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Inschrijving in de horecaschool VTI Leuven, schooljaar 2022–2023 

 

 

Geachte ouders 

 

Bij de inschrijving van uw dochter of zoon in onze horecaschool willen wij uw aandacht 

vestigen op enkele praktische afspraken die wij zeer belangrijk vinden om de kwaliteit 

van onze opleiding te kunnen garanderen: 

 

1. Conform de vigerende onderwijswetgeving dienen de kosten van de 

grondstoffen die de leerlingen verbruiken, vergoed te worden. Op basis van de 

uitgaven van de voorgaande jaren hebben wij een kostenraming per leerjaar 

opgemaakt.  

De betaling gebeurt in acht maandelijkse verrekeningen via het systeem van 

domiciliëring. De nodige documenten daarvoor zullen we u bezorgen. 

 

2. Tijdens de keuken- en restaurantpraktijk zijn de leerlingen verplicht aangepaste 

kledij te dragen en persoonlijk materiaal te gebruiken. U vindt alle informatie in 

deze bundel.  

 

Wij wijzen erop dat naast de vermelde specifieke opleidingskosten u ook nog rekening 

dient te houden met algemene schoolkosten zoals: fotokopies, didactische uitstappen, 

sportdagen, …  

 

Wij hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen om de kwaliteit van onze 

opleiding hoog te houden. Wij wensen uw dochter of zoon alvast een succesvol 

schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

 

De directie 

  



 

KOSTENRAMING GRONDSTOFFEN 

 

Klas Jaarlijks 8 betalingen 

3RK € 440* € 55,00 

3HO € 320* € 40,00 

4RK € 480* € 60,00 

4HO € 320* € 40,00 

5RK € 600* € 75,00 

5HO € 480* € 60,00 

6RK € 600* € 75,00 

6HO € 480* € 60,00 

7BT/RD € 600* € 75,00 

 

*kostenraming is deze van schooljaar 2021 – 2022, we verwachten wel een 

prijsstijging van de grondstoffen 

 

KOSTENRAMING BUITENLANDSE STUDIEREIZEN 

 

Klas Prijs 

6RK € 250 

6HO € 250 

 

  



 

 

 

 

 

De school legt uniformiteit op in de kledij. 

 

Een firma verkoopt de kledij rechtstreeks aan de leerlingen mits betaling, uitsluitend 

via bancontact, ter plaatse. 

 

Deze verkoop gaat door op: 

woensdag 24 augustus 2022 

van 14 tot 18 uur 

en 

donderdag 25 augustus 2022 

van 13 tot 17 uur 

Opgelet: inschrijven voor de passessie kan via onderstaande link: 

https://kledijpassen.vti-leuven.be/  

 

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op bovenvermelde pasmomenten, vragen wij u de 
bestelling via het bestelplatform van de firma Belize te plaatsen - www.belize.be 
 

  

https://kledijpassen.vti-leuven.be/
http://www.belize.be/


KLEDIJ EN MATERIAAL 1STE GRAAD (1B) 

 

KEUKEN 
Richtprijs 
(incl. BTW) 

Vakkledij  

Donkerblauwe T-shirt met lange mouw € 8.00 

Donkerblauwe jeansbroek 
Niet verplicht via de school aan te 

kopen 

Witte gesloten sportschoenen 
Niet verplicht via de school aan te 

kopen 

Bavetschort marineblauw met logo € 23,00 

  

  

 

* De prijzen voor het schooljaar 2022-2023 dienen nog bevestigd te worden door de leverancier 

 

KLEDIJ EN MATERIAAL 1STE GRAAD (2DE JAAR) 

 

KEUKEN 
Richtprijs 
(incl. BTW) 

Vakkledij  

Koksvest wit met druksluiting en logo € 41,00 

Koksbroek zwart met fijne witte lijn € 35,00 

Bandana zwart €   8,50 

Veiligheidsschoenen zwart € 35,00 

Bavetschort marineblauw met logo € 23,00 

Materiaal  

Huur messenset en materiaal per trimester €   5,00 
 

* De prijzen voor het schooljaar 2022-2023 dienen nog bevestigd te worden door de leverancier. 

  



 

 

 

 

 

 

KLEDIJ EN MATERIAAL 2DE GRAAD (3DE EN 4DE JAREN) 

 

KEUKEN 
Richtprijs 

(incl. BTW) 

Vakkledij  

Koksvest wit met druksluiting en logo 
minimum 2 stuks voor RK (3 x praktijk/week) 

€ 41,00 

Koksbroek zwart met fijne witte lijn € 35,00 

Bandana zwart €   8,50 

Veiligheidsschoenen zwart € 35,00 

Bavetschort marineblauw € 23,00 

Materiaal   

Huur messenset en materiaal per trimester €   5,00 
 

* De prijzen voor het schooljaar 2022-2023 dienen nog bevestigd te worden door de leverancier. 

  



 

ZAAL 3de JAAR 
Richtprijs 

(incl. BTW) 

Vakkledij  

Marineblauwe bavetschort/halterschort met logo € 23,00 

Dames  

Damespantalon marineblauw € 59,50 

Damesblouse lichtblauw met lange mouwen € 25.00 

Damesschoenen donkerblauw 
(klassiek model) 

zelf aan te kopen 

Das € 22,00 

Heren  

Herenpantalon marineblauw € 62,00 

Herenhemd lichtblauw € 25,00 

Das € 22,00 

Kousen marineblauw zelf aan te kopen 

Herenschoenen cognacbruin 
(klassiek model zonder strip) 

zelf aan te kopen 

Materiaal  

Tafelschuier €   8,25 

Zwarte diensthandschoenen €   4,50 

Sommelier €   6,00 

Plastieken opbergdoos zaalmateriaal zelf aan te kopen 

Zwarte map voor zaalpraktijk zelf aan te kopen 
 

* De prijzen voor het schooljaar 2022-2023 dienen nog bevestigd te worden door de leverancier. 

