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Een compleet nieuwe leerlijn voor de  
vmbo-opleiding Horeca, Bakkerij en  

Recreatie (HBR).



Een compleet nieuwe leerlijn voor de vmbo- 
opleiding Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). 
De leerlijn is gebaseerd op SVH Horecatalent, 
het grootste digitale leerplatform voor de  
horeca in Nederland. De aanleiding voor dit 
nieuwe leermiddel is ingegeven door de wet 
Sterk beroepsonderwijs en door vragen vanuit 
vmbo-scholen die samenwerken met ROC’s in 
doorlopende leerroutes. De wet Sterk beroeps-
onderwijs regelt dat een vmbo-school en een 
mbo-instelling samen doorlopende leerroutes 
vmbo-mbo kunnen vormgeven op verschillende 
niveaus (mbo 2, 3 en 4).  

Door in het vmbo en mbo met een vergelijkbare 
systematiek te werken, kunnen de leerlijnen op-
timaal op elkaar aansluiten.

Vo-scholen en mbo-instellingen staan voor de 
uitdaging het beroepsonderwijs meer als één 
geheel vorm te geven. Dalende leerlingenaan-
tallen en veranderingen op de arbeidsmarkt 
maken deze meer regionale gezamenlijke bena-
dering van het onderwijsaanbod noodzakelijk. 
SVH biedt scholen en instellingen met leerplat-
form Horecatalent de oplossing om door- 
lopende leerroutes te bewerkstelligen.

SVH helpt vo-scholen en mbo-instellingen bij 
het neerzetten van doorlopende leerroutes en 
een gezamenlijk onderwijsprogramma vanaf de 
bovenbouw van het vmbo tot en met een mbo-
-diploma. 

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo



“SVH maakt met Horeca-
talent stevige samen- 

werking tussen vmbo en 
mbo mogelijk.”

SVH richt zich voornamelijk op werkenden en op arbeidsmarktkwalificatie. Door de mogelijkheid die de 
nieuwe wet Sterk beroepsonderwijs biedt om vmbo-ers een mbo-diploma te laten halen binnen de set-
ting van het vmbo, is dit ook een directe route naar de arbeidsmarkt. Daarom ziet SVH het als haar op-
dracht om voor het vmbo een nieuwe, digitale leerlijn te ontwikkelen. SVH Horecatalent wordt al door 
een groot gedeelte van de mbo-instellingen gebruikt. In het leerplatform kunnen scholen eigen leerroutes 
samenstellen in het aanbod in SVH Horecatalent, zodat elke opleiding zijn eigen focus kan aanbrengen. 
Via deze route is het mogelijk om mbo niveau 2 af te ronden, met of juist zonder het behalen van een 
vmbo-diploma. Hierdoor kan in deze route doelgericht en onder extra begeleiding worden gewerkt aan 
het behalen van een startkwalificatie. Dit sluit aan bij de wens van de regering om, in navolging van de 
entree-opleiding, het voor jongeren in de basisberoepsgerichte leerweg mogelijk te maken om een mbo 
2-diploma te halen binnen het vmbo.

Startkwalificatie



Samen met vo-scholen en mbo-instellingen wil 
SVH een kwalitatief goed en inhoudelijk uit-
dagend onderwijsprogramma neerzetten, dat 
start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met 
het behalen van een mbo-diploma. De ontwik-
keling van het online lesprogramma vmbo HBR 
is in volle gang. Vanaf schooljaar 2021-2022 
start SVH een pilot met een aantal scholen. 

• de mogelijkheid om een geïntegreerd onder-
wijsprogramma in te richten;

• de mogelijkheid om eerder te starten met 
mbo stof en de beroepspraktijkvorming (BPV);

• docenten van zowel de vo-scholen als de 
mbo-instellingen hebben toegang tot het  
onderwijsprogramma zodat opleidingen opti-
maal op elkaar afgestemd kunnen worden.

Geïntegreerd onderwijsprogramma Met Horecatalent biedt SVH:



Neem contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd om als pilotschool deel 
te nemen?

Reba de Graaf
Reba.de.graaf@svh.nl
06 54 77 50 82 


