
 
 
Het VOvA staat voor goed onderwijs waar de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Waar de 
leerling een leuke en veilige schooltijd heeft, met als resultaat het hoogst haalbare diploma en 
een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs (MBO, HBO, WO), dan wel de arbeidsmarkt. 
 
Onze scholengroep heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op meerdere schoollocaties, 
verdeeld over de gehele stad Amsterdam. Het VOvA telt ongeveer 3000 leerlingen. 
 
De andere locaties van het VOvA zijn: De Berkhoff, Beroepscollege, Bredero Lyceum, Hubertus 
Vakschool, Hyperion Lyceum, LUCA Praktijkschool, ROC Op Maat West, ROC Op Maat Zuidoost, , 
Tobiasschool Westburg College (stagescholen) en het Stelle College (opleidingsschool). 
 
Op onze scholen staat de loopbaan van de leerling centraal. Wij maken dat mogelijk door 
kwaliteitsonderwijs en een optimale  individuele begeleiding. Ons motto hierin is dat de docent het 
verschil maakt.  
 
Waarom stage lopen bij VOvA? 
Je kunt taken uitvoeren die gericht zijn op jouw interesses, kwaliteiten en ontwikkeling. Samen met je 
collega's werk je in een competentiegerichte omgeving en draag je bij aan de leerontwikkeling van 
onze leerlingen. Als school zorgen we voor een goede begeleiding daarbij.  
 
Wat betekent stage lopen bij VOvA? 
Zomaar wat voorbeelden van de verantwoordelijkheden die kunnen horen bij jouw stage:  
Lessen ontwerpen en uitvoeren, en daar steeds beter in worden. Leerlingen begeleiden in het 
uitvoeren van taken en opdrachten. Met leerlingen nabesprekingen houden om zo het leerproces op 
gang te brengen. Voortgangsgesprekken voeren, praktijklessen begeleiden. Met daarbij voortdurend 
de beroepspraktijk voor ogen waarvoor onze leerlingen worden opgeleid.  
 
Heb je een innovatieve instelling en ben je maatschappelijk betrokken? Vind je het leuk om jongeren 
te begeleiden bij het verwerven van de competenties die noodzakelijk zijn voor het gekozen beroep? 
Kom dan stagelopen bij het VOvA! 
 
Hoe kom je aan een leerwerkplek? 
Oriënteer je op de mogelijkheden, kies een opleiding die bij je past, schrijf een brief met je motivatie 
en voeg daaraan een duidelijk curriculum vitae toe. Mail deze zaken naar de schoolopleider: 
A.Idrissi@rocva.nl 
  
Welke studenten zijn bij ons welkom? 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, economie, wiskunde, Mens&maatschappij, Mens&Natuur, 
Maatschappijleer, Geschiedenis, Horeca, Brood & Banket, Pedagogiek en nog meer… 
Voor meer informatie over onze scholen zie: www.vova.nl  
 
Bezoekadres:  
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 
Buiksloterweg 85 
1031 CG Amsterdam  
Postbus 37600 
1030 BA Amsterdam  
T: 020-5797115 
M:06 549 08 141 
http://www.vova.nl/ 
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