
Keuze vak HBR



Welke keuzevakken bieden wij aan

• Periode 1
• MY World Kitchen
(Werken in een wereldkeuken)
• Tasty X mas
(Werken als kok in een sterrenrestaurant)

Periode 2
• Sweet Valentine
( Werken als patissier in de keuken of bakkerij)
• Hot spicy BBQ
(Werken als kok in de catering)



My World Kitchen

• Wat ga je leren? 
• Met MY world kitchen leer je de achtergronden en                               

kooktechnieken van diverse landen. 
• Aan het einde van dit keuze vak zal je ook nog een thema 

kookworkshop geven. 



MY World Kitchen

• Wat ga je doen? (of beter: Waar ga je naar toe?) 
• Je kookt in de Italiaanse keuken met verse 

pasta’s, lasagne, pizza, risotto, spaghetti, ravioli
•
• In Spanje leer je de geheimen van tapas, paella 

en tortilla 

• Daarna door naar Mexico voor het maken van 
salsa, guacamole, tortilla’s ,rijst/bonen schotels, 
taco’s en burritos

• Om te eindigen in de Oosterse keuken van nasi 
en bami gerechten ,sushi, dimsum



Tasty X-mas
• Wat ga je leren? 
• Je leert organiseren, plannen en uitvoeren van diverse kook-, bak-en

serveeropdrachten.
• Werken met luxe producten. 
• Je organiseert een kerstfair op school 



Tasty X mas

• Wat ga je doen? 
• In de bakkerij maak je heerlijke 

kerstproducten 
• In de keuken bereid je de lekkerste 

kerstgerechten 
• (luxe hapjes, luxe voor-, hoofd-en

nagerechten en producten die een 
trend zijn met de kerst) 

• Je leert deze kerstgerechten netjes 
uit te serveren aan je gasten 



Wat moet je goed kunnen in deze keuzevakken

• Samenwerken
• Zelfstandig werken.
• Het leuk vinden om met 

gasten/mensen om te gaan
• Veilig werken
• Hygienisch werken
• Nauwkeurig werken
• Stress bestendig zijn.



Methode/Toetsen

• Wij werken met de Methode 
Edu4all

• Module boekjes (A t/m D)
• Boekjes worden digitaal gemaakt

Edubieb



Praktijk/Theorie/Kleding 

• 3 dagen praktijk 150 min
• 1 dag theorie 150
• Praktijk Maken van producten vanuit de module
• Theorie maken van Modules Edu4all
• Digitaal toetsen in Quayn
• In de praktijklessen werken wij met vakkleding voor 

veiligheid en hygiene.
• https://www.facebook.com/1414485468769837/vide

os/1976390745912637/ 

https://www.facebook.com/1414485468769837/videos/1976390745912637/


Wat kan ik met deze keuzevakken

• Met deze keuzevakken kan je 
eventueel later doorstromen naar 
het MBO

• Horeca/broodbanket
• Gastheer/Gastvrouw
• Patisserie
• Recreatie en toerisme
• Medewerker Hotel/Receptie
• Reisbureau organisatie
• Fastfood
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