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VOEDSELVEILIGHEID EN HYGIËNE | WERKNEMERS

Veilig werken met voedsel is van groot belang voor elke horecagelegenheid. 
Zo is het verplicht om te werken volgens een HACCP-plan. Maar wat is HACCP 
nu precies en welke regels gelden er voor jou als horecaondernemer? Service 
HACCP Safety Curaçao biedt in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland 
een cursus die jou helpt om de voedselveiligheid in jouw zaak te garanderen.

Jouw gasten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten en drinken dat 
ze bij jou bestellen veilig is en dat ze er niet ziek van worden. Daarom zijn er 
verschillende regels waaraan je moet voldoen om voedsel te bereiden, te hanteren 
en op te slaan. Tijdens de cursus voedselveiligheid en hygiëne leer je over deze 
regels en ontdek je wat de belangrijkste voedselveiligheidseisen en -praktijken 
zijn om de veiligheid van voedsel in jouw zaak  te garanderen.

Cursusprogramma
Tijdens deze training nemen Dhr. Hilbert Rosa en Dhr. Raymar Richards jou mee 
in de wereld van voedselveiligheid en geven ze jou de kennis en inzichten om 
de veiligheid van voedsel in jouw zaak te garanderen. De training bestaat uit de 
volgende modules:

1. Inleiding tot toezicht op voedselveiligheid
2. Ontwerp, constructie en gebruik van voedselruimten en -apparatuur
3. Reiniging en desinfectie
4. Ongediertebestrijding
5. Afvalverwerking
6. Persoonlijke hygiëne
7. Besmettingsgevaren en controle
8. Temperaturen controleren, verifiëren en registreren

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor werknemers in de horeca, waaronder restaurants, 
hotels, cafés, catering, bars, fastfoodrestaurants, afhaalrestaurants, 
keukens, ziekenhuizen. Maar ook voor personen die zich bezighouden met 
voedselveiligheidssystemen.

Certificering
Afronding van de training met voldoende resultaat leidt tot een ‘certificaat van 
deelname’ vanuit Service HACCP Safety Curaçao.

Kosten
De kosten voor de cursus zijn ANG 400,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en 
examengeld, exclusief OB.
Belangrijke data, locatie en tijdstip
Trainingen vinden plaats in het trainingslokaal van Qredits aan de Schottegatweg 
Oost 37, Willemstad, Curaçao.

Woensdag 11 januari 2023 (Training) Tijd: 09.00 uur – 14.00 uur
Maandag 16 januari 2023 (Training & Examen) Tijd: 10.00 uur – 13.00 uur
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