  



 

ZAAL 4de JAAR 
Richtprijs 

(incl. BTW) 

Vakkledij  

Marineblauwe bavetschort/halterschort met logo  € 23,00 

Dames  

Damespantalon marineblauw  € 60,00 

Damesblouse lichtblauw met lange mouwen € 25,00 

Damesschoenen donkerblauw (klassiek model) zelf aan te kopen 

Das € 22,00 

Heren  

Herenpantalon marineblauw  € 62,00 

Herenhemd lichtblauw  € 25,00 

Das € 22,00 

Kousen marineblauw zelf aan te kopen 

Herenschoenen cognac 
(klassiek model zonder strip) 

zelf aan te kopen 

Materiaal  

Tafelschuier €   8,25 

Zwarte diensthandschoenen €   4,50 

Sommelier €   6,00 

Plastieken opbergdoos zaalmateriaal zelf aan te kopen 

Zwarte map voor zaalpraktijk zelf aan te kopen 
 

* De prijzen voor het schooljaar 2022-2023 dienen nog bevestigd te worden door de leverancier. 

  



 

KLEDIJ EN MATERIAAL 3DE GRAAD (5DE, 6DE EN 7DE JAREN) 

 

KEUKEN 
Richtprijs 

(incl. BTW) 

Vakkledij  

Koksvest wit met druksluiting en logo 
minimum 2 stuks voor RK (3 x praktijk/week) 

€ 41,00 

Logo €   8,70 

Koksbroek zwart met fijne witte lijn € 35,00 

Bandana zwart €   8,50 

Veiligheidsschoenen zwart € 35,00 

Materiaal  

Foedraal volledig gevuld € 133,20 

Materiaal apart verkrijgbaar  

Keukenmes ½ chef 26 cm € 14,10 

Paletmes 20 cm € 14,60 

Officemes 10,5 cm €   7,40 

Aanzetstaal 26 cm € 17,70 

Fileermes 16 cm € 18,90 

Parisienneboor €   5,30 

Dunschiller €   1,60 

Groentemesje molen groen €   3,60 

Vleesvork € 13,80 

Vleestang €   5,10 

Klopper €   4,50 

Foedraal 10 vakken  € 26,60 
 

* De prijzen voor het schooljaar 2022-2023 dienen nog bevestigd te worden door de leverancier. 

  



 

ZAAL 5de JAAR EN 6e JAAR 
Richtprijs 

(incl. BTW) 

Vakkledij  

Marineblauwe bavetschort met logo  € 23,00 

Dames  

Damesblazer marineblauw € 120,00 

Damesblazer marineblauw (slim fit model) € 120,00 

Damespantalon marineblauw € 60,00 

Damespantalon marineblauw (slim fit model) € 60,00 

Damesblouse lichtblauw met lange mouwen € 25,00 

Das € 22,00 

Damesschoenen marineblauw 
(klassiek model) 

zelf aan te kopen 

Heren  

Herenblazer marineblauw € 136,00 

Herenblazer marineblauw (slim fit model) € 136,00 

Herenpantalon marineblauw € 62,00 

Herenpantalon marineblauw (slim fit model) € 62,00 

Herenhemd lichtblauw met lange mouwen € 25,00 

Das € 22,00 

Donkerblauwe kousen zelf aan te kopen 

Herenschoen cognac 
(klassiek model zonder strips) 

zelf aan te kopen 

Materiaal   

Tafelschuier €   8,25 

Zwarte handschoenen €   4,50 

Sommelier €   6,00 

Druivenkenteken (alleen 7de jaar RD) € 24,00 

Zwarte map voor zaalpraktijk zelf aan te kopen 
 

* De prijzen voor het schooljaar 2022–2023 dienen nog bevestigd te worden door de leverancier. 

  



 

ZAAL 7de JAAR 
Richtprijs 

(incl. BTW) 

Vakkledij  

Zwarte bavetschort met logo € 23,00 

Dames  

Damesblazer antracietgrijs € 120,00 

Damesblazer antracietgrijs (slim fit model) € 120,00 

Damespantalon antracietgrijs € 60,00 

Damespantalon antracietgrijs (slim fit model) € 60,00 

Damesblouse wit met lange mouwen € 25,00 

Das € 22,00 

Damesschoenen zwart (klassiek model) zelf aan te kopen 

Heren  

Herenblazer antracietgrijs € 136,00 

Herenblazer antracietgrijs (slim fit model) € 136,00 

Herenpantalon antracietgrijs € 62,00 

Herenpantalon antracietgrijs (slim fit model) € 62,00 

Herenhemd wit met lange mouwen € 25,00 

Das € 22,00 

Zwarte kousen zelf aan te kopen 

Herenschoenen zwart 
(klassiek model zonder strips) 

zelf aan te kopen 

Materiaal  

Tafelschuier €   8,25 

Zwarte handschoenen €   4,50 

Sommelier €   6,00 

Druivenkenteken (alleen 7de jaar RD) € 24,00 

Zwarte map voor zaalpraktijk zelf aan te kopen 
 

* De prijzen voor het schooljaar 2022–2023 dienen nog bevestigd te worden door de leverancier. 


