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Die vraag heb je vast al honderd keer 
gesteld. Een vervolgopleiding kiezen 
is ook niet niks! Je keuze bepaalt je 
toekomst. Een paar dingen geven we je 

graag mee. Een mbo-opleiding bij MBO 
College Hilversum is een goede keus als je 
écht een beroep wilt leren, als je dat vak het 
liefste in de praktijk leert en als je kiest voor 
een veilige en motiverende school. 

‘Het echte werk’ is op het MBO College 
Hilversum belangrijk. Je leert door te doen. 
Het bedrijfsleven halen we daarom de 

school in zodat je kunt meemaken hoe het 
er daar aan toe gaat. Kies je bijvoorbeeld 
voor Media dan doe je ervaring op in de 
eigen studio op school én in Studio 6 op 
het Mediapark. Die praktijkgerichte aanpak 
geldt ook voor andere opleidingen. Het 
MBO College Hilversum werkt samen met 
topbedrijven en –instellingen. Zowel in de 
eigen regio als in het buitenland. Wij zijn de 

school die ervoor zorgt dat jouw 
talent op het podium wordt gezet.

We hopen dat deze krant de 
keuze gemakkelijker maakt. Twijfel 
je nog? Trek aan de bel. We staan 
klaar om je te helpen. 
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ALTIJD 
BEZIG MET 
KLEDING? 

KIES 
MODE

‘Je wordt niet afgekraakt, 
wat je in de mode  
weleens ziet. Het is een 
competitief wereldje’

GIORGIA PEUTE [20] 
heeft net haar eerste stagedag  
bij mode-ontwerper Ronald Kolk 
achter de rug. Ze volgt de sprint-
opleiding Junior Stylist, niveau 4.

“Vandaag was officieel mijn eerste stagedag 
maar zaterdag ben ik al begonnen. Ik heb ge-
holpen bij een modeshow in het WTC van kle-
ding voor zakenvrouwen. Vandaag werkten we 
aan de wintercollectie. Ik ben bezig geweest 
met een mouw met een splitje. Ik ben heel blij 
met deze stage. Mijn droom is bij iemand het 

vak te leren en later te ontwerpen voor mijn 
eigen label. Ik hou héél erg van mode. Op 
mijn zesde al zat ik elke dag kleding te teke-
nen. Alles vind ik leuk: kindermode, vrouwen-
kleding, schoenen, haute-couture. 
De opleiding is breed en praktisch. Ont-
werpen, naaien, maar ook textielkennis. Dat 

beroepsgerichte bevalt me goed, net als de 
school zelf. Je wordt niet afgekraakt, wat je 
in de mode weleens ziet. Het is een compe-
titief wereldje. Dat weet ik van mijn vader, 
die ook mode-ontwerper is. Daarom ben ik 
blij dat het hier op school positief blijft. Ik 
ben erdoor gegroeid, denk ik, sta nu stevi-
ger in mijn schoenen en ben zelfs al geselec-
teerd voor een competitie, het Fashion Fest 
MAFB voor nieuwe talenten.” • 

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl.

ROMANO SCHAAP [20] 
ging na een jaartje werken terug 
naar school. Het werd ICT Beheer, 
niveau 3 en 4.

“Tot mijn achttiende zat ik op een ander roc. 
Ik deed er ICT-beheer niveau 2. Daarna ben 
ik gaan werken in de elektrotechniek. Na een 
jaartje was ik het zat. Tegelijk vroeg een col-
lega of ik mezelf hier over tien jaar nog zag 
werken. Echt niet! Het baantje had ik gewoon 
genomen omdat het werk was. Ik wist eigen-
lijk al dat ik de ICT in wilde, de beheerkant. Ik 
ben een sociaal type, met mensen omgaan 
vind ik leuk. Het is cool om hun computer-

BEN JE EEN 
WHIZZKID? 

KIES
ICT

‘De begeleiding hier 
vind ik heel goed’

problemen op te lossen. Als dat lukt geeft 
dat een goed gevoel! Het leuke van de ICT 
is verder ook dat je steeds nieuwe dingen 
tegenkomt.
Dus ik ging terug naar school. Ik stopte in 
december met werken en kon meteen in 
februari terecht. Ik begon met ICT-beheer 
niveau 3. Die  opleiding heb ik in een half 
jaar gedaan. Nu ben ik bezig met niveau 4. 
Ik doe alles dus sneller dan normaal. Het 
scheelt anderhalf jaar. Hoe ik dat doe? Ha! Ik 

werkte de hele zomervakantie door. Voor één 
keer hè, we maken daar geen gewoonte van. 
Het hielp ook dat ik begeleid werd door een 
docent van het MBO College Hilversum die 
in mij geloofde. De begeleiding hier vind ik 
heel goed.
Ik ben vandaag begonnen als stagiair ICT-be-
heer op het gemeentehuis van Woudenberg. 
Je kunt er na een dag nog niet alles van zeg-
gen, maar het werk lijkt me super. Ik mocht 
meteen mee naar de vluchtelingenopvang 
om een wifi-netwerk aan te leggen.” • 

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl.
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HELP JE 
GRAAG  
MENSEN? 

