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Hoi, wat leuk dat je er bent en met ons mee komt doen!

Leren doe je op veel verschillende manieren. Op NXT leer je door te doen onder
andere in een vakroute. NXT heeft twee vakroutes: Mens & Dienstverlening en Mens &
Techniek. Binnen deze vakroutes zijn verschillende keuzes te maken voor alle
leerlingen op alle niveaus.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Je start in de eerste klas met de vakroutes Mens &
Dienstverlening en Mens & Techniek. Na een half
jaar mag je de keuze maken voor één van de twee vakroutes. Stel je kiest voor de
vakroute Mens & Techniek, dan kun je je in leerjaar 2 gaan oriënteren in Bouwen,
Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren, Energie (PIE) en Mobiliteit &
Transport (M&T).

Vervolgens zijn er veel verschillende routes mogelijk: smal, breed, verdiepend,
oriënterend. Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke keuze en ontwikkeling. Variërend
van examenvak in het vmbo en in de Nieuwe Leerweg (Vakmavo) tot aan HavoP
(praktijkgerichte vak op de havo).

Je hebt nu gekozen voor een workshop van de vakroute Mens & Dienstverlening. 
 Vandaag doe je dat met Horeca, Bakkerij en Recreatie…”de lekkerste afdeling van onze school”,
volgens de leerlingen die heel enthousiast zijn over dit vak.

NXT is de school voor dromers, denkers en doeners, van nu en de toekomst. Maar wat betekent dat
nou eigenlijk? De wereld van de horeca verandert en wij gaan met de verandering mee. Duurzaam
en gezond zijn de sleutelwoorden voor de toekomst. Dit zie je terug in de opdrachten die je maakt en
evenementen die je gaat organiseren.

Lijkt het je leuk om de lekkerste gerechten te maken of droom je misschien van werken in een
bakkerij? Vind je omgaan met mensen leuk? Wil je een echte ondernemer worden of activiteiten
organiseren? Dan is Horeca, Bakkerij en Recreatie iets voor jou!

In het profiel Horeca, bakkerij & recreatie leer je van alles over deze onderwerpen. Een tevreden
gast of klant is het belangrijkste doel. Je leert bij ons koken, bakken en serveren. Maar ook het
organiseren van activiteiten en alles wat er komt kijken bij het ondernemerschap staat in het
lesprogramma. 

Je lessen op school wisselen we af met gastlessen, stages en excursies.
 Met je diploma kun je kiezen uit veel verschillende en superleuke vervolgopleidingen.

 
Veel plezier met de workshop!

 
Groet,

HBR NXT
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