
Arrangementen leerjaar 4
HBR

Welkom



HBR (Horeca-Bakkerij-Recreatie)

Basis- en kaderberoepsgericht (BB & KB)

Welke keuzedelen leerjaar 4?



Leerjaar 3 in het kort

G

R

K

B
Jaar 3

Profielmodules:
Gastheerschap, Keuken, Bakkerij, Recreatie
(afsluiting medio juni 2022)

Het derde jaar wordt dit jaar afgesloten met een SE (schoolexamen)

en niet met een CSPE (centraal schriftelijk praktisch examen)



Keuzevakken en arrangementen leerjaar 4

- Bijzondere keuken

- Traiteur

- Keuken-

specialisatie

- Gastheer-

specialisatie

Horeca

- Patisserie

- Brood en banket 

specialisatie

- Siervakken

- Traiteur 

Bakkerij

- Brood en banket 

specialisatie

- Keuken-

specialisatie

- Gastheer-

specialisatie

- Evenementen

Breed

2 keuzevakken uit het profiel E&O: 

- Presentatie & styling

- Ondernemen

2 Keuzevakken HBR: 

- In overleg met de 

teamleider kies je nog 2 

keuzedelen uit het profiel 

HBR.

Economie & ondernemen

Alleen KADER



➢ keuken-specialisatie, 

➢ gastheerschap-specialisatie

➢ bijzondere keuken 

➢ traiteur

Waaruit kunnen ze nu kiezen?

Horeca (BB KB) 

➢ brood- & banket-specialisatie

➢ siervakken

➢ patisserie 

➢ traiteur

Bakken (BB KB) 

➢ keuken-specialisatie, 

➢ gastheerschap-specialisatie

➢ brood- & banket-specialisatie

➢ evenementen

Breed (BB KB) 

➢ presentatie & styling

➢ ondernemen

➢ twee keuzevakken HBR (in overleg)

Ondernemen en Presenteren (KB)

Alle keuzevakken hebben een goede aansluiting op MBO



Vier keuzevakken

keuken-specialisatie, gastheerschap-specialisatie, bijzondere keuken en traiteur.

Verdiepend 

Horeca

Geeft toegang tot 

niveau 2

BASIS

Geeft toegang tot 

niveau 3/4

KADER



Vier keuzevakken

brood en banket-specialisatie, siervakken, patisserie en traiteur

Verdiepend

Bakken

Geeft toegang tot 

niveau 2

BASIS

Geeft toegang tot 

niveau 3/4

KADER



Breed

Vier keuzevakken

keuken-specialisatie, gastheerschap-specialisatie, brood- en banket specialisatie en evenementen.

Oriënterend 

Geeft toegang tot 

niveau 2

BASIS

Geeft toegang tot 

niveau 3/4

KADER



Vier keuzevakken

Presentatie en Styling, Economie en Ondernemen en een keuze uit één van onderstaande arrangementen:

Arrangement horeca: keuken-specialisatie & bijzondere keuken

of

Arrangement bakken: brood- en banket-specialisatie & patisserie

Ondernemen alleen KADER

Geeft toegang tot 

niveau 3/4

KADER



Voor vrijdag 8 april aanstaande moet de keuze ingevuld zijn via onderstaand formulier

<<KEUZEFORMULIER>>

Belangrijk

https://forms.gle/uKPHkfvsQkKKVwUM6


Onderdeel van het PTA, moet voldoende worden afgesloten.

➢ Presentielijst

➢ Stageverslag

➢ Inzet

Stage



Alle leerlingen 

➢ 20 juni tot en met 30 juni (3e jaar blokstage)

➢ 9 september tot 22 september (4e jaar blokstage)

Alleen voor basisleerlingen (4e jaar)

➢ 20 dagen (vrijdag) lintstage (29 september start)

Welke leerlingen lopen stage?



Welk bedrijf gaan ze kiezen?

Bedrijf is afhankelijk van de gemaakte keuze voor leerjaar 4

Bedrijfskeuze

Voorkeur aangeven mag…

School maakt stageplek definitief…..

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qcKXZY9ZK56bYM&tbnid=FAh_wK0x5k0htM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalfacts.nl%2F2013%2F04%2F08%2Fpilot-geaccrediteerde-nascholing-buiten-eigen-vakgebied%2Fkeuze-5%2F&ei=M_uQUYTSCMn40gXK7IDIAQ&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNFuc1VXT6kF8AygWgoXupKrV9ZJSQ&ust=1368542359888973


● 6/8 uur per dag

● 10 dagen stage lopen (twee weken)

Duur



● Telefonische afspraak maken.

● Na sollicitatie doorgeven aan de mentor

Sollicitatie



● Melden aan bedrijf en aan school.

● Gemiste uren moeten worden ingehaald

Ziek?!



● Regelmatig aftekenen.

● Wordt op tijd verstrekt en besproken. 

Werkboek



● Kleding wordt meegegeven vanuit school

● Inleveren gelijk met boeken

Kleding



● Mag ik in het weekend werken?

● Ik heb meer of minder gewerkt, wat nu?

● Mag ik bij mijn bijbaantje stage lopen?

● Is het een betaalde stage?

● Mag ik op school stage lopen?

● Ben ik verzekerd? 

Veel voorkomende vragen;



● Snel contact bij onregelmatigheden (te lang werken of te laat, 

weinig gevarieerd werk enz.)

● Toon interesse, actieve en gemotiveerde werkhouding.

Belangrijk

Gewenst

● Te laat komen…...

● Ik ga toch niets met het vak doen!....

● Ongemotiveerd gedrag…..

Niet gewenst

      Belangrijk!!!! Jij bent het visitekaartje van onze afdeling en de KTS



Vragen?


