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HBR
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Presentator
Presentatienotities
Aan het einde van de tweede klas ga je een profiel kiezen:BWI: Bouwen, Wonen en Interieur HBR: Horeca, Bakkerij en RecreatieZ&W: Zorg en Welzijn



PROFIEL

 Aan het einde van de tweede klas ga je een profiel kiezen:
- BWI: Bouwen, Wonen en Interieur 

- HBR: Horeca, Bakkerij en Recreatie

- Z&W: Zorg en Welzijn



PROFIEL EN KEUZEVAKKEN

BWI

HBR

Z&W

Presentator
Presentatienotities
In leerjaar 3 volg je de twee profielvakken. En in de vierde klas volg je ook 2 keuzevakken, naast je profieluren. Je kunt er voor kiezen om keuzevakken te volgen die zorgen voor een verdieping binnen jouw profiel (zie de kleuren, rood, blauw en groen). Maar je kunt er ook voor kiezen om keuzevakken te volgen die er voor zorgen dat jij je binnen of buiten je profiel kunt verbreden (zie geel).  



PROFIEL EN KEUZEVAKKEN

 In leerjaar 3 volg je de twee profielvakken. En in de vierde klas volg je ook 
2 keuzevakken, naast je profieluren. 

 Je kunt er voor kiezen om keuzevakken te volgen die zorgen voor een 
verdieping binnen jouw profiel (zie de kleuren, rood, blauw en groen). 
Maar je kunt er ook voor kiezen om keuzevakken te volgen die er voor 
zorgen dat jij je binnen of buiten je profiel kunt verbreden (zie geel).  



KEUZEVAKKEN GL

Presentator
Presentatienotities
Voor de GL leerlingen geldt een andere route.In leerjaar 3 volgt je de volgende profielvakken bij je gekozen profiel:BWI: Bouwproces & bouwvoorbereiding en Design en decoratie.HBR:  Gastheerschap en keukenZ&W: Mens & activiteit en Mens & zorg



KEUZEVAKKEN GL

In leerjaar 3 volgt je de volgende profielvakken bij je gekozen profiel:
BWI: Bouwproces & bouwvoorbereiding en Design en decoratie.
HBR:  Gastheerschap en keuken
Z&W: Mens & activiteit en Mens & zorg



KEUZEVAKKEN GL

Presentator
Presentatienotities
In leerjaar 4 heb je je profiel afgerond en kies je voor 2 keuzevakken. Je kunt kiezen uit 4 routes:Rood: 	BWI 1: Woon- & kantoortechnologie en domotica & automatisering/meubelmaken.	BWI 2: Meubelmaken en domotica & automatisering.Blauw: 	HBR 1: Gastheerspecialisatie en brood & banketspecialisatie.	HBR 2: Keukenspecialisatie en evenementen.Groen: 	Z&W 1: Welzijn kind en jongeren en welzijn volwassenen en ouderen.	Z&W 2: Huidverzorging en hand- & voetverzorging.Geel: 	Verschillende losse keuzevakken binnen de profielen BWI, HBR of Z&W.



KEUZEVAKKEN GL

In leerjaar 4 heb je je profiel afgerond en kies je voor 2 keuzevakken. Je kunt 
kiezen uit 4 routes:
Rood: BWI 1: Woon- & kantoortechnologie en domotica &     

automatisering/meubelmaken.
BWI 2: Meubelmaken en domotica & automatisering.

Blauw: HBR 1: Gastheerspecialisatie en brood & banketspecialisatie.
HBR 2: Keukenspecialisatie en evenementen.

Groen: Z&W 1: Welzijn kind en jongeren en welzijn volwassenen en 
ouderen.
Z&W 2: Huidverzorging en hand- & voetverzorging.

Geel: Verschillende losse keuzevakken binnen de profielen BWI, HBR of Z&W.



KEUZEVAKKEN BWI

Presentator
Presentatienotities
Als jij hebt gekozen voor het profiel BWI, heb je de keuze uit drie arrangementen: twee arrangementen binnen jouw profiel (BWI 1 of BWI 2) en één arrangement buiten je profiel (arrangement Geel)Deze twee arrangement binnen jouw profiel staan vast. Hierin kunnen de keuzevakken per arrangement niet met elkaar verwisseld worden.BWI 1: Woon- & kantoortechnologie en besturen & automatisering/meubelmaken.BWI 2: Meubelmaken en besturen & automatisering.Omdat je voor het profiel BWI hebt gekozen, kan je niet kiezen voor een arrangement bij Z&W of HBR. Wel kan je in het gele arrangement kiezen voor losse keuzevakken uit alle drie de profielen. 



