
  

Keuzevakken van Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 

Door het profielvak E&O te combineren met keuzevakken van HBR kunnen leerlingen zich 

voorbereiden op een baan als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld als zzp'er). Er kan een 

keus gemaakt worden uit de volgende keuzevakken: 

 Gastheerschap/ Gastheerspecialisatie; 

 Bakkerij/ Brood- en banketspecialisatie; 

 Keuken/ Keukenspecialisatie; 

 Recreatie/ Evenementen; 

 Patisserie; 

 De bijzondere keuken; 

 Traiteur. 

Leerlingen hebben in het profiel E&O de basis kunnen leggen voor commerciële, logistieke en 

administratieve vaardigheden. Als leerlingen aangeven zich meer ondernemend te willen 

ontwikkelen richting HBR, zouden ze twee keuzevakken uit het profiel HBR kunnen kiezen.  

Op deze wijze kunnen leerlingen richting het mbo een bewuste keuze maken voor opleidingen 

in de Horeca, Bakkerij en Leisure & Hospitality.  

 

Lees meer: Ontstaan en achtergrondinformatie van het Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie 

 

 

Keuzevakken van Zorg en Welzijn (Z&W) 

Door het profielvak E&O te combineren met keuzevakken van Z&W kunnen leerlingen zich 

voorbereiden op een baan als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld als zzp'er). Zij kunnen 

kiezen uit de volgende keuzevakken: 

 Uiterlijke verzorging breed; 

 Haarverzorging;  

 Huidverzorging; 

 Hand- en voetverzorging. 

Leerlingen hebben in het profiel E&O de basis kunnen leggen voor commerciële, logistieke en 

administratieve vaardigheden. Als leerlingen aangeven zich meer ondernemend te willen 

ontwikkelen richting Z&W, zouden twee keuzevakken uit het profiel Z&W gekozen kunnen 

worden.  

  



  

Keuzevakken van Techniek 

Door het profielvak E&O te combineren met keuzevakken van Techniek kunnen leerlingen 

zich voorbereiden op een baan als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld als zzp'er). Zij 

kunnen kiezen uit de volgende keuzevakken van de profielen: 

 Bouw, Wonen en Interieur; 

 Media, Vormgeving en ICT; 

 Mobiliteit en Transport; 

 Produceren, Installeren en Energie. 

Leerlingen hebben in het profiel E&O de basis kunnen leggen voor commerciële, logistieke en 

administratieve vaardigheden. Als leerlingen aangeven zich meer ondernemend te willen 

ontwikkelen richting Techniek, zouden twee keuzevakken uit het techniek profielen gekozen 

kunnen worden.  

 

Het kan ook voorkomen dat leerlingen in het profiel E&O aangeven commerciële 

vaardigheden te willen ontwikkelen richting Techniek, denk bijvoorbeeld aan het verkopen van 

auto's of het verkopen in een bouwmarkt. Deze leerlingen zouden dan uit bovengenoemde 

profielen twee keuzevakken kunnen kiezen. 

 

Het profiel Mobiliteit en Transport is complementair aan de profielmodule Logistiek en het 

keuzevak Distributie. Voor leerlingen die graag een logistieke vervolgopleiding in het mbo 

willen volgen, zou dit een prima route zijn met de keuzevakken uit het profiel Mobiliteit en 

transport: 

 Transport; 

 Operationele magazijnwerkzaamheden. 

  



  

  

  


