Recreatie in het VMBO
Horeca, Bakkerij en Recreatie
U maakt kennis met wat de recreatiebranche betekent in het HBR profielkeuzedeel. Deze tweedaagse training
leidt via de conversietabel tot bevoegdheid HBR voor docenten met de bevoegdheid Consumptieve Techniek.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
    

Gebaseerd op 129 beoordelingen

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieldeel / keuzedeel

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk

10
2

TOTAAL

12

Inhoud
De deelnemer gaat na vandaag weg met up to date kennis over de branche en de -mogelijke- rol daarin
van de student. Daarnaast is de deelnemer na vandaag getraind in het vertalen van deze kennis naar het
leslokaal. Praktische tools, gericht op de doelgroep en voorbereidend op het examen. Met hopelijk als
resultaat: praktische, afwisselende (leuke!) lessen waarbij (beroeps)houding en (vaktechnische)
vaardigheden worden ontwikkeld.

Ochtendprogramma
Het ochtendprogramma wordt verzorgd door de trendwatcher van de leisurebranche Hans van Leeuwen.

Leisurebranche nu en in de toekomst, trends en ontwikkelingen
Leisure leefstijlen RECRON
Customer Journey
Werken in de leisurebranche

Van VMBO naar MBO

Lunch

Middagprogramma
Het middagprogramma wordt verzorgd door de eigenaar van trainingsbureau ER Leisure Esther
Menkveld en bestaat uit 2 delen.

Deel 1: vertaling van de opgedane branchekennis naar het vak Recreatie. Een dynamische workshop
in diverse samenstellingen met de focus op de profielmodule Recreatie en hoe dat te vertalen naar
het leslokaal.
Deel 2: verdere verdieping op deel 1, aandacht voor het CSPE en de mogelijkheden voor SE’s. Hierin
wordt de koppeling met / vertaalslag naar het keuzevak Evenementen gemaakt met aanvulling van
evenemententoepassingen binnen de school en directe omgeving van de school.

Voorkennis:

De bevoegdheid 2e graad consumptief of HTV

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding:

Deze wordt u ruim voor het aanvangen van de cursus aangeboden.

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

RecreatieTraining

Soort aanbieder:

kennis / praktijkcentrum

Contactpersoon:

Yvonne Bredewout

E-mailadres:

Yvonne@recreatietraining.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

30 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

PhnHXleTCT

Leercyclus benoemd:

Ja

Opmerkingen:
Uitgaande van docenten HTV welke na het volgen van deze training in aanmerking komen
voor de bevoegdheid HBR.
De voorkennis in de bevoegdheid HTV (consumptieve technieken) maken het mogelijk om:
1 SBU voor het bestuderen en verwerken van de digitale voorinformatie.
10 SBU contacturen om achtergrondinformatie op te doen en deze om te zetten in goede
praktijk opdrachten.
1 SBU om de ervaringen en kennis van deze dag te vertalen naar de eigen praktijk.

