
BROOD 
EN BANKET

DIT IS WAT VOOR MIJ

Een gezonde bruine boterham, lekker kaascroissantje, 
een stuk gebak of complete bruidstaart… mensen 
zijn er vaak dol op! Vind jij het een uitdaging om deze 
producten te maken? Ben je creatief, precies en kun je 
goed plannen? Durf je te experimenteren? En is vroeg 
opstaan voor jou geen probleem? Dan ben jij geschikt 
voor het bakkersvak.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie Maria Montessoristraat
 Goed bereikbaar met openbaar vervoer 
 Bijzondere, moderne architectuur
 Keuken voorzien van professionele
 apparatuur en sfeervol ingericht restaurant
 Moderne bakkerij voorzien van up-to-date
 apparatuur
 Goede ict-faciliteiten
 Studiecentrum, voorzien van alle gemakken
 Schoolkantine met uitgebreid assortiment

 

Als je kiest voor het profiel Uitvoerend bakker 
of Zelfstandig bakker, dan begin je het eerste 
leerjaar altijd in de beroepsopleidende leerweg 
(bol). In het tweede jaar van de opleiding beslis 
je of je de opleiding in de bol blijft volgen of 
dat je overstapt naar de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl). Je hebt bij ons in het eerste jaar 
van de opleiding dus de tijd om uit te zoeken 
welke leerweg het best bij jou past.

Begeleiding die jij
nodig hebt
We vinden het belangrijk dat je tijdens je 
opleiding de aandacht en begeleiding krijgt 
die je nodig hebt. Je krijgt daarom een 
studieloopbaanbegeleider (mentor) waarmee 
je regelmatig contact hebt. Heb je advies of 
hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat je de verkeerde 
studiekeuze hebt gemaakt, je problemen hebt 
met leren of thuis problemen hebt? Dan kun 
je voor advies en hulp terecht bij de loopbaan- 
of zorgdecaan. Heb je meer, intensieve of 
specifieke hulp of begeleiding nodig? Dan kun je 
bij ons Loopbaanplein terecht.

DIT IS BIJZONDER

Gemakkelijk overstappen



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Brood en banket Uitvoerend bakker

Zelfstandig werkend bakker

2

3

2 jaar

3 jaar

bol en bbl

bol en bbl

WAT KIES JIJ?

RICHTING HORECA, BAKKERIJ EN FACILITEITEN

Gemakkelijk overstappen

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




