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Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 4, 

Op donderdagavond 10 november 2022 organiseert de Hubertus & Berkhoff  een 
voorlichtingsavond. Op deze avond worden de diverse manieren en mogelijkheden van het 
doorstuderen op Horeca/Toerisme/Bakken gebied besproken.  
 
Ontvangst vanaf 19.00 uur, aanvang voorlichting 19.15 uur. 
 
Aan bod komen de opleidingen van het MBO College Centrum aan de Da Costastraat, op het 
gebied van Koken, Hospitality/Serveren en Bakken. De BBL en BOL opleidingen worden uitgebreid 
belicht. Ook de diverse niveaus 2/3/4 MBO komen aan bod.  
 
De voorlichting wordt gegeven door diverse deskundigen die aan het ROCvA verbonden zijn. 
 
Deze avond is voor de examenleerlingen (basis/kader/gemengde leerweg) van het grootste 
belang. Binnen enkele maanden moeten de inschrijvingen voor het vervolgonderwijs namelijk 
worden ingevuld en opgestuurd. Het bezoeken van de open dagen van andere MBO-opleidingen 
moet u als ouder(s)/verzorger(s) zelf regelen. Om een juiste keuze te maken is het verstandig om 
meerdere voorlichtingen te bezoeken. 
 
Wilt u informatie over andere opleidingen dan Horeca, Bakken of Toerisme, dan kunt u altijd 
terecht bij de decaan van de school. 
 
Wij hopen dan ook dat u in groten getale gehoor zult geven aan deze uitnodiging. Deze voorlichting 
is eenmalig en zeer belangrijk voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.  
 
 
Graag ontvang ik een reply op deze mail van u, met de mededeling of u wel of niet aanwezig kunt 
zijn op deze avond. Uw reactie zie ik graag voor dinsdag 25 oktober 2022 tegemoet.  
 
DEZE AVOND STAAT DUS ALLEEN IN HET TEKEN VAN DE VOORLICHTING OP HBR 
(HORECA-BAKKEN-RECREATIE). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hubertus & Berkhoff 
Dhr. M. Postma, Decaan 
E-mail: m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl 
Tel.: 020-5797194 


