
‘Een wereld waar finesse en smaak samengaan’ 

Restaurant en Keuken BSO  
Deze 6-jarige opleiding start bij de basiskeuken en eindigt aan de gastronomi-

sche top. Na deze opleiding ben je klaar om je tanden te zetten in een toffe ho-

recajob. Nog honger naar meer? Het 7de jaar Gastronomie of Hotelonthaal be-

kroont je secundaire studies. 

Hotel TSO 

Je start met de basis en klimt op naar het hoogste gastronomische niveau. Met het oog op je verdere 

‘Wereldburgers en globetrotters, hier moet je zijn’ 

Toerisme TSO 

Vanaf de 2de graad vlieg je regelrecht de toeristische wereld binnen. Een opleiding zonder grenzen. De 

wereld is je speelterrein. Citytrips, cultuurreizen, skivakanties, cruises, exotische stranden …  Jaarlijks 

organiseer je een studiereis. De afdeling Toerisme beschikt over een eigen reisbureau waar jouw orga-

nisatietalent pas echt op de proef gesteld wordt. Na vier jaar Toerisme heb je alvast je ticket naar een 

zonnige toekomst op zak: hoger onderwijs, een 7de jaar Se-n-Se of onmiddellijk aan de slag.  

‘Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken’ 

Hospitality TSO 

Hospitality, dat is de kunst om jouw klanten vakkundig in de watten te leggen, waarbij jij de touwtjes 

strak in handen houdt. In twee jaar tijd maakt deze opleiding van jou de perfecte host of hostess. Je 

krijgt een brede vorming. Je taalvaardigheid in het Nederlands, Frans, Engels en Duits wordt stevig 

aangescherpt. Al doende leer je totaalarrangementen uitwerken. Na deze 3de graad TSO kan je speci-

aliseren in vb. Se-n-Se-opleiding of doorstromen naar een bacheloropleiding. Ga je liever onmiddellijk 

aan de slag? De evenementenbureaus, hotels, seminariecentra… staan op jou te wachten! 

Onze 7de specialisatiejaren: ‘De brug naar je verdere toekomst’ 

Hotelonthaal BSO of Gastronomie (Banketaannemer-Traiteur) BSO 

Se-n-Se Hotelbeheer en –management TSO 

Spermalie heeft 3 specialisatiejaren in de aanbieding om je extra bagage mee te geven. Zo kom je nog 

beter aan de bak in de horeca of vrijetijdssector. Maar ook voor de leerlingen voor wie het hotelwezen 

of de vrijetijdssector nieuw is, is dit jaar de ideale tussenstop. Een 7de jaar is vooral praktijkgericht en 

vormt een brug tussen het secundair en een bacheloropleiding of de werkvloer. 

Internaat 

Omdat we leerlingen aantrekken uit heel Vlaanderen en zelfs Nederland heeft Spermalie een internaat 

om u tegen te zeggen. Voor veel leerlingen is dit hun tweede thuis met een warme, familiale sfeer. Je 

verblijft in residenties per leeftijdsgroep, telkens met een begeleider in de buurt. Je mixt er studie met 

ontspanning, op het internaat en daarbuiten. Je beleeft op ons internaat onvergetelijke momenten 

waar je later met plezier op terug zal kijken.  

Hotel– en Toerismeschool Spermalie, Brugge 

Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge— www.spermalie.be—info@spermalie.be—T: +32 (0)50 33 52 19 

Pottenkijkers welkom op woensdag 15 februari 2017 om 14.30 u. 

Opendeurdagen: zaterdag 18 en zondag 19 maart 2017, telkens van 11 u. tot 16.30 u. 

Info-avond: maandag 24 april 2017 om 18.30 u. 

Infodagen: zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017, telkens van 14 u. tot 17 u. 


