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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 ROCvA biedt
ondersteuning met diverse loopbaanoriëntatieactiviteiten.
Overstapcoach
Ieder jaar stappen honderden jongeren over
van het voortgezet onderwijs naar een van
de mbo-opleidingen van het ROCvA. Omdat
deze overstap niet altijd even makkelijk is,
werken de Amsterdamse scholen met
overstapcoaches en Hilversum met het
matchingsteam. Zij zijn de gesprekspartner
voor de vmbo-school.
Heeft u dus 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 leerlingen vanuit praktijkonderwijs
of voortgezet speciaal onderwijs dan kunt
u contact opnemen met onze pro/vso
overstapcoach.

Hieronder vindt u al onze loopbaan
oriëntatieactiviteiten. Afhankelijk
van de ontwikkelingen betreffende
het coronavirus zullen wij onze
activiteiten (ook) online aanbieden,
bijvoorbeeld in de vorm van een
webinar. Wij gaan graag met u in
gesprek over welke voorlichting
(en in welke vorm) het beste bij
uw leerling past.
1 Algemene voorlichting ROCvA bij u op
school
Deze plenaire algemene voorlichting is
bedoeld voor leerlingen en/of hun ouders.
Onze voorlichter vertelt hoe het mbo-

MBO College Centrum
Monique Elmont, mc.elmont@rocva.nl
06 81 16 70 64 l 020 728 40 19
MBO College Zuid
Harro van Weert, h.vanweert@rocva.nl
06 49 75 07 52 l 020 579 18 21
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 l 020 579 15 61

onderwijs in elkaar zit, waar het ROCvA
voor staat, welke opleidingen we bieden
en hoe de begeleiding geregeld is.
2 Voorlichtingen in de klas
Wij zetten graag onze voorlichters in als
u een voorlichting over een specifieke
opleiding of sector wilt bij u in de klas.
3 Beroepenmarkt bij u op school
Wij denken graag mee als u een beroepen
markt 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.

4 Nieuw: Oudervoorlichting
Speciaal voor ouders met kinderen in het
voorgezet onderwijs bieden wij informatie
avonden aan met het thema ‘Hoe help ik
mijn kind bij het maken van een
studiekeuze’.
5 Mentorenvoorlichting
Naast de decaan heeft ook de mentor
een grote (begeleidende) rol bij het
studiekeuzeproces. 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 mogelijk
heden. Daarom komen wij graag tijdens
uw teamoverleg (of het team komt naar
één van onze locaties) meer informatie
geven over het mbo.
6 Meeloopdagen op het ROCvA
Jongeren die niet weten wat ze leuk
vinden of waar ze goed in zijn, kunnen een
dagdeel meelopen op een van onze mbocolleges. Tijdens de meeloopdag bij een
opleiding ervaren ze de sfeer en maken ze
kennis met de studenten en docenten.
Ga voor aanmelden en actuele informatie
naar rocva.nl/ikkiesmbo. Ook kunnen
leerlingen via deze site een test maken om
te kijken welke opleidingen er bij hun
kwaliteiten en talenten passen.
7	Try-Out Day op het ROCvA
Op de Try-Out Day (Open Dag) kunnen
leerlingen en ouders/verzorgers specifieke
vragen stellen over een opleiding en de
sfeer proeven op school. Leerlingen en
ouders kunnen tijdens deze open dag
kennismaken met de opleiding, docenten
en studenten. 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.

Try-Out Day
2020:
Vrijdag 27 november
Amsterdam, Amstelveen,
Hoofddorp en Hilversum
Zaterdag 28 november
Amsterdam, Amstelveen,
Hoofddorp en Hilversum
2021:
Donderdag 28 januari
Amsterdam, Amstelveen en
Hoofddorp
Zaterdag 30 januari
Hilversum
Dinsdag 23 maart
Amsterdam, Amstelveen,
Hoofddorp en Hilversum
Kijk altijd op rocva.nl voor de meest
actuele informatie. Vooraf inschrijven
is verplicht.
Meer informatie: rocva.nl/opendag

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 | M 06 52 00 42 72
s.haavekost@rocva.nl
Op de hoogte blijven van ons?
Meld u bij rocva.nl/decanen
aan voor Nieuws voor het VO.

Activiteitenkalender ROC van Amsterdam
schooljaar 2020 - 2021
Activiteiten 2020
Oktober t/m april

Raspberry Pi Competitie*

De Raspberry Pi Competitie (mede georganiseerd door het ROCvA)
is een succesvolle uitvindingenwedstrijd om jonge mensen
enthousiast(er) te maken voor technologie. De wedstrijd is voor
jongeren vanaf 12 jaar, in het voortgezet onderwijs en het mbo.
De finale zal eind april plaatsvinden. Meer info: decanen@rocva.nl

Maandag 9 november
19.30 - 20.30 uur

Informatieavond voor ouders*

Deze informatieavond met het thema ‘Hoe help ik mijn kind bij het
maken van een studiekeuze?’ is speciaal voor ouders met kind(eren)
in het voortgezet onderwijs. Aanmelden voor deze voorlichting gaat
via rocva.nl.

Vrijdag 20 en
Zaterdag 21 november
10.00 - 16.00 uur

Studiekeuzebeurs Midden**
Jaarbeurs Utrecht

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

Vrijdag 27 november
en
Zaterdag 28 november

Try-Out Day (open dag)* op onze
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.

Vanaf november
t/m mei

Meeloopdagen**

De meeloopactiviteiten (bij diverse opleidingen) helpen bij het
maken van de juiste beroepskeuze en bij het ontdekken of een
opleiding bij de leerling past. Meer info: rocva.nl/ikkiesmbo

Donderdag 7 januari
10.00 - 20.00 uur

Studie Experience Alkmaar**

De Studie Experience Alkmaar komt te vervallen. Voor meer informatie
kijk op studie-experience.nl/alkmaar

Maandag 18 januari
19.30 - 20.30 uur

Informatieavond voor ouders*

Deze informatieavond met het thema ‘Hoe help ik mijn kind bij het
maken van een studiekeuze?’ is speciaal voor ouders met kind(eren)
in het voortgezet onderwijs. Aanmelden voor dezevoorlichting gaat
via rocva.nl.

Donderdag 28 januari

Try-Out Day (open dag)* op onze
mbo-colleges in Amsterdam,
Amstelveen, Diemen en Hoofddorp

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

Zaterdag 30 januari

Try-Out Day (open dag)* op
MBO College Hilversum

Leerlingen en ouders kunnen de sfeer proeven op MBO College
Hilversum en vragen stellen aan studenten en docenten. Leerlingen
schrijven zich vooraf in via rocva.nl.

Maart

Skills NK wedstrijden*** op diverse
locaties in Nederland

De nationale fi nales van Skills Talents en Skills Heroes zijn de
vakwedstrijden voor het vmbo en het mbo. Naast de wedstrijden
vindt er ook een LOB-programma plaats voor vmbo-leerlingen.

Dinsdag 23 maart

Try-Out Day (open dag)* op onze
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 3 juni

Expeditie ROCvA**

Expeditie ROCvA (voorheen Locatiecarrousel) is voor 3e jaars
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.

Activiteiten 2021

* Het ROCvA volgt de richtlijnen van het RIVM. Afhankelijk hiervan zal er een fysieke of online activiteit plaatsvinden.
** Het ROCvA volgt de richtlijnen van het RIVM. Het is daarom nog onduidelijk of het evenement (in deze vorm) kan plaatsvinden.
*** Skills volgt de richtlijnen van het RIVM. Afhankelijk hiervan zal er een fysiek of online LOB-programma plaatsvinden.

