
Beroepsopleiding op Texel in de zorg of horeca 

Begin dit schooljaar zijn de Texelse Zorgopleiding en de Texelacademy in een vleugel 
van het gebouw van OSG de Hogeberg getrokken. De Omring en Texelacademy 
organiseren in samenwerking met het ROC Kop van Noord-Holland een 
gepersonaliseerde BBL opleiding die leerlingen opleidt naar een zorgdiploma of een 
horecadiploma op mbo-niveau. Doordat de vleugel een open verbinding heeft met de 
OSG-ruimtes ontstaat voor leerlingen een zichtbare route van voortgezet onderwijs naar 
mbo-onderwijs.  

 

Tot voor kort vond de zorgopleiding plaats in een leslokaal in de Gollards. Maar gelet op 
de ingrijpende verbouwing van de Gollards heeft de Omring hiervoor in de OSG een 
uitstekende plek gevonden”. Veel meer informatie 
https://www.werkenbijomring.nl/ontdek-omring/werken-en-leren-op-texel 

 

De Texelacademy is dit jaar  – naast de bestaande koksopleiding – gestart met een 
opleiding tot gastvrouw of gastheer. In september startte een kersverse lichting 
bestaande uit 18 koks, 5 gastvrouwen en 4 gastheren. Dat ook Texelse leerlingen nu de 
Texelacademy weten te vinden blijkt, in het schooljaar 2020-2021 is namelijk een grote 
groep van 9 leerlingen gestart bij de Texelacademy.   

De leerlingen van de Texelacademy zullen gedurende het jaar 32 uur per week aan de 
slag gaan bij hun leerbedrijf. Om dit mogelijk te maken, zijn is de samenwerking 
aangegaan met een tal van nieuwe leerbedrijven: Het Torenrestaurant, Faro2, L’avenir, 
Eilandkeuken, De Taveerne, Strandhotel Noordzee, Hotel Boschrand, Eethuus van het 
Wad, Restaurant Oranjerie ’t Vogelhuis, Bries20, Hotel Zeerust en Hotel Op Oost. De 
leerlingen van de Texelacademy gaan op de woensdagen naar school voor het leren van 
de theorie. Voor meer informatie https://texelacademy.nl/aanmelden/ 

 

 

https://www.werkenbijomring.nl/ontdek-omring/werken-en-leren-op-texel
https://texelacademy.nl/aanmelden/


Actuele open dagen: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nog op zoek naar een vervolg opleiding?  
 Meld je aan bij IW Noord-Holland! 

  

•       Wil je werk én opleiding combineren? 

•       Wil je meteen een mooi startsalaris ontvangen? 

•       Wil je dat alle opleidingskosten betaald worden? 
  

Kies dan voor een MBO/ BBL opleiding bij IW! 

✓  Je gaat één dag in de week naar een ROC bij jou in de buurt voor de theorie en komt één dag 
per 2 weken naar IW voor praktijktraining.  

✓  De rest van de week, werk en leer je in de praktijk bij een leerbedrijf dat we samen voor je 
uitzoeken.  

✓  We hebben een ruim aanbod aan opleidingen; kijk alvast eens op https://iwnederland.nl/iw-
nederland/leerlingen/opleidingen/ welke opleiding bij je past. 

  
Klinkt dat goed?  
Op dinsdag 16 februari hebben we vanaf 18.00 uur (Coronaproof) Open Huis op onze IW locatie in 
Den Helder.  
Meld je daarom direct aan via https://iwnederland.nl/noord-holland/den-helder/ 
Ook als je een keertje een dagje mee wil lopen of kennis wil maken is dat natuurlijk ook mogelijk!  
  
Vragen of aanmeldingen Open Huis:  

 Jacco op den Kelder / IW Noord-Holland  
 06 27179048 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiwnederland.nl%2Fiw-nederland%2Fleerlingen%2Fopleidingen%2F&data=04%7C01%7Cc.eriks%40dehogeberg.nl%7C90ac6b24e112428e639208d8d1a055da%7C25c131392fa74ea981a985c4636fc62a%7C0%7C0%7C637489833873568174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G6THcab9RZHrWlS7tdK%2BTZyvIp%2BRB2OzUzACthhzsns%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiwnederland.nl%2Fiw-nederland%2Fleerlingen%2Fopleidingen%2F&data=04%7C01%7Cc.eriks%40dehogeberg.nl%7C90ac6b24e112428e639208d8d1a055da%7C25c131392fa74ea981a985c4636fc62a%7C0%7C0%7C637489833873568174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G6THcab9RZHrWlS7tdK%2BTZyvIp%2BRB2OzUzACthhzsns%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiwnederland.nl%2Fnoord-holland%2Fden-helder%2F&data=04%7C01%7Cc.eriks%40dehogeberg.nl%7C90ac6b24e112428e639208d8d1a055da%7C25c131392fa74ea981a985c4636fc62a%7C0%7C0%7C637489833873568174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yOSXxMk0fr2CmhjsfR7b07oxHRN5WH4SYFeTZG7d6jc%3D&reserved=0


 
 
 

16 februari – van 19.00 tot 21.00 uur 

Kom op 16 februari naar de pagina van de open avond! 

Je vindt daar dan directe links naar de opleiding of branche van jouw keuze. Om 
19.00 en 20.00 uur log jij in op de online presentatie en kom je alles te weten over 
die opleiding of branche. Wil je nog beter kennis met ons maken? Je vindt dan ook 
verschillende filmpjes  

van de afdelingen, de mogelijkheid om je aan te melden voor het volgen van een 
online gastles of een (virtuele) rondleiding. 

Wij maken graag kennis met je, kom op 16 februari vanaf 19.00 uur naar ons toe! 

https://www.rockopnh.nl/onze-school/openavondvoorpagina/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rockopnh.nl/openavond/
http://www.rockopnh.nl/openavond/
https://www.rockopnh.nl/onze-school/openavondvoorpagina/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bezoek onze Online Open Dag! 

Sfeerproeven, 
presentaties 
bijwonen en in 
contact komen 
met studenten en 
docenten van het 
Horizon College; 
het liefst zouden 
we jullie net als de 
voorgaande jaren 
met open armen 
willen ontvangen 
op onze locaties. 
Maar we leven nu 
in het ‘nieuwe 
normaal’ en dat 

vraagt een geheel nieuwe aanpak: een online Open Dag! 

Wat houdt de online Open Dag in? 
De online Open Dag vindt plaats op 4 maart van 16.00 tot 20.00 uur. Je krijgt een 
digitale beleving van onze opleidingen en gebouwen en kunt online vragen stellen. Op 



deze manier kun je hopelijk straks toch een opleiding kiezen die bij je past. Heb je al 
een opleiding gekozen en kijk je er nu al naar uit om aan de slag te gaan? Dan ben je 
natuurlijk ook van harte welkom om alsnog een kijkje te nemen. Lees snel verder wat je 
onder andere kunt verwachten tijdens de online Open Dag, voor wie het is en meld je 
nu aan! 

https://www.horizoncollege.nl/opendag/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hmcollege.nl/actueel/open-dagen/ 

 

https://www.horizoncollege.nl/opendag/aanmelden/
https://www.horizoncollege.nl/opendag/aanmelden/
https://www.horizoncollege.nl/opendag/
https://www.hmcollege.nl/actueel/open-dagen/

