 
Bij elk onderdeel wordt ingegaan op de didactiek: hoe 
overbrengen aan onze leerlingen … 
 
Een interactieve en pragmatische aanpak (tips & tricks 
uit de praktijkervaring van de lesgeefster); 
gecombineerd met ervaringsuitwisseling tussen de 
cursisten. 
 
Duur 

2 dagen (inschrijven voor 1 lesdag is niet mogelijk)

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENK 
Feestzalen Elysee 

16/01/2018 
en 

22/01/2018 

14u 9u00-16u00 Eva Moens 
(Eva MOENS 

Consult V.O.F.) 

IPV/181/41/2501/
50330/01 

110777 
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Behandelingsmodaliteiten bij diabetes type 1 en type 2 - 

workshop 
 
In deze workshop staat diabetes centraal, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar een voeding met een 
correcte koolhydraatspreiding, een gecontroleerde 
natriuminname en arm aan verzadigde vetzuren. 
 
Theoretische luik: 

• Ontstaansmechanisme, klachten en gevolgen van 
diabetes type 1 en diabetes type 2 

• Het begrip koolhydraten en glycemische index of 
glycemisch lading 

• Introductie over hoe medicamenteuze therapie en 
voeding op elkaar afgestemd moeten zijn 

• Belang en introductie tot de uitwerking van een 
voeding met een gecontroleerde natriuminhoud en 
beperkt aan verzadigde vetzuren 

 

Praktische luik: 

• Voorstelling van en kritische reflectie over een fractie 
uit het productengamma, m.n. de tafelzoetstoffen en 
suikerarme koekjes 

• Bereidingen van suikerarme melkdesserts, gebak en 
confituur

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 6 - max. 20 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Campus Vesalius 

HoGent 

16/1/2018 7u 9u00-16u00 Campus Melle 
HoGent 

IPV/181/41/2501/
50717/01 

111493 
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Workshop “Roomijs” 
 
De workshop 'Roomijs” biedt leerkrachten de 
mogelijkheid om zich te verdiepen in alle facetten 
van de productie van roomijs. De workshop wordt 
georganiseerd door lectoren van de opleiding 
bachelor in de agro- en biotechnologie – 
afstudeerrichting voedingsmiddelentechnologie en 
gaat door in het labo “zuiveltechnologie” waar 
diverse practica van de opleiding tot 
voedingsmiddelentechnoloog doorgaan. 
 
De leerkrachten zullen tijdens deze workshop 
inzicht krijgen in het productieproces, in de 
sensorische profilering en in het berekenen van de 
voedingswaarde van zowel roomijs als light ijs. Er 
wordt gestart met een gezamenlijke inleiding over 
het productieproces van artisanaal roomijs en de 
functionaliteit van de ingrediënten. 

 
Vervolgens wordt de groep gesplitst. De ene groep 
start met de productie van een referentieroomijs. 
Leerkrachten volgen participerend het proces van 
samenvoegen van de ingrediënten en turbineren tot 
het invriezen tot bewaarijs bij -18°C. Tijdens het 
proces zullen de leerkrachten het referentieroomijs 
sensorisch leren evalueren. De andere groep 
berekent en vergelijkt onder begeleiding de 
nutritionele waarde van artisanaal roomijs ten 
opzichte van light ijs. Hierbij wordt de aandacht 
gevestigd op de berekening van het gehalte aan 
koolhydraten, eiwit en vet, welke dienen te worden 
vermeld op het etiket. Na een korte pauze wisselen 
de groepen van activiteit en wordt het light ijs met 
aangepaste receptuur geproduceerd en sensorisch 
geanalyseerd, en gebeuren berekeningen op het 
referentieroomijs. 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 6 - max. 20 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Campus 

Schoonmeersen 
Gebouw A 

HoGent 

18/01/2018 7u 9u00-16u00 Campus Melle 
HoGent 

IPV/181/41/2501/
50718/01 

111494 
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Houdbaarheid en bewaring van voedingsmiddelen 
 
Voedingsmiddelen zijn beperkt houdbaar. De manier 
van bewaren is belangrijk niet alleen om de kwaliteit te 
behouden maar vooral ook om de voedselveiligheid te 
kunnen garanderen en ook om voedselverlies te 
beperken. Dit geldt zowel voor voorverpakte 
levensmiddelen als voor niet-voorverpakte producten. 
Op voedingsmiddelen die zijn voorverpakt staan 
voorschriften hoe je het product moet bewaren en er is 
ook een houdbaarheidsdatum: ten minste houdbaar tot 
… of te gebruiken tot… 
 
Wat betekent dit nu allemaal en waar moeten we op 
letten? Waar schuilen er risico’s? Wat gebeurt er als 

de bewaringsvoorschriften van bepaalde producten 
niet worden nageleefd en wat als je de verpakking hebt 
geopend? 
 
Maar ook voor niet verpakte voedingsmiddelen zijn er 
optimale omstandigheden om ze te bewaren. Denken 
we maar aan de verschillende groenten en fruit: niet 
alle groenten en fruit horen bijvoorbeeld in de koelkast 
bewaard te worden. 
 
Op deze vragen krijg je een antwoord en tijdens deze 
opleiding worden ook heel wat nuttige tips 
meegegeven.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

NAZARETH 
Van der Valk Hotel 

Nazareth 

18/01/2018 7u 9u00-16u00 Geertrui Vlaemynck 
(ILVO) 

IPV/181/41/2501/
50331/01 

110778 
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Nutritionele etikettering en etikettering in de 

detailhandel: verplichtingen vs. versoepelingen 
 
Op 13 december 2016 is de verplichting tot het 
etiketteren van nutritionele gegevens op 
voorverpakte levensmiddelen van kracht gegaan 
(behoudens enkele uitzonderingen). 