KIES
ZORG &
WELZIJN

MEGAN LANKREIJER [22] 
wil de kraamzorg in. Ze volgt de 
opleiding Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg, niveau 3.   

“Als kleuter wilde ik verloskundige worden. 
Maar toen ik doorkreeg dat je ook ’s nachts 
je bed uit moest, dacht ik: toch maar even 
niet! Maar intussen wil ik het weer even 

‘Ik doe nu de opleiding 
Verzorgende, een echte 
praktijkopleiding.  
Je loopt veel stage en 
theorielessen worden 
vaak gevolgd door 
praktijklessen’

graag als toen. Ik ben een beetje volwas-
sener geworden… Het liefst wil ik later een 
eigen kraambureau. Dat zie ik al helemaal 
voor me! Ik heb al een paar jaar gewerkt in 
de zorg. Toen werden ineens alle Helpen-
den wegbezuinigd. Intussen had ik ook wel 
weer zin om naar school te gaan. Ik doe 
nu de opleiding Verzorgende, een echte 
praktijkopleiding. Je loopt veel stage en 

theorielessen worden vaak gevolgd door 
praktijklessen. Op woensdag bijvoorbeeld 
hebben we een uur verpleegtechnieken en 
op donderdag oefenen we wat we hebben 
geleerd. Injecties geven – dat oefenen we 
op elkaar – katheders inbrengen, en ook een 
maagsonde. Dat is een slangetje dat via de 
neus naar de maag gaat. We oefenen dat op 
onszelf. Als je wilt, het is niet verplicht. Ik ga 
het wel doen: als je het bij een ander doet 
moet je ook zelf weten hoe het voelt.”  • 

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl.

Buitenland 
proof



GOUDEN 
HANDJES?

KIES 
TECHNIEK &
MOBILITEIT

‘Ik ben een ‘meisjemeisje’ 
dat toevallig ook houdt 
van jongensdingen’ 

TESSA VAN BROECKHUIJSEN 
[17] 
is het enige meisje in haar klas. Dat 
valt op, maar heeft ook voordelen. 
Ze volgt de opleiding Middenkader 
Engineering Mechatronica, niveau 4.  

“Iedereen heeft het er altijd over dat ik een 
meisje ben, maar zelf vind ik dat niets bijzon-
ders. Dat ik alleen met jongens in een klas 
zit maakt me niet zoveel uit – ik pest ze wel 
terug. Ik heb gewoon de opleiding gekozen 
die me leuk leek. Ik ben een ‘meisjemeisje’ 

dat toevallig ook houdt van jongens  -
ding en. Vooral het ontwerpen dat bij tech-
niek hoort lijkt me geweldig. Ik wil wel een 
soort uitvinder zijn! Uitvindingen zoals deze 
robotarm, kunnen mensen helpen. Tijdens 
de lessen mechatronica, een combinatie 
van ICT en werktuigbouwkunde, ga ik leren 
hoe je de arm moet programmeren. Behalve 
mechatronica hebben we elektrotechniek 

en werktuigbouwkunde. Ik kan dus nog alle 
kanten op. Tot nu toe vind ik de opleiding 
superleuk. Buiten schooltijd ben ik techniek-
ambassadeur. Dan ga je de scholen langs 
om te vertellen hoe leuk het is om te kiezen 
voor techniek. Een goed doel en je krijgt 
nog vier middagen presentatietraining ook. 
Praten voor een groep vind ik nu niet eng 
meer!”•

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl.

ROMY LUCASSEN [18] 
doet de opleiding Marketing & 
Communicatie omdat dat een 
praktische en brede opleiding is die 
gericht is op de media. 

