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Sterklas

Met de STERKLAS 
naar het hoogste culinaire niveau

 

IN 2 JAAR

• mbo niveau 4 gespecialiseerd kok

plus 

• het diploma SVH Gezel Meesterkok

• certificaat Sterklas

Meer informatie is te vinden op www.sterklas.com

Vragen zijn welkom via info@sterklas.comN
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Sterklas

Leerbedrijven

Leerbedrijven / leermeesters weten 

dat de Sterklas-opleiding veel vraagt. 

Niet alleen van de Sterklasser maar 

ook van een leerbedrijf. Leermeesters 

zijn  verantwoordelijk voor de bege-

leiding en de praktijkontwikkeling 

en aandacht voor, en support van, 

hun Sterklasser. Gelukkig hebben top 

koks ook een goede leermeester ge-

had en weten ze uit eigen ervaring 

wat er nodig is. 

 

Voor een Sterklasser is het belangrijk 

dat ze zo’n breed mogelijke ervaring 

opdoen. De leerperiode per bedrijf be-

draagt 12 maanden. Daarvoor wordt 

een arbeidsovereenkomst afgesloten. 

Het moment van wisselen bepalen 

we in overleg met de leermeester, op-

leidingscoördinator en Sterklasser. 



5 diploma’s in één opleiding

Met de Sterklas-opleiding haal je 5 diploma’s in één jaar: MBO 4 gespecialiseerd kok, 

de certifi caten voor leermeester, wijn en sociale hygiëne. Plus het Sterklas en het di-

ploma SVH Gezel Meesterkok. 

Met de Sterklas zet je dus ook de eerste stap gezet naar de SVH Meesterkok titel. 

Hoogste praktijkniveau

Sterklassers werken 2 jaar in keukens van de meest talentvolle chefs. Je leert het vak 

in de praktijk van deze leermeesters. Daarnaast ga je één dag in de week naar school.

Het werken in een keuken op Sterklaswaardig  niveau is een must om te worden toe-

gelaten tot de opleiding. Je moet dus bijvoorbeeld werken bij een SVH Meesterkok. 

Of in een restaurant met een  Michelin ster.

De Sterklas is al ruim 20 jaar de hoogste culinaire vakopleiding voor een  carrière 

in de (top)gastronomie. Veel Nederlandse  top chefs volgden de  Sterklas. 

Bijvoorbeeld SVH Meesterkoks zoals François Geurds,  Onno Kokmeijer, Luc 

Kusters, Lars van Galen en Jeroen Robberegt.

Allerhoogste niveau 

Ruim 20 jaar geleden is de Sterklas opleiding opgericht door SVH Meesterkoks. 

Het doel van de Sterklas is om het ambacht van kok op het allerhoogste niveau te 

houden. Elk jaar wordt gekeken hoe of waar de opleiding nog beter kan. Veranderin-

gen worden continu doorgevoerd. Zo volgt de opleiding de actuele ontwikkelingen. 

Voor doorzetters

De opleiding is bedoeld voor talenten met een fl inke dosis ambitie. Voor leerlingen 

die alles uit zichzelf willen halen. Het is 2 jaar hard werken. Zowel op school als in de 

praktijk. De stichting Sterklas stelt daarom hoge eisen aan de talenten die de Sterklas- 

opleiding willen volgen. 

Toelatingscriteria

De Sterklas-opleiding stelt hoge eisen aan de talenten die de opleiding willen volgen. 

In een intake gesprek moet je laten zien dat je geschikt bent en er voor wilt gaan. 

Je leerbedrijf moet aan de eisen voldoen en je hebt minimaal de MBO 3 opleiding 

voor zelfstandig werkend kok afgerond. 

Overal kijken, luisteren en leren 

Sterklassers leren op school en in hun leerbedrijf. Maar er is meer! Omdat alle Ster-

klassers in top bedrijven werken, inspireren ze elkaar en leren ze van elkaar. Daar-

naast krijgen Sterklassers workshops en gastlessen van SVH Meesterkoks en specialis-

ten uit het bedrijfs leven. Er zijn studiereizen naar het buitenland en je doet mee aan 

wedstrijden of bijzondere evenementen.