Via de nieuwe reglementering (Verordening 
1169/2011) zijn de inhoud, uitdrukking en 
presentatie van de voedingswaarde wettelijk 
gereglementeerd. In deze opleiding wordt van A tot 
Z uitgelegd hoe een nutritioneel etiket moet 
opgesteld worden conform de wettelijke 
bepalingen. Wat moet, wat mag en hoe wordt de 
info weergegeven op het etiket? Aan de hand van 
enkele oefeningen leren we de nutritionele 
samenstelling berekenen. 

Verder wordt in deze les ook ingegaan op volgende 
vragen: 
 
• Voorverpakt of niet-voorverpakt? Wel of niet 

etiketteren? 
• Volledige etikettering of mogelijke versoepelingen? 
• Wel of geen voedingswaarde etikettering verplicht? 
• Allergenen: schriftelijk etiketteren of mondeling 

communiceren? 
• … 
 
Deze en vele andere vragen worden van A tot Z 
verduidelijkt in dit programma. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de recente nota (mei 2016) van het 
FAVV inzake etiketteringsverplichtingen in de 
detailhandel alsook met de vigerende wetgeving 
(Verordening 1169/2011) inzake deze materie. 

Kortom: in deze opleiding wordt een duidelijk 
overzicht gebracht m.b.t. de diverse verplichtingen én 
versoepelingen inzake de nutritionele etikettering én 
de etiketteringswetgeving voor de detailhandelaar. 
 
AGENDA 

 
Volgende onderwerpen staan op de agenda: 
• Nutritionele etikettering 

- wat moet en wat mag 
- hoe uitdrukken 
- hoe berekenen 
- Oefening 

• voorverpakte levensmiddelen 
- definitie 
- wat moet op het etiket 
- wat zijn de versoepelingen 

• PFDS levensmiddelen (‘Pre-packed For Direct Sale’ 
oftewel ‘Levensmiddelen verpakt met het ook op 
onmiddellijke verkoop’) 

- definitie: wat is PFDS 
- wat moet wel/niet op het etiket 

• niet-voorverpakte levensmiddelen 
- definitie 
- wat met etikettering? 

• Consumentenverpakkingen vs. business-to-business 
verpakkingen 

• Allergenen: wat wel/niet etiketteren?

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GROBBENDONK 
Aldhem 

6/2/2018 7u 9u00-16u00 Claude Pardo 
(Eva MOENS 

Consult V.O.F.) 

IPV/181/41/2501/
50328/01 

110774 
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Workshop 1 ‘Voedingsetiket opstellen” 
 
Het etiket is het visitekaartje van een voedingsmiddel. 
Eind 2016 is de nieuwe wetgeving volledig in voege 
gegaan en dienen voorverpakte voedingsmiddelen 
voorzien te zijn met het juiste etiket. De wetgever 
tracht een handvat aan de consument aan te bieden 
om doordachte keuzes te maken, maar in de praktijk 
blijkt dit niet steeds evident te zijn. 
 
De twee workshops “Voedingsetiket opstellen” geven 
leerkrachten uit het studiegebied “voeding” en 
“gezondheid” meer inzicht in de informatie die wordt 
aangeboden op een voedingsetiket. De workshops 
worden georganiseerd door een lector van de 
opleiding bachelor in de agro- en biotechnologie – 
afstudeerrichting voedingsmiddelentechnologie en 
gaan door op campus Melle. 

Tijdens deze workshop zullen deelnemers leren wat de 
algemene spelregels zijn bij het opstellen van een 
voedingsetiket. Er wordt ook verder ingegaan op welke 
informatie een producent dient te voorzien op het etiket 
van zijn voedingsmiddelen. Wat vertelt de 
ingrediëntenlijst ons? Hoe kunnen we aan de hand van 
het voedingsetiket een idee krijgen over de kwaliteit 
van het product? Naast deze algemene informatie, 
wordt ook eens stilgestaan bij voedings- en 
gezondheidsclaims die vaak vermeld worden op het 
etiket. Welke claims zijn wettelijk toegelaten en wat zijn 
de valkuilen? De theorie wordt steeds aan de hand van 
een aantal concrete voorbeelden toegelicht. Er wordt 
getracht om het voedingsetiket zowel uit de bril van de 
producent als van de consument te benaderen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 6 - max. 20 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Campus Melle 

HoGent 

21/2/2018 3,5u 09u00-12u30 Campus Melle 
HoGent 

IPV/181/41/2501/
50748/01 

111543 
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Workshop 2 ‘Voedingsetiket opstellen” 
 
Tijdens deze workshop wordt de theorie omgezet in de 
praktijk. 
Er worden een aantal begeleide oefeningen voorzien 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
praktijkvoorbeelden. Tijdens deze oefensessie wordt 
getracht om de kritische blik aan te scherpen en inzicht 
te krijgen in de informatie op het voedingsetiket. 
 
Volgende oefeningen komen aan bod: 
• Berekenen van de voedingswaarde en opstellen van 

een voedingswaardetabel op basis van een recept 
(incl. %RI). 

• Opstellen van een ingrediëntenlijst op basis van 
technische fiches van grondstoffen, receptuur en 
beoogde verpakking. 

• Oefeningen op kwantitatieve ingrediëntendeclaratie. 
• Oefeningen op receptuuraanpassingen m.b.t. tot de 

vermelding van voedingsclaims (bv. light). 
• Oefeningen op oorsprongsbepaling. 
• Oefeningen op juiste productbenamingen (bv. 

chocolade versus cacaofantasie). 
 