“Mijn ideaal is een baan bij een bedrijf als 
Endemol. Ik zie mezelf daar alles regelen 
wat met communicatie te maken heeft, 
bijvoorbeeld voor een programma als The 
Voice. Dat lijkt me echt het leukste. Maar 
eerst wil ik mijn hbo doen. Ook weer com-
municatie, en dan vooral de praktische kant. 
Ik hou van lekker bezig zijn. Dat heeft de 
opleiding die ik nu doe ook. Je loopt veel  
stage. Tien weken in het eerste jaar, twintig 
in het tweede en derde. Daar leer je veel 

van. Promotieacties bedenken bijvoorbeeld. 
Ik heb een keer een pop-up store ingericht 
en een ontwerpwedstrijd bedacht voor een 
eco-modemerk. In het tweede jaar was ik 
stagiaire bij Nelson schoenen. Daar heb 
ik dingen opgezet met social media, zoals 
Pinterest. Ook heb ik veel blogs geschreven. 
Schrijven is superleuk!” • 

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl.

ZAKEN-
MAN/VROUW 
IN DE DOP?

KIES
BUSINESS
STUDIES

‘Ik heb een pop-up store 
ingericht en een ontwerp-
wedstrijd bedacht voor 
een eco-modemerk’
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KIES 
SPORT &
BEWEGEN

KUN JIJ 
NOOIT  
STILZITTEN?

JOYCE WOUTERS [18] 
wist lang niet wat ze wilde. Tot  
een decaan vroeg of iets met sport 
en kinderen niets voor haar was. 
Nu doet ze Sport & Bewegen, 
niveau 4, versneld. 

“Ik ben een sporter, maar de opleiding 
Sport & Bewegen was bij mij nooit echt in 
beeld. Als kind was ik onzeker en verlegen. 
Dat laatste is hier op school echt veranderd. 
De decaan van het vmbo die deze opleiding 
voorstelde had helemaal gelijk dat ik werken 

‘Het lesgeven was leuk 
en ik vond het geweldig 
om het gevoel van vrij-
heid dat sport geeft over 
te brengen’

met kinderen leuk zou vinden. Ik sta nu voor 
groepen en stap op alles af. Ik ben één van 
de mensen die evenementen op school 
organiseert, zoals de studiedagen. Ik heb 
zo ontdekt dat ik dat werk ook leuk vind. 
Iedereen kent me! 
De opleiding is praktijkgericht. Je loopt 
bijvoorbeeld al vanaf het eerste jaar stage. 
Daarnaast doe je een zomerstage. Die kun 
je in het buitenland of gewoon in Nederland 
doen. Ik koos voor een zomersurfkamp in 
Zeeland. Erg spannend! Je werkt ineens met 
groepen van 80 kritische kinderen. Maar het 

lesgeven was leuk en ik vond het geweldig 
om het gevoel van vrijheid dat sport geeft 
over te brengen. Ik was heel trots toen mijn 
begeleiders aan het eind zeiden dat ik het 
goed had gedaan! Nog één pluspuntje: op 
de opleiding Sport & Bewegen zijn de werk-
weken erg leuk. Ze gaan natuurlijk over sport. 
Het eerste jaar ga je naar de Ardennen, het 
tweede jaar is er een watersportweek en het 
derde jaar komt de leukste: de skiweek.” •

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl. 

SEBASTIAAN LAKEMAN [18]
houdt van kwaliteit en wil gaan 
werken in een chic hotel. Hij 
volgt de opleiding tot hotel- en 
restaurantmanager op niveau 4.

“In de horeca werken is iets voor mensen 
die er gelukkig van worden als anderen 
gelukkig zijn. Hun glimlach is jouw glimlach! 
Ik heb dat heel sterk. Ik vind het fantastisch 
om aan de ontvangstbalie van een chic 
hotel te staan en dan de eerste persoon te 
zijn die mag helpen. De bediening is ook 
gaaf. Ik vind het heel erg leuk om mensen te 
vertellen welke mooie gerechten er zijn, en 
welke wijnen daarbij passen. De opleiding is 
helemaal op de praktijk afgestemd. Je werkt 
één avond in de week in het lesrestaurant. 
Het rooster is zo gemaakt dat je naast de 

‘Hun glimlach is jouw 
glimlach!’

PERFECTE 
SFEER-
MAKER?

KIES 
HORECA

lessen en stages een dag in de week kunt 
werken, ik heb bijvoorbeeld een baantje  

van zestien uur in het Amstel Hotel. Er zijn 
veel stages, tot in het buitenland aan toe. 
In het laatste jaar ga ik waarschijnlijk nog 
een stage doen op Curaçao, dat lijkt me 
een hele ervaring. Uit huis, voor het eerst, 

Buitenland 
proof

Buitenland 
proof

helemaal op jezelf en ook nog in een andere 
cultuur.” • 

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl.



