
platform Horeca Bakkerij en Recreatie

Beste Mw Antens,

Met verbazing en ongeloof hebben we vrijdag 3 februari kennisgenomen van het document
‘Leerplankundig advies aanbod praktijkgericht programma’, opgesteld door SLO.
In dit document adviseert SLO het praktijkgerichte programma HBR op te knippen en onder
te brengen in maar liefst 3 profielen en het profiel MVI onder te brengen in het profiel
Economie en Ondernemen.
We begrijpen dat dit advies deze week aan de minister aangeboden wordt en wij delen deze
schriftelijke reactie zowel met u als met Jeroen de Weger, teamleider vmbo bij het ministerie
van OCW.
Ook vanuit het SPV zal er een reactie worden gegeven namens alle profielen van het
VMBO.
Gelet op het feit dat er geen enkel overleg is geweest met het platform over de
achtergronden van deze indeling onderstrepen wij onze verbazing.

Voor het bestuur van het platform HBR is het essentieel dat het volledige profiel Horeca,
Bakkerij en Recreatie onder het profiel Economie en Ondernemen blijft vallen.
Door Horeca en Bakkerij in het profiel Landbouw en Groen onder te brengen wordt er
voorbijgegaan aan de definitie van horeca namelijk: “bedrijfstak en branche die alle eet- en
drinkgelegenheden en bedrijven die logies verstrekken omvat”.
De positionering bij Landbouw en Groen met de focus op voeding gaat volledig voorbij aan
het commerciële aspect van de branche.
In het kerndeel HBR onderdeel b., nl. professionele kennis en vaardigheden komt dit
commerciële aspect tot uiting; ook in de profielmodules gastheerschap, bakkerij, keuken en
recreatie komt dit aspect consequent terug. Daarom is het ‘opknippen’ noch logisch, noch
gewenst.

Juist de H, B en R onderdelen van ons profiel versterken elkaar en geven een reëel beeld en
focus op onze branche, iets dat verdwijnt in het advies van het SLO. De essentie van ons
profiel gaat bij deze indeling verloren en roept de vraag op waar de leerling zich in het
praktijkgericht programma op oriënteert.
Uitstroom cijfers laten zien dat HBR leerlingen doorstromen naar economisch
vervolgonderwijs. Het Platform HBR vindt het daarom belangrijk dat de sectorgebonden
vakken Economie en Duits centraal worden geëxamineerd, zodat leerlingen op de juiste
manier zijn voorbereid.

Voordat er definitief besluiten genomen gaan worden willen we graag met SLO en het
ministerie van OCW in gesprek gaan zodat we tot breed gedragen besluiten kunnen komen.
Tenslotte is breed gedragen consensus noodzakelijk om ons mooie profiel de positie te
geven die het verdient.
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