KEUZEVAKKEN BWI

Als jij hebt gekozen voor het profiel BWI, heb je de keuze uit drie 
arrangementen: twee arrangementen binnen jouw profiel (BWI 1 of BWI 2) en 
één arrangement buiten je profiel (arrangement Geel)
Deze twee arrangement binnen jouw profiel staan vast. Hierin kunnen de 
keuzevakken per arrangement niet met elkaar verwisseld worden.
BWI 1: Woon- & kantoortechnologie en besturen & 
automatisering/meubelmaken.
BWI 2: Meubelmaken en besturen & automatisering.

Omdat je voor het profiel BWI hebt gekozen, kan je niet kiezen voor een 
arrangement bij Z&W of HBR. Wel kan je in het gele arrangement kiezen voor 
losse keuzevakken uit alle drie de profielen. 



KEUZEVAKKEN HBR

Presentator
Presentatienotities
Als jij hebt gekozen voor het profiel HBR, heb je de keuze uit drie arrangementen: twee arrangementen binnen jouw profiel (HBR 1 of HBR 2) en één arrangement buiten je profiel (arrangement Geel)Deze twee arrangement binnen jouw profiel staan vast. Hierin kunnen de keuzevakken per arrangement niet met elkaar verwisseld worden.HBR 1 bestaat uit de vakken: Gastheerspecialisatie en brood & banketspecialisatie.HBR 2 bestaat uit de vakken: Keukenspecialisatie en evenementen.Omdat je voor het profiel HBR hebt gekozen, kan je niet kiezen voor een arrangement bij Z&W of BWI. Wel kan je in het gele arrangement kiezen voor losse keuzevakken uit alle drie de profielen. 



KEUZEVAKKEN HBR

Als jij hebt gekozen voor het profiel HBR, heb je de keuze uit drie arrangementen: 
twee arrangementen binnen jouw profiel (HBR 1 of HBR 2) en één arrangement 
buiten je profiel (arrangement Geel)
Deze twee arrangement binnen jouw profiel staan vast. Hierin kunnen de 
keuzevakken per arrangement niet met elkaar verwisseld worden.
HBR 1 bestaat uit de vakken: Gastheerspecialisatie en brood & 
banketspecialisatie.
HBR 2 bestaat uit de vakken: Keukenspecialisatie en evenementen.

Omdat je voor het profiel HBR hebt gekozen, kan je niet kiezen voor een 
arrangement bij Z&W of BWI. Wel kan je in het gele arrangement kiezen voor losse 
keuzevakken uit alle drie de profielen. 



KEUZEVAKKEN Z&W

Presentator
Presentatienotities
Als jij hebt gekozen voor het profiel Z&W, heb je de keuze uit drie arrangementen: twee arrangementen binnen jouw profiel (Z&W 1 of Z&W 2) en één arrangement buiten je profiel (arrangement Geel). Deze twee arrangement binnen jouw profiel staan vast. Hierin kunnen de keuzevakken per arrangement niet met elkaar verwisseld worden.Z&W 1 bestaat uit de vakken: Welzijn kind en jongeren en welzijn volwassenen en ouderen.Z&W 2 bestaat uit de vakken: Huidverzorging en voet- & handverzorging.Omdat je voor het profiel Z&W hebt gekozen, kan je niet kiezen voor een arrangement bij HBR of BWI. Wel kan je in het gele arrangement kiezen voor losse keuzevakken uit alle drie de profielen. 



KEUZEVAKKEN Z&W

Als jij hebt gekozen voor het profiel Z&W, heb je de keuze uit drie 
arrangementen: twee arrangementen binnen jouw profiel (Z&W 1 of Z&W 2) 
en één arrangement buiten je profiel (arrangement Geel). 
Deze twee arrangement binnen jouw profiel staan vast. Hierin kunnen de 
keuzevakken per arrangement niet met elkaar verwisseld worden.
Z&W 1 bestaat uit de vakken: Welzijn kind en jongeren en welzijn 
volwassenen en ouderen.
Z&W 2 bestaat uit de vakken: Huidverzorging en voet- & handverzorging.
Omdat je voor het profiel Z&W hebt gekozen, kan je niet kiezen voor een 
arrangement bij HBR of BWI. Wel kan je in het gele arrangement kiezen voor 
losse keuzevakken uit alle drie de profielen. 
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