In Studio 6 op  

het Hilversumse 

Mediapark krijgen 

de leerlingen van 

het eerste jaar  

audiovisuele tech-

niek elke woens-

dag praktijkles. De 

opdracht van van-

daag: maak een 

interviewsetting 

met licht, beeld 

en geluid en maak 

een materiaallijst 

die voor de setting 

nodig is. 

IETS MET 
RADIO, TV OF 
FESTIVALS 
DOEN? 

KIES
MEDIA

DROMEN VAN FILMEN HOOG OP EEN BERG
AAN HET WERK IN STUDIO 6

ISABEL VERHAEGH [16] 
“Ik heb nog getwijfeld tussen Sport & Bewegen en Media. De 
ontdekking dat er ook een opleiding voor camerawerk bestaat 
gaf de doorslag. Het zijn soms lange dagen, maar altijd be-
roepsgericht. Een van de vakken is audiovisuele techniek. Je 
leert bijvoorbeeld hoe je werkt tijdens een live-uitzending.”

DAAN KRAMER [17] 
“De leukste onderdelen zijn licht en geluid. Toen ik aan 
de opleiding begon dacht ik dat ik cameraman wilde 
worden. Ik wist toen nog niet dat licht en geluid zó 
belangrijk zijn. Licht geeft sfeer! En als het geluid niet 
goed is, is het filmpje verpest.” 

JAENNY WU [19] 
“Wat we hier doen is echt heel leerzaam en tof. Dat 
je in een echte studio mag werken! Ik wil álles leren 
over camera-, licht-, en geluidstechniek. Ik hoop dat 
ik het ooit kan gebruiken om mijn eigen speelfilm te 
maken.” 

MELISSA 
CEELIE  [17] 
“Als kind mon-
teerde ik al 
filmpjes. Na-
tuurlijk waren 
die meestal erg 
amateuristisch. 
Intussen weet 
ik al een beetje 
meer hoe het 
werkt. Ik heb 
films gemaakt 
met Windows 
Moviemaker, en 
nu werk ik in 
iMovie.”  

JORDY VAN 
LOENEN [19] 
“Dit is wat ik 
wil leren. Hoe 
moet je belich-
ten, hoe werk 
je met geluid? 
Ik wil Electronic 
News Gathering 
camera man 
worden. Het 
avontuurlijke 
ervan trekt me 
aan. Over 10 
jaar sta ik hope-
lijk ergens hoog 
op een berg te 
filmen” 

DEVENY 
AGTERBERG  
[19] 
“Nu zit ik ein-
delijk op mijn 
plaats. Dit is de 
opleiding die 
ik echt wil. Als 
kleuter zat ik al 
filmpjes te mon-
teren. Ik heb 
veel verhalen in 
mijn hoofd. Het 
mooiste om te 
doen lijken me 
concertfilms. Ik 
heb gewonnen 
met competi-
tie van Canon 
Nederland met 
een filmpje van 
Nicky Romero. 
Ze wilden nieuw 
talent ontdek-
ken en dat ben 
ik geworden!” 
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MENSEN 
MOOIER 
MAKEN?

KIES
HAAR-
VERZORGING

THERESE KIKOUANA [20] 
werkte in de horeca toen ze be-
sloot haar hart te volgen en de 
kappersopleiding te gaan doen. 
Nu zit ze in het eerste jaar van de 
opleiding Junior Kapper. 

“Toen ik nog in de horeca werkte was ik 
eigenlijk al de hele dag bezig met haar. Ik 
maakte vlechtjes bij mensen en vond dat 

‘Het geeft me een kick 
als iemand tevreden naar 
huis gaat’

DE STUDENTENRAAD IS DE BAAS
Melle van Melle is de voorzitter van 
de Studentenraad. Jörgen Koelemeij 
en Kirstin van Loon zitten in de direc-
tie van het MBO College Hilversum. 
Samen willen ze het onderwijs (nog) 
beter maken. Van de directie mag 
de Studentenraad bepalen wat er op 
school gaat gebeuren.  

Melle: “De Studentenraad heeft écht een 
stem. Alleen weten niet alle studenten dat. 
Zichtbaarder worden is daarom een van de 
doelen voor ons voor dit jaar. Daarnaast heb-
ben we ideeën om het onderwijs te verbeteren 
en bespreken dat met de directie.”

