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Activiteiten 2022

Donderdag 25 augustus
15.00 - 16.30 uur

Aanmeldmiddag Leerlingen krijgen hulp bij het aanmelden voor opleidingen die nog plek hebben 
en antwoord op de (laatste) vragen. Meer informatie over de Aanmeldmiddag 
volgt op rocva.nl.

Gehele schooljaar iedere 
donderdag 09.00 - 12.00 uur

Tech Island Tech Island is het tech-event voor tweedejaars vmbo- en havo-leerlingen. Door 
middel van leuke workshops ontdekken de leerlingen de wereld van techniek. 
Meer info en aanmelden kan via rocva.nl/techisland.

Donderdag 13 oktober
16.00 - 20.00 uur

Open Dag
Op mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, 
Diemen, Hoofddorp en Hilversum

Leerlingen en ouders kunnen de sfeer proeven op onze mbo-colleges en vragen 
stellen aan studenten en docenten. Leerlingen schrijven zich vooraf in via rocva.nl.

Maandag 7 november
19.30 - 20.30 uur

Informatieavond voor ouders Deze informatieavond met het thema ‘Hoe help ik mijn kind kiezen?’ is speciaal 
voor ouders met kind(eren) in het voortgezet onderwijs. Aanmelden voor deze 
voorlichting gaat via rocva.nl/ouders.

Donderdag 10 november
14.00 - 16.00 uur 

LOB Experience Logistiek
MBO College Airport

Event bij onze Logistieke Vakschool gericht op vmbo-leerlingen. Een interactieve 
middag waar zij door middel van leuke workshops en activiteiten zelf de dynamische 
wereld van de logistiek ervaren. Meer info via rocva.nl/logistiekexperience.

Donderdag 17 november
14.00 - 16.00 uur

Ontmoet MBO College Zuid Maak kennis met MBO College Zuid voorafgaand aan de open dag. Deze 
kennismaking is speciaal voor decanen. We vertellen u alles over de opleidingen 
en ontwikkelingen binnen MBO College Zuid.

Donderdag 17 november
16.00 - 20.00 uur

Open Dag
Op mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen,
Diemen en Hoofddorp

Leerlingen en ouders kunnen de sfeer proeven op onze mbo-colleges en vragen 
stellen aan studenten en docenten. Leerlingen schrijven zich vooraf in via rocva.nl.

Zaterdag 19 november
10.00 - 14.00 uur

Open Dag
Op MBO College Hilversum  

Leerlingen en ouders kunnen de sfeer proeven op onze mbo-colleges en vragen 
stellen aan studenten en docenten. Leerlingen schrijven zich vooraf in via rocva.nl.  

Maandag 21 november
t/m vrijdag 2 december

De Maak je Studiekeuze Weken 
Periode 1

De Maak je Studiekeuze Weken  duren twee weken en bieden verdieping na het 
bezoeken van een open dag. Op onze mbo-colleges kunnen leerlingen 
meelopen met een opleiding, of inschrijven voor een studiekeuzegesprek en voor 
ouders zijn er ouderavonden. Inschrijven gaat via rocva.nl.  

Vrijdag 25 en
zaterdag 26 november

Studiekeuzebeurs Midden
Jaarbeurs Utrecht

Het ROC van Amsterdam - Flevoland is aanwezig om meer informatie te geven 
over al onze opleidingen. Voor leerlingen, ouders, decanen en mentoren uit het 
voortgezet onderwijs.

Activiteiten 2023

Donderdag 19 januari  
14.00 - 16.00 uur

LOB Experience Logistiek
MBO College Airport

Event bij onze Logistieke Vakschool gericht op vmbo-leerlingen. Een interactieve 
middag waar zij door middel van leuke workshops en activiteiten zelf de dynamische 
wereld van de logistiek ervaren. Meer info via rocva.nl/logistiekexperience.

Zaterdag 28 januari
10.00 - 14.00 uur

Open Dag
Op mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen,
Diemen, Hoofddorp en Hilversum

Leerlingen en ouders kunnen de sfeer proeven op onze mbo-colleges en vragen 
stellen aan studenten en docenten. Leerlingen schrijven zich vooraf in via rocva.nl. 

Maandag 30 januari
t/m vrijdag 10 februari

De Maak je Studiekeuze Weken 
Periode 2

De Maak je Studiekeuze Weken duren twee weken en bieden verdieping na het 
bezoeken van een open dag. Op onze mbo-colleges kunnen leerlingen 
meelopen met een opleiding, of inschrijven voor een studiekeuzegesprek en voor 
ouders zijn er ouderavonden. Inschrijven gaat via rocva.nl.  