Er worden ook suggesties gegeven over de 
didactische principes die kunnen gehanteerd worden 
om deze materie te verwerken in lessen op het niveau 
van secundair onderwijs.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 6 - max. 20 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Campus Melle 

HoGent 

28/2/2018 3,5u 09u00-12u30 Campus Melle 
HoGent 

IPV/181/41/2501/
50748/02 

111829 
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Contact- en verpakkingsmaterialen: het 

migratievraagstuk nader toegelicht 
 
In deze opleiding maken deelnemers kennis met de 
zeer actuele problematiek en wetgeving rond migratie 
uit contact- en verpakkingsmaterialen. 
 
In de inleiding worden begrippen zoals ‘migratie’ en 
‘permeatie’ nader toegelicht. Tevens gaat de lesgever 
kort in op diverse types verpakking en hun 
samenstelling. 

Verder in de les wordt toelichting gegeven rond de 
migratiewetgeving en worden begrippen zoals 
‘verklaring van overeenstemming’ (VVO); globale en 
specifieke migratie (OML en SML) alsook de 
migratietesten en simulanten verduidelijkt.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 3 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

ROESELARE 
Ondernemerscentrum 

Roeselare 

27/2/2018 7u 9u00-16u00 Claude Pardo 
(Eva MOENS 

Consult V.O.F.) 

IPV/181/41/2501/
50329/01 

110775 
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Vleesarm eten: voor- en nadelen 
 
Het is momenteel heel actueel: minder vlees eten of 
zelfs dagen zonder vlees …. waarbij men even stilstaat 
bij de kost en de impact van de vleesproductie op onze 
planeet. Een cruciale vraag: zal het in de toekomst 
mogelijk blijven om vlees voor iedereen te blijven 
produceren? 
 
Vlees is een bron van eiwitten en mineralen maar ook 
van bepaalde vitaminen. We bekijken wat ons lichaam 
nodig heeft (een gezond dieet) en wat er eventueel in 
het gedrang komt als we vleesarm eten of een dieet 
gaan toepassen waarbij helemaal geen vlees of zelfs 
geen dierlijke producten in voorkomen. 
 

Welke zijn de verschillen in nutritionele waarde of 
voedingswaarde tussen de vleessoorten (en vis)? 
 
Zijn er alternatieve eiwitbronnen en kunnen die vlees 
volledig vervangen? Kunnen bepaalde plantaardig 
eiwitten hiervoor gebruikt worden? Welke 
vleesvervangers zijn er thans beschikbaar en wat zijn 
de voor- en de nadelen voor onze gezondheid? En wat 
met het gebruik van insecten?

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

NAZARETH 
Van der Valk Hotel 

Nazareth 

20/3/2018 7u 9u00-16u00 Geertrui Vlaemynck 
(ILVO) 

IPV/181/41/2501/
50333/01 

110780 
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Verpakking van voedsel: de duurzame optie 
 
Programma: 

• Spanningsveld functionaliteit, gebruiksgemak, 
duurzaamheid 

• Balans voedselverlies en verpakking 
• Gebruik gerecycleerde en biogebaseerde 

verpakkingen 
 

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

GENT 
Coupure Links 653 

Gebouw B 
Pack4Food vzw  

24/4/2018 6,5u van 9u30 tot 
16u 

PACK 4 FOOD VZW IPV/181/41/2501/
50646/01 

111307 
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Additieven in voeding 
 
Als we een etiket van een voedingsmiddel bekijken 
zien we een hele lijst van ingrediënten zoals vetten, 
eiwitten, suikers, …en soms staan daar kleurstoffen, 
bewaarmiddelen, stabillisatoren, … en E-nummers op. 
Voor deze stoffen spreken we van additieven. 
Inmiddels bevatten de meeste industrieel 
geproduceerde voedingsmiddelen één of meerdere 
additieven. Maar ook in onze eigen keuken bij het 

vervaardigen van een maaltijd bijvoorbeeld gebruiken 
we wel van die additieven. In de opleiding gaan we 
zien wat we allemaal onder de noemer additieven 
kunnen vinden, wat mag en wat niet, waarom dit 
allemaal wordt toegevoegd en of het wel gezond is. 
Wat zijn E-nummers en wat verstaan we onder clean 
label.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding. 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

NAZARETH 
Van der Valk Hotel 

Nazareth 

26/4/2018 7u 9u00-16u00 Geertrui Vlaemynck 
(ILVO) 

IPV/181/41/2501/
50902/01 

111831 
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SPECIFIEKE OPLEIDINGEN BAKKERIJ VOOR 
LEERKRACHTEN 

Sweets and candy: the art of surgar 
 
Inhoud 
What's in a name? Tijdens deze specialisatie 
suikertrekken leer je alles wat een vakman moet weten 
over suikertrekken, suikerblazen... 
 
Wat kent men na het volgen van deze opleiding? Je 
krijgt op een flexibele manier vaktechnische kennis 
aangereikt om de technieken van het suikertrekken 
onder de knie te krijgen 
 
Doelgroep 
Bakker-banketbakker, chocolatier, ijsbereider, 
confiseur, leerkrachten bakker-banketbakkerij 
 

Programma 
Deze technieken zullen in de 6 sessies aanbod komen: 
• Suikertrekken bloemen, linten.. 
• Suikerblazen van figuren op basis van een bol.. 
• Verschillende technieken van het suikergieten 
• Suikerblazen van vogels, figuren... 
 
Dit is workshop, gelieve gepaste beroepskledij en klein 
materiaal mee te brengen. 
 