Jörgen: “Deze Studentenraad is goed bezig. 
Ze hebben lef en ze proberen samen met 
ons, de directie, de school te verbeteren. Zij 
vertalen wat er leeft onder de studenten. De 
Studentenraad heeft daarom zelfs een stem bij 
de selectie van nieuwe medewerkers.” 

Kirstin: “Ik zou willen dat de Studentenraad 
meedroomt over een mbo-college waar het 
motto is: levensecht leren. Een school waar 
bedrijven in de school komen en de school 
in bedrijven.  En waar iedere student gezien 
wordt met zijn of haar eigen kwaliteiten. We 
willen uitdagend onderwijs bieden, daarin 
samen met de Studentenraad vooroplopen. Ik 
vind dat de Studentenraad onze agenda moet 
gaan bepalen. Het gaat om de studenten. Zij 
zijn de baas over hun eigen leerproces.”

Melle: “Elke student is anders. Wij willen graag 
dat daar in de toekomst meer aandacht voor 
is. Ons doel is bereiken dat elke student uitge-
daagd wordt op zijn niveau. Dat een sport-
student niet koprolletjes hoeft te maken, terwijl 
hij een salto met schroef beheerst.”• 

TOP 10 EXTRA REDENEN  
OM TE KIEZEN VOOR MBO COLLEGE HILVERSUM. DE SCHOOL IS: 

1MODERN 
Het MBO College Hilversum werkt met de  

NIEUWSTE (DIGITALE) TECHNOLOGIE.

2

4

3

85

YUMMIE
De HELE DAG door verse koffie en 

broodjes.

KLEINER DAN  
JE DENKT 

Het MBO College Hilversum heeft ruim 
100 opleidingen onder één dak, maar voelt 

kleinschalig. Elke afdeling heeft zijn  
eigen ruimte en eigen sfeer.  

VOORDELIG 
Elke student krijgt een  

GRATIS MICROSOFT OFFICE PAKKET  

op 5 apparaten.

GEZOND 
MBO College Hilversum is OFFICIEEL 

UITGEROEPEN TOT GEZONDE SCHOOL 

en welke opleiding je ook volgt,  
sport is altijd een onderdeel.  

De school heeft een grote sporthal  
(met fitness) en de atletiekbaan van  

Nike naast de deur.

STUDENT 
SUCCESCENTRUM 

Om het jou als student makkelijk te maken, 
hebben we één punt ingericht waar jij  

met AL JE VRAGEN rondom je opleiding 
terecht kunt. 9

10 

BEREIKBAAR 
De school ligt DIRECT NAAST STATION 

HILVERSUM Sportpark. De reistijd is  
15 minuten vanaf Utrecht CS, 20 minuten 
vanaf Amersfoort CS, 27 minuten vanaf 
Almere CS. Ook bussen stoppen voor  

de deur.

FIETSVRIENDELIJK 
De school heeft een overdekte 

fietsenstalling waar ALTIJD PLEK is.  
Je brommer kan je naast de  

school parkeren.

6

7

ICTMINDED 
Bij de ICT-servicedesk krijg je (gratis!) 

ANTWOORD OP AL JE VRAGEN over je 
laptop, mobiel en andere devices.  

De balie wordt gerund door studenten  
van de afdeling ICT.

ONLINE 
Op MBO College Hilversum is OVERAL 

GRATIS WIFI.

dat meer mijn ding was. Na een zomerva-
kantie vrijwillig stage gelopen te hebben, 
wist ik het zeker. Dus toen ben ik geswitcht! 
Misschien had ik het eerder kunnen weten: 
in mijn familie komen veel kappers voor. 
Als klein meisje keek ik al mee. Maar ik had 
er gewoon nooit aan gedacht dat ik het 
ook zou kunnen. Nu ik eenmaal begonnen 
ben blijk ik het nog leuker te vinden dan 
gedacht. Het geeft me een kick als iemand 

tevreden naar huis gaat. Vrijdag bijvoorbeeld 
heb ik nog een meisje van school geknipt. Ze 
had haar net boven haar schouder en wilde 
iets anders. Ik heb haar een hele nieuwe look 
gegeven met wat langer haar aan de voor-
kant en wat korter aan de achterkant. Ze was 
superblij! Zulke dingen maken het vak cool. 
Het is zwaar werk maar als je het met liefde 
doet, voelt het vanzelf licht.” • 

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl.

V.l.n.r: Kirstin van Loon, Melle van Melle 
en Jörgen Koelemeij.
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JULIAN HOUWELING [21] 
werkt en leert tegelijk. Hij doet de 
BBL-opleiding Handel op niveau 
drie. Vier dagen werken. Eén dag 
naar school. Ideaal, vindt hij.

