
Je profielen
Aan het eind van je derde jaar kies je voor het havo profiel 
Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij. Je volgt naast 
de praktijklessen ook economische vakken en filosofie. Als je na 
vijf jaar je diploma op zak hebt, ben je hélemaal voorbereid op een 
HBO-studie! 

Je krijgt lessen op twee locaties: het Lyceum Rotterdam en de 

Horeca Vakschool Rotterdam. 

Op het Lyceum volg je vooral de normale havo-vakken, filosofie 

én grafimedia. Op de vakschool ga je echt in op de wereld van 

ondernemen, Food & Events. 

Hallo gastvrij 
organisatietalent! 
Goed eten. Events organiseren. Gastheerschap. Creativiteit. Teamwork. 
Jij herkent je hier als geen ander in. Maak kennis met Food & Events, 
de nieuwe richting binnen ondernemen op Het Lyceum Rotterdam. 

Je leert hoe je evenementen organiseert, een goed gastheer te zijn, 
leiding te nemen en te geven en ondernemerschap. Met docenten die 
je coachen om het beste uit jezelf te halen. In een gezellige omgeving 
met leerlingen die er net als jij echt iets van willen maken.    

Je vakken
Leren doe je bij ons met je hoofd én met je handen. Vanaf het eerste 
jaar ga je lekker aan de slag in de keuken, bakkerij en het restaurant 
van de Horeca Vakschool. Natuurlijk krijg je ook alle havo-vakken, 
zoals Nederlands, Engels, Spaans en wiskunde. We vinden het 
namelijk belangrijk dat je na het behalen van je diploma je mannetje 
staat. 

Twee locaties

Vakken Food & Events
Horeca Vakschool Rotterdam
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam

Leren met 
smaak

Havo-vakken, filosofie én grafimedia
Het Lyceum Rotterdam 
voor kunst, wetenschap en ondernemen 
Beukelsdijk 91 
3021 AE Rotterdam

 



Aanmelden & inschrijven
Voor de havo for Food & Events kan je je 
aanmelden op Het Lyceum Rotterdam. Je 
ontvangt een uitnodiging voor een inschrijving. 
Een toelatingsopdracht maakt del uit van de 
toelatingsprocedure. 

Meer weten?
Heb je nog vragen? Stuur een mailtje met je 
contactgegevens naar info@hvsr.nl of naar  
info@hetlyceumrotterdam.nl  
en je hoort snel van ons. 

Vakken Food & Events
Horeca Vakschool Rotterdam
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam

010 - 465 50 55
info@hvsr.nl
www.hvsr.nl

Havo-vakken, filosofie én grafimedia
Het Lyceum Rotterdam 
voor kunst, wetenschap en ondernemen 
Beukelsdijk 91 
3021 AE Rotterdam
 
010 477 00 33
info@hetlyceumrotterdam.nl
www.hetlyceumrotterdam.nl

 

Open dagen 
Nieuwsgierig geworden? 
Proef de sfeer tijdens de open dagen. 
De data vind je op hvsr.nl en hetlyceumrotterdam.nl

Meelopen? Tuurlijk!
 
Wil je een keer een dag Food & Events proberen? 
Meld je na de open dag aan voor een meeloopdag via 
meeloopdag@hvsr.nl (en geef even aan naar welke 
open dag je bent geweest) of meld je aan voor een 
van de open lessen op Het Lyceum Rotterdam via 
info@hetlyceumrotterdam.nl
 