NB:  voor wat betreft de prijs van max. 120,-€/dag, 
stemmen 3 sessies (van elk 3 uur) overeen met één 
dag

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever : gegevens hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 26/09,10/10,  
07/11,14/11,  

21/11 en 
28/11/2017 

Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110500 
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Bakken met superfoods 
 
Inhoud 
Nu de eigenschappen van zogenaamde superfoods 
meer en meer aangetoond worden, groeit de vraag bij 
de klant naar dit product. Het is echter niet evident om 
deze prodcuten in onze gewoonten te integreren. 
Chef Yves leert je de eigenschappen van verschillende 
superfoods kennen en leert je hoe je deze kan 
verwerken in gebak. Van granenreep tot brood met 
frambozen. Niets is onmogelijk, eens je de techniek 
onder de knie hebt! 
 
Doelgroep 
Bakkers, leerkrachten bakkerij. 
 
Voorkennis 
U genoot een bakkersopleiding of heeft gelijkwaardige 
ervaring. 

Programma 
Sessie 1: Broden 
Sessie 2 Zachte luxe 
Sessie 3: Combinatie harde luxe en tussendoortjes 
 
Enkele voorbeelden:  
• detoxbrood: broodje met erg veel voedingsvezels en 
verrijkt met chlorella en spirulina 
• broodje met maca en lucuma, noten en cranberry's 
• zachte luxe met gojibessen 
• mueslibar's op basis van quinoa, noten en bessen 
• ... 
 
Dit is workshop, gelieve gepaste beroepskledij en klein 
materiaal mee te brengen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever : gegevens hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 02/10, 9/10 
en  

16/10/2017 

Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110498 
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Pastry - winter collection 
 
Inhoud 
Koffie, chocolade, karamel en noten zijn niet meer weg 
te denken uit de zoete gastronomie.  
Inspelen op deze trend is niet alleen commercieel 
interessant maar je maakt net dat verschil zonder 
vergezochte of ingewikkelde recepturen of dure 
ingrediënten. Combinaties met de juiste chocolade 
maken het verschil in smaak en textuur. 
 
Doelgroep 
Banketbakkers en hun medewerkers met ervaring, 
leerkrachten banketbakkerij 
 

Voorkennis 
U genoot een banketbakkersopleiding of heeft 
gelijkwaardige ervaring. 
 
Programma 
• Irish Coffee 
• Noché 
• Reglisse 
• Satin 
• Java/Yuzu 
• Barista 
• Madagascar 
• ... 
 
Dit is workshop, gelieve gepaste beroepskledij en klein 
materiaal mee te brengen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever : gegevens hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 04/10 en   
11/10/2017 

Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110249 
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Nieuwe bakkerijtechnieken voor minder nachtwerk 
 
Inhoud 
Wereldwijd worden er meer en meer nieuwe 
technieken ontwikkeld om het werk van de bakker 
aangenamer te maken.  
In deze sessie maak je kennis met een aantal nieuwe, 
speciefieke bakkerijtechnieken. Je leert hoe je deze 
kan toepassen en hoe ze jouw leven aangenamer 
kunnen maken. Zo spaar je tijd uit, zonder aan kwaliteit 
in te boeten. 
 
Doelgroep 
Bakkers en leerkrachten bakkerij 
 
Voorkennis 
Diploma bakker 
 

Programma 
• Bakken van voorgebakken producten 
• Bewaren van voorgebakken producten 
• Verwerken van gekoelde degen via een verdeler 
• Verwerken van degen opgemaakt in de koelkast 
• Gecontroleerd afbakken van degen uit de koelkast 
• Smaakontwikkelingen van lange rijstijden 
• Uitgesteld werken zodat u over de ganse dag kan 
bakken 
 
Dit is workshop, gelieve gepaste beroepskledij en klein 
materiaal mee te brengen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever : gegevens hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 5/10/2017 Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110467 
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Specialisatie verfijnde pralines: streekproducten 
 
Inhoud 
Als ondernemer krijgen we vaak de vraag om een 
praline, truffel, stukgoed… te maken met een speciaal 
ingrediënt. Meestal zijn dat dan de 'producenten van 
het streekproduct', die deze vraag stellen. Deze 
grondstoffen worden de smaakmakers voor het 
product op aanvraag. Het gaat veel veder dan enkel 
likeuren, denk maar aan cuberdons, picon, 
babbelutten... 
Smaakmakers en chocoladeproduct samen aanbieden 
kan een grote troef zijn op commercieel gebied; Als 
producten op een verfijnde wijze samengebracht 
worden, geniet de klant van een enorme meerwaarde. 
 
Doelgroep 
Afgestudeerden ambachtelijk chocoladebewerker, 
chocolatiers, leerkrachten bakkerij 
 

Voorkennis 
Chocolatiers & afgestudeerde cursisten ambachtelijk 
chocoladebewerker. 
 
Programma 
Les 1 - Smaakmakers uit eigen streek: 
• Picon 
• Streekbier 
• Babbelutten 
• Fruit uit eigen boomgaard 
• ... 
Les 2 - Smaakmakers uit de wereld: 
• Chartreuse 
• Notenlikeur uit Piëmonte 
• Zoute caramel 
• Lavendel 
• ... 
 
Dit is workshop, gelieve gepaste beroepskledij en klein 
materiaal mee te brengen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 05/10 en  
12/10/2017 

Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110499 
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Desems - theorie 
 
Inhoud 
In zijn zoektocht naar authenticiteit en gezonde 
voedingsproducten jaagt de bakkersklant de vraag 
naar zuurdesem- en speltbrood de hoogte in. 
Over de gezondheidsaspecten kan er gediscussieerd 
worden maar dat is niet het enige waar de klant naar 
op zoek is. Smaak en textuur zijn wellicht nog een stuk 
belangrijker. En daarin scoren zuurdesem en spelt 
zeer hoog. In deze opleiding krijgt u alvast de 
theoretische kennis vooraleer aan de slag te gaan met 
desems. 
 