“Vier dagen in de week werk ik bij America 
Today, één dag ga ik naar school. Dat 
houd ik nog wel vol - ik ben niet zo’n 
schoolliefhebber. Gelukkig zijn de lessen 
goed. Ze hebben te maken met je werk, 
en je kunt vragen stellen aan je docenten. 
Ook de opdrachten die je krijgt, hebben te 
maken met het werk. Ik heb bijvoorbeeld 
een schoonmaakplan gemaakt, en bedacht 
hoe de leveranties het beste kunnen 

worden verwerkt. Dat je een opleiding 
combineert is echt lekker, vind ik. Ik verdien 
ook gewoon het minimumloon. Voordat ik 
Handel ging doen, deed ik de opleiding 
Sport & Bewegen, ik ben een sportfanaat. 

EEN STERKE 
HANDELS-
GEEST?

KIES
HANDEL

‘Dat je een opleiding 
combineert is echt 
lekker vind ik. Ik verdien 
ook gewoon het 
minimumloon’

Buitenland 
proof

Met vier vrienden hebben we plannen voor 
een eigen sportschool. We hebben al een 
bedrijf opgericht, SportGooi, en geven 
bootcamplessen. Een combinatie tussen 
Sport en Handel is mijn ideaal. Zo zie ik mijn 

droomtoekomst. We bouwen dan de zaak 
uit, waarbij ik de fitnesslessen geef.” • 

Kijk voor andere opleidingen op de achter-
kant van deze krant of op www.rocva.nl.



++++ 

BIJ DE 
BESTE VIJF. 

MBO  

AUTOTECHNIEK 

GAAT LEKKER!! 

++++ 

NOG EEN +PUNTJE. 

SOEPELE 
DOOR

STROMING. 

HET MBO COLLEGE 

HILVERSUM KENT 

DE HOGESCHOLEN 

EN HELPT JE BIJ HET 

KIEZEN VAN EEN 

VERVOLGSTUDIE 

++++ 

HOTSPOTS. 

BOVENAAN DE  

HILVERSUMSE TOP 5 

STAAT HET INSTITUUT 

VOOR BEELD EN  

GELUID. DAARON-

DER HET HILVERTS-

HOF SHOPPING 

CENTER, DE HOOR-

NEBOEGSE HEIDE, 

DE JT BIOSCOOP 

HILVERSUM EN BOW-

LING HILVERSUM

++++ 
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TECHNIEK &
MOBILITEIT

HANDEL

HAAR-
VERZORGING

EVEN 
VOOR-
STELLEN...
DIT WORDEN STRAKS  
JE DOCENTEN! 

MEDIA

MODE

‘Ik doe me nooit anders voor dan ik 
ben, en vertel de studenten alles‘

‘Op zulke momenten is het onderwijs 
op zijn allermooist. Echt een kippen-
velmomentje!‘

‘De studenten zijn inspirerend en ik 
ben vaak aangenaam verrast door 
wat ze maken’

‘Als ik het voor elkaar krijg dat ze 
een diploma halen, glim ik net zo 
hard als zij’

CAROLA DE VRIES [45] 
Docent Haarverzorging. 
Geeft alle vakken. Daarvoor: kapper, heeft alle diplo-
ma’s gehaald die er te halen zijn in het vak en is tussen 
de bedrijven door moeder van een tweeling geworden. 
 “Het mooie van werken met studenten op niveau 2 en 3 is dat je 
echt het verschil kunt maken. Dat het knopje op ‘aan’ switcht, zo 
noem ik dat. Er gebeurt dan iets in de student waardoor hij echt 
gemotiveerd raakt. Je zíet het gebeuren. Ik probeer steeds inventief 
te zijn om het bij zoveel mogelijk studenten voor elkaar te krijgen. 
Elke keer als het gebeurt, is het de mooiste beloning die er is!”

BERT LOGTMEIJER [50] 
Docent Handel. 
Geeft vakken als management, marketing, recht en 
economie. Daarvoor: bedrijfsleider herenmodezaken.  
“Ik doe me nooit anders voor dan ik ben, en vertel de studenten 
alles. Ook over mijn gezin bijvoorbeeld. In de klas zitten jonge 
mensen die volwassen aan het worden zijn dus dat vinden ze leuk. 
In mijn lessen haal ik altijd veel uit de praktijk. Uit de tijd dat ik bij 
de Bijenkorf, in de Bijlmer en op Schiphol werkte, maar ook van 
bedrijven waar ik kom als stagebegeleider.” 