Maandag 13 februari
19.30 - 20.30 uur

Informatieavond voor ouders Deze informatieavond met het thema ‘Hoe help ik mijn kind kiezen?’ is speciaal 
voor ouders met kind(eren) in het voortgezet onderwijs. Aanmelden voor deze 
voorlichting gaat via rocva.nl/ouders.

Donderdag 16 maart
14.00 - 16.00 uur

LOB Experience Logistiek
MBO College Airport

Event bij onze Logistieke Vakschool gericht op vmbo-leerlingen. Een interactieve 
middag waar zij door middel van leuke workshops en activiteiten zelf de dynamische 
wereld van de logistiek ervaren. Meer info via rocva.nl/logistiekexperience.

Dinsdag 21 maart
16.00 - 20.00 uur

Open Dag
Op mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen,
Diemen, Hoofddorp en Hilversum

Leerlingen en ouders kunnen de sfeer proeven op onze mbo-colleges en vragen 
stellen aan studenten en docenten. Leerlingen schrijven zich vooraf in via rocva.nl.

Donderdag 23 en
vrijdag 24 maart

Skills NK wedstrijden
RAI Amsterdam  

De nationale finales van Skills Talents en Skills Heroes zijn de vakwedstrijden voor 
het vmbo en het mbo. Naast de wedstrijden vindt ook de LOB Experience plaats 
voor vmbo-leerlingen.  

Maandag 27 maart
t/m donderdag 6 april
(i.v.m. Goede Vrijdag)

De Maak je Studiekeuze Weken 
Periode 3

De Maak je Studiekeuze Weken duren twee weken en bieden verdieping na het 
bezoeken van een open dag. Op onze mbo-colleges kunnen leerlingen 
meelopen met een opleiding, of inschrijven voor een studiekeuzegesprek en voor 
ouders zijn er ouderavonden. Inschrijven gaat via rocva.nl. 

Donderdag 11 mei
10.00 - 16.00 uur

Airport Day
MBO College Airport

Speciale dag waar derdejaars vmbo- en/of havoleerlingen én decanen 
ondergedompeld worden in de (onderwijs)wereld van de luchthaven! Meer info 
en aanmelden via rocva.nl/airportday.

Donderdag 25 mei LEF
MBO College Zuid

Dit schooljaar bestaat MBO College Zuid tien jaar, om dat te vieren nodigen we u 
en andere relaties uit voor de spectaculaire show ‘LEF’. Tijdens LEF laten 
opleidingen van MBO College Zuid hun talent zien. Van de laatste 
haarverzorgingstrends tot een prachtige dans en van sport- tot modetalenten.

Donderdag 1 juni Expeditie MBO Expeditie MBO is voor derdejaars vo-leerlingen van alle niveaus. Het geeft hen 
een unieke kans om op expeditie te gaan in één van de mbo-colleges van het 
ROC van Amsterdam.

Vanwege corona kan een activiteit anders worden ingepland. Kijk daarom altijd op rocva.nl voor de meest actuele informatie.  
Bij fysieke activiteiten van het ROC van Amsterdam is vooraf inschrijven verplicht.
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Het ROC van Amsterdam (ROCvA) biedt ruim 300 mbo-opleidingen aan. 
Als decaan/mentor vervult u voor uw leerlingen een belangrijke rol in het 
keuzeproces voor een passende mbo-opleiding. Het ROC van Amsterdam 
biedt ondersteuning met diverse loopbaanoriëntatieactiviteiten.

Onze loopbaanoriëntatieactiviteiten 
bestaan uit diverse voorlichtingen en een 
aantal activiteiten gericht op specifieke 
doelgroepen/leerjaren. Op de kalender in 
deze folder vindt u een overzicht van alle 
activiteiten van het ROC van Amsterdam en 
bij welke doelgroep deze het best passen. 
Onze loopbaanoriëntatieactiviteiten zijn er 
voor 2e jaars, 3e jaars, 4e jaars, havisten uit 
het vo, ouders en decanen/mentoren.

Overzicht voorlichtingen:
Hieronder vindt u al onze (online) 
voorlichtingen. Omdat iedere voorlichting 
maatwerk is, gaan wij graag met u in gesprek.

1 Nieuw: voorlichting mbo of havo? 
Omdat we merken dat er een aantal vmbo-tl/ 
havo-leerlingen én hun ouders twijfelen 
tussen de havo en het mbo, organiseren we 
hiervoor een speciale voorlichting. Tijdens 
deze voorlichting gaan we dieper in op de 
verschillen tussen havo en mbo, bespreken 
we de mogelijkheden binnen het mbo en 
hoe je het beste een keuze kunt maken.