Doelgroep 
Bakkers en hun medewerkers, leerkrachten bakkerij 
 
Voorkennis 
U genoot een degelijke bakkersopleiding of heeft 
gelijkwaardige ervaring. 
 
Programma 
• Theoretische achtergrond van desem 
• Opstarten van een desem 
• De vaktermen van desems van naderbij bekijken 
• De bewaring en houdbaarheid van desems

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever : gegevens hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 24/10/2017 Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110312 
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Desems met nieuwe graansoorten 
 
Inhoud 
Je maakt kennis met de voordelen van desembrood, 
ontdekt nieuwe en vergeten graansoorten. Je leert 
deze verwerken in desemgebak. 
 
Doelgroep 
Bakkers-banketbakkers en hun medewerkers met 
ervaring, leerkrachten bakker-banketbakkerij 
 
Voorkennis 
U genoot een bakkersopleiding of heeft gelijkwaardige 
ervaring. 
 

Programma 
• Wat zijn desems en welke meerwaarde hebben ze 
• Verschillende graansoorten komen aan bod, met elk 
hun eigenheden en kwaliteiten 
• In deze workshop verwerk je zelf jouw eigen desem 
met graansoorten 
• Creatief afwerken van het brood 
• Bespreken en bekijken van de verschillende soorten 
met verschillende graansoorten 
 
Dit is workshop, gelieve gepaste beroepskledij en klein 
materiaal mee te brengen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever : gegevens hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 31/10/2017 Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110476 
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Pastry - Traditioneel gebak met een twist 
 
Inhoud 
Eenvoud siert...Traditioneel met een twist! 
Belgisch fruit : appels , peren, pruimen, noten, 
bessen... Maar ook flan, tarte maison en 
amandelgebak 
Herkenbare en smakelijke ingrediënten om traditioneel 
gebak een upgrade te geven en opnieuw op te nemen 
in het assortiment.  
 
Doelgroep 
Banketbakkers en hun medewerkers met ervaring, 
leerkrachten banketbakkerij 
 
Voorkennis 
U genoot een banketbakkersopleiding of heeft 
gelijkwaardige ervaring. 

Programma 
• Bois de Boulogne 
• Murcia 
• Poire pecan 
• Flan de luxe 
• Griotto  
• Bourdalou 
• Tarte Maison 
• Colmar 
• Ruba 
• ... 
 
Dit is workshop, gelieve gepaste beroepskledij en klein 
materiaal mee te brengen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever : gegevens hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Bruggge 09/11 en 
16/11/2017 

Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110250 
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Evolutie in gerezen bladerdeeg 
 
Inhoud 
Gerezen bladerdeeg heeft de laatste jaren een sterke 
evolutie gekend. Niet alleen het assortiment maar ook 
sommige basistechnieken zijn sterk gewijzigd. 
 
Guido Devillé zorgt voor een samenvatting van de 
vershillende opleiddingen die hieromtrent zijn gegeven 

door Alimento in de laatste jaren. Speciaal aandacht 
wordt besteed aan de keuze van de grondstoffen, de  
manier van bereiding, het kneden, het toeren en het 
verwerken. 
 
Doelgroep 
Bakkers, banketbakkers, leerkrachtbakkerij.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 12 - max. 25 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

BERCHEM 
Syntra Berchem-

Opleidingscentrum 
Aliment 

4/10/2017 5u van 13:00 tot 
18:00 

Guido Devillé 
(IPV vzw) 

IPV/172/41/2202/
50662/01 

111342 
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Didactische uitstap naar Barcelona 
 
maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november 2017 
(herfstverlof) 
 
maandag 30 oktober: 
• vertrek: Brussels Airport,  Leopoldlaan, 1930 
Zaventem 
   - samenkomst in luchthaven 05h00 (bureau  
Brussels Airlines) 
   - vertrek: 07h05  
• aankomst Barcelona: 08h55 
   -bus naar hotel  
   - check-in hotel 
   - bezoek school: Workschop leerkracht school 
(typisch Spaans product) en Guido Devillé (typisch 
Belgisch product) 
• avondmaal: Cook & taste 
• workshop: gezamenlijk bereiden van het avondmaal  
 
dinsdag 31 oktober: 
• ontbijt 
• 08h30: met de trein naar de school  
• 09h30: opleiding desem en nutritionbroden  
   - Plaats:Baking School Barcelona Sabadell, 
lesgever: Yohan Ferant 
 
   - lunch degustatie van de verschillende producten  
• 15h30: trein terug naar hotel  
• 19h00: vrij avondmaal (niet in prijs inbegrepen) 
 
woensdag 1 november: 
• Ontbijt 
• 09h30: trein naar Freixenet, sant saduri d’ Anoia  
• 10h30: bezoek aan Freixenet, wijndegustatie en 
lunch  
• 14h00: bezoek Simon Coll (chocoladefabriek)  
• trein terug naar hotel 19h30: avondmaal in groep 
naar “El Nacional” (niet in prijs inbegrepen)  
 
donderdag 2 november: 
• ontbijt 
• 10h00: demo Espai Sucre  
• 14h00: lunch  
• wandeling door Barcelona (bezoek verschillende 
bakkerij-banketbakkerijen) 
• avondmaal in groep: EMBAT  

vrijdag 3 november: 
• ontbijt  
• 10h00 Escriba  
   - demonstratie 
   - lunch (niet in prijs inbegrepen) 
• 13h00: bus naar Barcelona airport  
• 16h10: vlucht naar Brussels 
• 18h15: aankomst in Brussels airport. 
 