BART DE JONG [38] 
Docent Bouwkunde. 
Geeft vakken als ontwerpen, materiaalkunde en 
3D-tekenen. Daarvoor: 4 jaar gewerkt op een 
architectenbureau.  
“Iets bedenken waardoor alles bij elkaar komt - studenten, op-
drachtgevers, een opdracht - vind ik te gek. Dakschatten is zo’n 
project. Studenten krijgen hierbij de opdracht een duurzaam dak 
te maken dat geld verdient voor het gebouw eronder. Het is een 
project, dat ook echt kan worden uitgevoerd. Elk jaar weer zie ik hoe 
de studenten aan het werk gaan en in hun vrije tijd naar school ko-
men om te leren wat ze nog niet weten. Op zulke momenten is het 
onderwijs op zijn allermooist. Echt een kippenvelmomentje!

YVETTE BAREWIJK [37] 
Docent Mode. 
Geeft de vakken modetechniek, textielkennis en mo-
devorming. Daarvoor: elf jaar bij het modemerk Mexx, 
op verschillende afdelingen.
“Het is fijn om mijn ervaringen in de modewereld door te geven. 
Die combinatie werkt perfect. Ik sta met enorm veel plezier voor 
de klas. De studenten zijn inspirerend en ik ben vaak aangenaam 
verrast door wat ze maken. Eigenlijk wist ik altijd al dat ik nog eens 
in het onderwijs zou belanden. Mijn moeder is ook docent, dat werkt 
aanstekelijk.” 

HERMAN DE WILD [58] 
Docent Media. 
Mentor stagehands, docent solderen, begeleider 
praktijk opdrachten en docent veiligheid. Daarvoor: 
badmeester en beveiliger. 
“Het mooiste is het werken met de jongens en meisjes van niveau 
2, waar ik ook mentor van ben. Die moeten alles nog leren. Als ik zie 
dat ze nerveus zijn voor een toets of een opdracht neem ik ze even 
apart. Dan zeg ik: ‘Joh, als het je moeite kost blijf je gewoon even 
wat langer. Dan lukt het gewoon wél.’ Als ik het voor elkaar krijg dat 
ze een diploma halen, glim ik net zo hard als zij.” •

‘Er gebeurt dan iets in de student 
waardoor hij echt gemotiveerd raakt’



Stagehand 2 1 jaar BOL

Podium- & Evenemententechniek 3 2 jaar BOL

Podium- & Evenemententechniek  
(Licht, Geluid of Rigging)