2 Algemene voorlichting ROCvA 
Deze algemene voorlichting is bedoeld 
voor leerlingen en/of hun ouders. Onze 
voorlichter vertelt hoe het mbo-onderwijs in 
elkaar zit, welke opleidingen we aanbieden, 
hoe de begeleiding geregeld is en wat 
nodig is om een studiekeuze te maken.

3 Specifieke voorlichting opleidingen/ 
sectoren
Wij zetten graag onze voorlichters in als 
u een voorlichting over een specifieke 
opleiding of sector wilt bij u in de klas.

4 Beroepenmarkt 
Wij denken graag mee als u een 
beroepenmarkt gaat organiseren voor 
uw leerlingen. Wij geven voorlichting 
over onze opleidingen en mbo-colleges 
en zorgen dat de brochures van de 
opleidingen klaarliggen bij onze stand.

5 Oudervoorlichting
Een actueel thema onder ouders is 
‘Hoe help ik mijn kind kiezen?’. Wij komen 
graag langs bij u op school voor een 
ouder voorlichting waarin we ouders tools 
geven om hun kind te helpen bij het 
maken van een studiekeuze. 

6 Mentorenvoorlichting
Naast de decaan heeft ook de mentor 
een grote (begeleidende) rol bij het 
studie keuze proces. Tevens merken wij 
dat niet alle mentoren en docenten de 
ins en outs van het mbo kennen of op 
de hoogte zijn van de ontwikkelingen 
en mogelijkheden. Daarom komen wij 
graag tijdens uw teamoverleg (of het team 
komt naar één van onze locaties) meer 
informatie geven over het mbo.

Overstapcoaches
Heeft u vragen over de overstap van een leerling naar een opleiding bij een van onze  
mbo-colleges? Dan kunt u contact opnemen met de bijbehorende overstapcoach en 
in Hilversum met het Matchingsteam.

Heeft u vragen over loopbaanoriëntatie-
activiteiten bij het ROCvA of bent u een 
nieuwe decaan/mentor? Neem dan 
contact op met: 

Stefanie Haavekost 
Coördinator Voorlichtingen 
T 020 728 16 73 l M 06 52 00 42 72 
s.haavekost@rocva.nl

Contactgegevens overstapcoaches

MBO College Centrum
Monique Elmont, m.elmont@rocva.nl 
06 81 16 70 64 l 020 579 16 20

MBO College Zuid
Saskia van Loen, s.vanloen@rocva.nl 
06 37 00 98 02 l 020 728 60 50

MBO College West
Fitriah Azis, f.azis@rocva.nl 
06 52 64 56 34 l 020 579 13 66

MBO College Zuidoost
Sofie Poorthuis, sofie.poorthuis@rocva.nl 
06 34 14 03 19 l 020 579 70 34

MBO College Noord
MBO College Westpoort
Nicole Gostelie, n.gostelie@rocva.nl 
06 22 79 80 17 l 020 579 14 65

MBO College Hilversum
Michèle Dijkslag, m.sdijkslag@rocva.nl 
06 12 5 281 50 l 020 728 82 18

PRO/VSO
Marjolein Sanders, m.sanders@rocva.nl 
06 21 57 67 40

Open Dag
Tijdens de Open Dag zijn leerlingen en 
ouders van harte welkom om de sfeer te 
komen proeven in onze scholen, vragen te 
stellen aan onze docenten en studenten en 
om kennis te maken met onze opleidingen. 
Door middel van verschillende activiteiten 
ervaren de leerlingen wat het is om een 
opleiding bij ons te volgen en krijgen zij 
tegelijkertijd een beter beeld van het beroep.

De Maak je Studiekeuze Weken
Na een Open Dag kunnen uw leerlingen 
meedoen aan de activiteiten van de Maak je 
Studiekeuze Weken. Tijdens een persoonlijk 
gesprek of door mee te lopen bij de favoriete 
opleiding(en) ontdekken uw leerlingen welke 
opleiding bij ze past! Daarnaast bieden we 
op een aantal locaties een ouderavond aan. 
Ga voor aanmelden en actuele informatie 
naar rocva.nl/studiekeuzeweken.

Tip! Op de hoogte blijven van ons?
Meld u bij rocva.nl/decanen aan voor 
Nieuws voor het VO.  

Open Dagen 
2022:
Donderdag 13 oktober
Alle locaties

Donderdag 17 november 
Amsterdam, Amstelveen & 
Hoofddorp

Zaterdag 19 november 
Hilversum

2023:
Zaterdag 28 januari
Alle locaties

Dinsdag 21 maart 
Alle locaties

Kijk altijd op rocva.nl voor de meest actuele 

informatie. Vooraf inschrijven is verplicht.

MEER INFORMATIE:
ROCVA.NL/OPENDAG
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