 
Voorwaarden inschrijven: 
 
• Deze reis is enkel voor leerkrachten en TA’s van de 
bakkerijscholen. 
• Het programma ligt vast en kan enkel door de 
organisator worden gewijzigd. 
• Inschrijving is alleen geldig na het storten van 
een voorschot van 450 euro, te betalen binnen de 
10 dagen na ontvangst van de factuur. 
• Overleg met collega’s voor een 2-persoonskamer, 
anders betaal je een supplement van 90 euro/nacht. 
• Inschrijven vóór 28 februari 2017. 
• Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, maaltijden en 
drank (waar vermeld in programma) 
 
 
Kostprijs: totaalprijs 1100,00 euro/persoon 
waarvan Alimento voor 450 euro/persoon 
tussenkomt. 
 
Overzicht van wat in de prijs is inbegrepen:  
• vlucht h/t  Brussels-Barcelona, 
• hotel + ontbijt (2-persoonskamer) Supplement voor 
singlekamer: 90 euro/nacht, 
• toeristentaks, 
• de activiteiten, verplaatsingen en de maaltijden zoals 
aangegeven in het programma, 
• de annulatieverzekering: terugbetaling van 
annulerings- of wijzigingskosten bij o.a.: 
   ~ ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde of 
een familielid tot in de 2e graad, inclusief de gevolgen 
van een chronische of reeds bestaande ziekte,  
   ~ verwikkelingen tijdens de zwangerschap, 
   ~ ontslag, 
   ~ intrekking verlof, 
   ~ echtscheiding of feitelijke scheiding. 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs 1100 EUR per deelnemer 

Aantal deelnemers min. 4 - max. 26 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

 
Praktik Bakery Hotel 

Barcelona 

30/10,31/10, 
01/11, 02/11 

en 
03/11/2017 

120u nog te 
bepalen 

 IPV/172/42/2502/
49114/01 

108321 
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Decoratie eindejaarsgebak 
 
Inhoud 
Willem Verlooy, waarvan de faam groter wordt, zelfs 
over onze landsgrenzen, volgt regelmatig opleidingen 
om zijn kennis te verruimen. 
 
Eigentijdse looks en technieken voor het 
eindejaarsgebak komen aan bod zoals: 
 

• Tips and tricks om op een rationele manier decoratie 
in chocolade te produceren 
• De perfect glaçage 
• Moderne decoratie van eindejaarsgebak 
• Do’s and don’ts van de sociale media 
 
Doelgroep 
Banketbakkers, leerkrachten banketbakkerij

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 12 - max. 25 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

BERCHEM 
Syntra Berchem-

Opleidingscentrum 
Aliment 

7/11/2017 5u van 13:00 tot 
18:00 

Willem Verlooy 
(Verlooy 

Broodboetiek bvba) 

IPV/172/41/2202/
50700/01 

111458 
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Kleine hartige en zoete snacks 
 
Inhoud 
Yves-Alain Braichet, gerenommeerde “Master Pastry 
Chef”, en Beatrix Durrer, specialiste bakkerij, delen op 
deze 4-daagse demo hun kennis met alle deelnemers.  
 
Deze opleidingsdemonstratie gaat over producten 
gemaakt met briochedeeg, toastbrood, foccacia, zoete 
en  hartige ‘verrines’.  Een grondige uitleg over 
basisgrondstoffen, bereiding en verwerking van de 
degen wordt u bezorgd. 
 
 

Doelgroep 
 
Banketbakkers, leerkrachten en leerlingen 
banketbakkerij. 
 
NB1: Gelieve te noteren dat de kostprijs (gratis 
onder bepaalde voorwaarden in kolom vermeld) 
voor deze speciale demonstratiedagen € 120,- is 
(annulatiekosten idem)  
 
NB2: Voor de leerkrachten die met een groep 
leerlingen komen, gelieve het aantal leerlingen te 
vermelden onder ‘opmerking’ bij het invullen van 
het inschrijvingsformulier.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers max. 10  

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

ST PIETERS LEEUW 
Merselborre 

14/11/2017 6u Van 09:30 tot 
15:30 lunch 
inbegrepen 

Yves Braichet - 
Beatrix Durrer 

(Richemont 
Kompetenzzentrum) 

IPV/172/41/2202/
50030/01 

110212 

 ST PIETERS LEEUW 
Merselborre 

15/11/2017 6u Van 09:30 tot 
15:30 lunch 
inbegrepen 

Yves Braichet - 
Beatrix Durrer 

(Richemont 
Kompetenzzentrum) 

IPV/172/41/2202/
50032/01 

110214 

ST PIETERS LEEUW 
Merselborre 

16/11/2017 6u Van 09:30 tot 
15:30 lunch 
inbegrepen 

Yves Braichet - 
Beatrix Durrer 

(Richemont 
Kompetenzzentrum) 

IPV/172/41/2202/
50033/01 

110215 

ST PIETERS LEEUW 
Merselborre 

17/11/2017 6u Van 09:30 tot 
15:30 lunch 
inbegrepen 

Yves Braichet - 
Beatrix Durrer 

(Richemont 
Kompetenzzentrum) 

IPV/172/41/2202/
50034/01 

110216 
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TA-dag 
 
Een informatiedag voor TA’s en TAC’s bakkerij-
banketbakkerij, georganiseerd door Alimento en 
Bakkers Vlaanderen. Dit jaar gaat de opleiding door in 
Opleidingslokaal Alimento Berchem. 
 