4 3 jaar BOL

Allround AV-medewerker 3 2 jaar BOL

AV-specialist 4 3 jaar BOL

Media & Evenementen 4 3 jaar BOL

Media Content Manager 4 3 jaar BOL

Mediavormgever 4 3 jaar BOL

Medewerker ICT 2 1-2 jaar BOL

Medewerker Beheer ICT 3 2 jaar BOL/BBL

ICT-beheerder 4 3 jaar BOL/BBL

Netwerkbeheerder 4 3 jaar BOL/BBL

Applicatieontwikkelaar 4 3 jaar BOL

Allround Medewerker Mode / Maatkleding 3 3 jaar BOL

Specialist Mode / Maatkleding 4 3 jaar BOL

Junior Stylist 4 3 jaar BOL

Junior Stylist Sprintopleiding 4 2 jaar BOL

Fashion Management 4 3 jaar BOL

Fashion Management Sprintopleiding 4 2 jaar BOL

Entree Handel 1 1 jaar BOL/BBL

Verkoper Detailhandel 2 1-2 jaar BOL/BBL

Verkoper Supermarkt 2 1-2 jaar BBL

Eerste Verkoper Supermarkt 3 2-3 jaar BBL

Manager Supermarkt 4 1-3 jaar BBL

Manager Detailhandel 4 1-3 jaar BOL/BBL

Ondernemer Detailhandel 4 1-3 jaar BOL/BBL

Medewerker Sales / Commercieel Medewerker 
Binnendienst

3 1,5- 
2 jaar

BOL

International Account Management 4 3 jaar BOL

Junior Account Manager 4 3 jaar BOL

Entree Techniek 1 1 jaar BOL

Timmerman 2 2 jaar BOL/BBL

Allround Timmerman 3 2 jaar BBL

Metselaar 2 2 jaar BBL

Allround Metselaar 3 3 jaar BBL

Middenkader Functionaris Bouw 4 4 jaar BOL

Servicemedewerker Gebouwen 2 2 jaar BOL

Metaalbewerker 2 2 jaar BOL/BBL

Verspaner 2 2 jaar BOL/BBL

Metaalbewerker 3 3 jaar BOL/BBL

Verspaner 3 3 jaar BOL/BBL

Middenkader Engineering Elektrotechniek 4 4 jaar BOL

Middenkader Engineering Installatietechniek 4 4 jaar BOL

Middenkader Engineering Mechatronica 4 4 jaar BOL

Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde 4 4 jaar BOL

Monteur Elektrotechniek 2 2 jaar BOL/BBL

1e Monteur Elektrotechniek 3 3 jaar BOL/BBL

1e Monteur Elektrotechnische Installatie 3 3 jaar BBL

Autotechnicus 2 2 jaar BOL/BBL

Eerste Autotechnicus 3 2-3 jaar BOL/BBL

Technisch Specialist Personenauto's 4 2 jaar BBL

Medewerker (Financiële) Administratie 2 1-2 jaar BOL

Financieel Administratief Medewerker 3 2-3 jaar BOL

Junior Assistent Accountant 4 3 jaar BOL

Junior Assistent Accountant / 
Bedrijfsadministrateur (sprinttraject)

4 2 jaar BOL

Bedrijfsadministrateur 4 3 jaar BOL

Medewerker Human Resource Management 
(HRM)

4 3 jaar BOL

Juridisch Administratief Medewerker 4 3 jaar BOL

Juridisch Administratief Medewerker  
(sprinttraject)

4 2 jaar BOL

Marketing Medewerker 4 2- 3 jaar BOL

Assistent Communicatie Medewerker 4 3 jaar BOL

Medewerker Evenementenorganisatie 4 3 jaar BOL

Secretarieel Medewerker 2 1- 2 jaar BOL

Telefonist / Receptionist 2 1- 2 jaar BOL

Secretaresse 3 2 jaar BOL

Directiesecretaresse / Managementassistent 4 2 jaar BOL

++++ Dit is een uitgave van MBO College Hilversum ++++ Redactie PR & Communicatie MBO College Hilversum en Marjolein van Rotterdam ++++ Ontwerp en vormgeving Mooifraai/
Monique Francissen ++++ Fotografie Leonard Fäustle ++++ Productie Global Village Media ++++ 2015
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MEDIA TECHNIEK &
MOBILITEIT

ICT

HANDEL

MODE

BUSINESS 
STUDIES

Maatschappelijke Zorg & Verzorgende IG  
(gecombineerd traject: o.v.b.)

3 3 jaar BBL

Pedagogisch Medewerker 3 3 jaar BOL

Pedagogisch Medewerker 4 3 jaar BOL

Onderwijsassistent 4 3 jaar BOL

Begeleider Gehandicaptenzorg 3 3 jaar BOL

Begeleider Specifieke Doelgroepen 3 3 jaar BOL

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 4 3 jaar BOL

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 3 jaar BOL

WELZIJN

Verzorgende IG 3 3 jaar BOL/BBL

MBO-Verpleegkundige 4 4 jaar BOL/BBL

Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn 2 1-2 jaar BOL/BBL

Maatschappelijke Zorg & Verzorgende IG 
(gecombineerd traject: o.v.b.)

3 3 jaar BBL

ZORG

Meewerkend Horeca Ondernemer 4 3 jaar BOL

Ondernemer Manager Hotel & Restaurant 4 3 jaar BOL

Entree Horeca & Voeding 1 1 jaar BOL/BBL

Gastheer/-vrouw 2 1-2 jaar BOL/BBL

Kok 2 1-2 jaar BOL/BBL

Zelfstandig Werkend Gastheer/-vrouw 3 2 jaar BBL

Zelfstandig Werkend Kok 3 2-3 jaar BOL/BBL

Manager ondernemer Horeca Fasttrack 4 2 jaar BOL

Leidinggevende Facilitair 4 3 jaar BOL

HORECA

Medewerker Sport & Recreatie 2 2 jaar BOL

Sport- en bewegingsleider 3 3 jaar BOL

Sport- en bewegingscoördinator 4 3 jaar BOL

Sport- en bewegingscoördinator  
(sprintopleiding)

4 2 jaar BOL

Kapper 2 1-2 jaar BOL/BBL

Allround Kapper 3 1-3 jaar BOL/BBL

SPORT & 
BEWEGEN

HAAR-
VERZORGING

NIVEAU NIVEAUDUUR DUURLEERWEG LEERWEG

OPLEIDINGENOVERZICHT
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