 

Programma 
09u15   onthaal met koffie 
09u30   start meeting  
12u30   lunch en bezoek opleidingslokaal 
14u00   eind meeting 
 
Inhoudelijke details van dit infomoment komen later 
online.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor leerkrachten, TA en TAC actief in voedingsrichtingen en modules voeding 

Aantal deelnemers min. 8 - max. 30 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving  
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

BERCHEM 
Syntra Berchem-

Opleidingscentrum 
Aliment 

22/11/2017 4,5u van 9u30 tot 
14u00 

Guido Devillé 
(IPV vzw, Bakkers 

Vlaanderen) 

IPV/172/41/2502/
49968/01 

110116 
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Creatieve desserts 
 
Inhoud 
Een verzorgd en origineel dessert is nog steeds je 
beste signatuur. Verras je klanten met een creatief of 
verrassend dessert. Maak extra marge door je kennis 
en creativiteit commercieel in te zetten. Volg de 
seizoenen met hun kleuren en smaken en scherp je 
techniek aan. 
 
Doelgroep 
Banketbakkers en hun medewerkers met ervaring, 
leerkrachten banketbakkerij. 
 
Voorkennis 
U genoot een degelijke banketbakkersopleiding of 
heeft gelijkwaardige ervaring. 

Programma 
Nieuwe technieken, organisatie, textuur, 
smaakcombinaties verwerken in desserten: 
• Piemonte 
• 2 Mille Feuilles 
• Bloody Strawberry 
• Rouge Romantique 
• Golden Truffle 
• Citroen, Yuzu, bergamot 
• ... 
 
Dit is workshop, gelieve gepaste beroepskledij en klein 
materiaal mee te brengen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento 

tussenkomst 
max. 120 EUR/pers/opl 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving  
meer info 

Rechtstreeks bij lesgever : gegevens hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 27/11 en  
04/12/2017 

Syntra West Gerda Ghesquiere 
078 35 36 53 

info@smbopleidingen.be 
www.sbmopleidingen.be 

110488 
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Kleine entremets 
 
Inhoud 

Nieuwe trends in “kleine entremets”! 
Een assortiment van kleine banketbakkerijgebakken 
worden u voorgesteld met toepassingen van 
verschillende beslagen en crèmes waarbij extra 
aandacht wordt gegeven aan afwerkingen en 
decoraties. 
 
Deze demo-opleiding wordt gegeven door Dorian 
Zonca, ondertussen opleider bij Bellouet, na een rijke 
parcours binnenin zijn domein, ook als chef pâtissier; 
graag deelt hij zijn ervaring en ‘tips & tricks’ met jullie. 
 

Doelgroep 

Banketbakkers, leerkrachten bakkerij, leerlingen 
banketbakkerij 
 
NB: voor de leerkrachten die met een groep 
leerlingen komen, gelieve het aantal leerlingen te 
vermelden onder ‘opmerking’ bij het invullen van 
het inschrijvingsformulier

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers min. 0 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02/52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

BERCHEM 
Syntra Berchem-

Opleidingscentrum 
Alimento 

23/1/2018 6u Van 09:30 tot 
15:30 lunch 
inbegrepen 

Dorian Zonca 
(Ecole 

Gastronomique 
Bellouet Conseil) 

IPV/181/41/2202/
50552/01 

111118 

 BERCHEM 
Syntra Berchem-

Opleidingscentrum 
Alimento 

24/1/2018 6u Van 09:30 tot 
15:30 lunch 
inbegrepen 

Dorian Zonca 
(Ecole 

Gastronomique 
Bellouet Conseil) 

IPV/181/41/2202/
50554/01 

111122 

BERCHEM 
Syntra Berchem-

Opleidingscentrum 
Alimento 

25/1/2018 6u Van 09:30 
tot 15:30 

lunch 
inbegrepen 

Dorian Zonca 
(Ecole 

Gastronomique 
Bellouet Conseil) 

IPV/181/41/2202
/50555/01 

111123 

BERCHEM 
Syntra Berchem-

Opleidingscentrum 
Alimento 

26/1/2018 6u Van 09:30 tot 
15:30 lunch 
inbegrepen 

Dorian Zonca 
(Ecole 

Gastronomique 
Bellouet Conseil) 

IPV/181/41/2202/
50556/01 

111124 
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Vakspecifieke Syntra-opleidingen voor leerkrachten 

bakkerij 
 
Je geeft les in een bakkerij-opleiding?  
Dan kan je ook terecht bij IPV voor vakspecifieke opleidingen georganiseerd door Syntra West. 
 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- taartcreaties 
- patisserie door toppatissier Tom Van Loock 
- espuma 
- dessertbuffetten voor de bakker 
- macarons de Paris 
- Tour de Paris 
- clafoutis, crumbles en drooggebak met fruit 
- … 

 
Dit aanbod wordt voortdurend bijgewerkt op onze websites bakkers.ipv.be en onderwijs.ipv.be/leerkrachten. 
 
IPV betaalt na de opleiding het inschrijvingsgeld aan uw school terug als: 
• je beschikt over een getuigschrift van bakker,  
• je lesgeeft op het moment van inschrijving en deelname,  
• je effectief deelneemt aan een Syntra-opleiding gepubliceerd op onze website. 
 
 
Meer informatie?  
Guido Devillé: tel 0478 278 496 of guido.deville@alimento.be. 
  

mailto:guido.deville@alimento.be
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Algemene voorwaarden 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento-tussenkomst 
 
• Opleidingen met een Alimento-tussenkomst zijn: open Alimento-opleidingen, open opleidingen bij 

erkende partners en maatopleidingen. 
• De deelnemers zijn werknemers van paritair comité (PC) 118 of 220, of zijn uitzendkrachten die 

werken in een bedrijf van PC 118 of 220: het kengetal van uw RSZ-nummer begint meestal met 
048, 051, 052, 058, 258 of 848. 

• De opleiding gaat door tijdens de werkuren, of de opleidingsuren worden betaald of gerecupereerd. 
• Voor bedrijven vanaf 20 werknemers: er is een opleidingsplan conform het sectoraal model van de 

voedingsnijverheid (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO). 
• Voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de 

ondernemingsraad of met de syndicale delegatie (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO). 
 
 
Bijkomende voorwaarden voor open Alimento-opleidingen 
 
Open Alimento-opleidingen zijn opleidingen waarvoor u rechtstreeks bij Alimento inschrijft. 
 
Hoe inschrijven? 
Inschrijven voor de open opleidingen van Alimento kan enkel schriftelijk. U doet dit via onze website 
www.alimento.be/nl/zoek-een-opleiding (u ziet dan meteen of er nog plaats is). Met de webcode uit 
deze brochure of een woord uit de titel vindt u de opleiding snel terug. 
 
Opgelet: een inschrijving is pas definitief nadat u een bevestiging met daarbij meer praktische 
informatie hebt ontvangen. 
 
Betaling 
Als u inschrijft voor een opleiding die u moet betalen, ontvangt u een factuur kort voor het begin van 
de opleiding. Deze is vooraf te betalen. 
Open Alimento-opleidingen kunt u niet betalen met opleidingcheques of de KMO-ondernemings-
portefeuille.  
 
Getuigschrift 
De werkgever kan na de opleiding een getuigschrift aanvragen. 
 
Annulatie? 
Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk, tot één week voor de start van de opleiding.  
 
Is een deelnemer afwezig zonder geldige annulatie? 
• Bij een betalende opleiding blijft u het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
• Bij een gratis opleiding factureren we een annulatievergoeding van € 150 pp/dag. 
 
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.  
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Bijkomende voorwaarden voor open opleidingen georganiseerd door erkende partners 
 
Bij dit type opleiding schrijft u uw werknemers rechtstreeks in bij de erkende partner/ het erkend 
opleidingscentrum. Hier gelden de praktische voorwaarden van de partner!  
 
Inschrijven, annulatie, getuigschrift 
Voor vragen over inschrijving, betaling, annulatie, evaluatie en getuigschriften neemt u rechtstreeks 
contact op met onze partner. Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding. 
 
Betaling 
• De erkende partner/opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 

opleidingskost kan recupereren bij Alimento. Het bedrag van de tussenkomst vindt u bij de details 
van elke opleiding.  

• Opleidingen waarvoor Alimento 100% tussenkomt, kunnen niet betaald worden met opleidings-
cheques of de KMO-portefeuille. 

• Alimento betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW. 
 
 
Bijkomende voorwaarden bij maatopleidingen 
 
Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento en de lesgever. 
Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van de opleiding. 
 
 
 
 
 

Terugbetaling loonkost via BEV (Betaald Educatief Verlof) 
 
Voor de werkgever is de loonkost een belangrijk deel van de opleidingskost. Onder voorbehoud van 
nieuwe beslissingen van de regionale overheden kan hij hiervan een deel recupereren via het 
systeem van BEV. Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor deze materie. 
 
 Kijk op www.alimento.be/nl/betaald-educatief-verlof voor een laatste stand van zaken of mail 
naar bev@alimento.be. 

 
 

 

 



Voor meer details, surf naar 

www.alimento.be
Voor meer details, surf naar 

www.alimento.be

Zoek een opleiding Wat kunnen we voor je doen?

Onze ondersteuning

Voedingsbedrijven  Personeel- en organisatieadvies

Schooljaar 2017 - 2018 Opleidingen voor alle werknemers van de voedingsindustrie

DE VOEDINGSINDUSTRIE EN ALIMENTO 

De voedingsindustrie staat in de voedselketen tussen enerzijds de landbouw / visvangst  
en anderzijds de distributie / horeca. De Belgische voedingsindustrie is een van de grootste  
industriële werkgevers. Er werken ongeveer 89.000 mensen in 4.600 bedrijven. Het is een  
dynamische sector met steeds weer nieuwe uitdagingen: de strenge normen voedselveiligheid  
en de moderne productiemethodes vereisen steeds meer gekwalificeerd personeel. 

U hebt een vraag? Onze contactpersonen staan voor u klaar:
Lieve Van Camp
lieve.van.camp@alimento.be
0473 79 60 94

Guido Devillé
guido.deville@alimento.be
0478 27 84 96

Version en français sur demande: 02 52 88 950

Alimento - IPV vzw - Birminghamstraat 225 - 1070 Anderlecht - T 02 52 88 930 - info@alimento.be

GRATIS OPLEIDINGEN VOOR  
LEERKRACHTEN VOEDING, DIRECTIES, TA ...

Tot de voedingsindustrie 
behoren onder meer 
volgende subsectoren: 

 � Consumptie-ijs, chocolade & confiserie 

 � Veevoederbedrijven 

 � Industriële en ambachtelijke bakkerijen 

 � Producenten van oliën en vetten 

 � Brouwerijen 

 � Graanverwerking & deegwaren 

 � Producenten van water & limonades 

 � Suikerindustrie 

 � Groente- & fruitverwerkende bedrijven 

 � Zuivelindustrie 

 �  Vleesverwerkende bedrijven 

Alimento is de opleidings- 
en adviesinstantie voor de 
voedingsindustrie.
Het Alimento-aanbod voor het onderwijs omvat:

 � Meewerken aan de opleiding van jongeren  
in TSO, BSO, DBSO & BUSO 

 � Jongeren tewerkstellen in het kader van  
duaal leren, werkplekleren, stage 

 � Ondersteunende projecten voor voedings- 
industrie en onderwijs uitwerken  
(in samenwerking met partners) 

 � Opleidingen en bedrijfsbezoeken voor  
leerkrachten organiseren 

 � Stages voor leerlingen en leerkrachten  
ondersteunen 

 � Pedagogische pakketten uitwerken 

Voor meer details, surf naar www.alimento.be
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