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MBO College Hilversum
Je kiest voor MBO College Hilversum als je graag
de ruimte krijgt om zelf te ontdekken wie je bent, waar
je kracht ligt en welk beroep het beste bij je past.
Wij begeleiden je bij het kiezen van je eigen route.
Bij ons leer je naast een vak ook belangrijke persoonlijke
vaardigheden. Zo ben jij goed voorbereid op
je toekomst.
Wij werken samen met topbedrijven en -instellingen.
Zowel in onze eigen regio als in het buitenland.
Daarnaast bereiden we veel studenten voor — al dan
niet versneld — op een vervolgopleiding op het hbo.
Hiervoor werken we nauw samen met hbo-instellingen
in zowel Amsterdam, Utrecht als Almere. Mocht je het
onverhoopt toch nog niet helemaal zeker weten, dan
is overstappen naar een andere studie binnen ons
college ook zeer eenvoudig, doordat wij werken met
meerdere kleinschalige teams.

Waarom Beroepshavo
in Hilversum?
Kleinschalig projectonderwijs.
Goede voorbereiding op het hbo.

Hoe kun jij je aanmelden?
Dat is heel gemakkelijk! Je kijkt op rocva.nl voor de
opleiding die je wilt gaan doen. Ben je eruit? Vul dan
het online aanmeldformulier in. Het invullen van het
formulier duurt ongeveer 10 minuten. Je kunt je ook
aanmelden tijdens een Try-Out Day (Open dag). Dat
kan tot uiterlijk 1 april, om zeker te zijn van plaatsing.

Veel aandacht voor persoonlijke groei.
Je studeert in je eigen tempo.
Je werkt aan veel levensechte projecten
uit de praktijk.

Kun je niet kiezen?
Loop dan een dag(-deel) mee en ontdek of de
opleiding bij je past. Kijk op ikkiesmbo.nl voor
alle opleidingen en data.

Mogelijkheid om in 2 jaar de opleiding
af te ronden.
Ontdek je eigen pad

MBO College Hilversum

HILVERSUM

Open dagen 2021 / 2022
Datum

Tijd

Donderdag 14 oktober 2021 online

16:00 – 20:00

Vrijdag 19 november 2021

16:00 – 20:00

Zaterdag 20 november 2021

10:00 – 14:00

Donderdag 27 januari 2022 online

16:00 – 20:00

Donderdag 24 maart 2022

16:00 – 20:00

Meld je aan op rocva.nl

Kijk altijd op rocva.nl voor ons meest
actuele opleidingsaanbod, instroommomenten en versnelde opleidingen.
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Start me

Volg ons!
beroepshavo

Derde druk 2021/2022

Mediacentrum / Media Park
Hetty Blokweg 2
1217 ZP Hilversum
(Studenteningang: Rijk de Gooyersteeg 2)
035 689 20 00
mbocollegehilversum@rocva.nl
mbocollegehilversum.nl/Beroepshavo

mbocollegehilversum
MBOCollegeHilversum
mbocollege_hilversum
06 25 03 85 66

Ontdek zelf, leer samen.
Ontdek zelf, leer samen.

Voor ouders
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Start met

Opleidingen 2022/2023
Beroepshavo
“Bij de Beroepshavo leer
je echt zelf te ontdekken
wat bij je past.”

Waarom Beroepshavo?

Niveau

Duur

Leerweg

Human Technlogy

4

2-3 jr

BOL

Marketing &
Communication Specialist

4

2-3 jr

BOL

Ottilie Aardema
opleiding Beroepshavo

Jij hebt straks een goed verhaal
De Beroepshavo is een opleiding waar je snel en goed
wordt getraind door veel te leren in de praktijk. Dáár
gebeurt het namelijk! We werken dan ook veel samen
met bedrijven in de buurt waar je aan de slag kunt met
gave projecten die écht uitgevoerd worden.
Voorbeeldje? Kijk maar eens op www.citychallenge2021.
nl/hilversum, daar zie je enkele uitdagende opdrachten
waaraan onze studenten afgelopen jaar aan hebben
gewerkt. Begint het al te kriebelen? Mooi, want als je
klaar bent met de Beroepshavo heb je echt een
voorsprong op je vrienden of vriendinnen! Goed verhaal
toch?

START MET BEROEPSHAVO MBO COLLEGE HILVERSUM

Alle begin is moeilijk? Nee hoor!
Lees hier waarom:
Om te kunnen ontdekken waar je talent ligt, krijg je de
tijd om te landen en je te oriënteren op de volgende
stap en te ontdekken waar je goed in bent. Die start met
een brede basis vinden we heel belangrijk: zo kunnen we
jou ook goed en persoonlijk begeleiden met de grootste
kans op succes. Als de tijd rijp is ga je verdiepen in een
van de twee richtingen en bereid je je voor op het hbo.
Welke twee richtingen dat zijn, lees je hiernaast.

*Alleen voor AVO-vakken en het eindexamen zijn wij wettelijk verplicht
cijfers te geven.

Kun je makkelijk kiezen? Dat komt goed uit!

Human Technology

Want op onze Beroepshavo kun je kiezen uit twee super
interessante richtingen waardoor kiezen nog best
moeilijk kan worden! Maar geen nood, zoals gezegd
ontdek je bij ons vanzelf wat het beste past bij jou. En
welke richting je ook kiest, voor beide geldt dat je in
ieder geval helemaal bent voorbereid op het hbo. En nu
wil je natuurlijk weten welke richtingen wij bieden.
Lees verder!

Wat is dat? Human Technology staat voor alles wat met
technologie en het dagelijks leven te maken heeft. Het
is nu al overal om ons heen. Denk maar aan alle slimme
techniek in huis, zoals ledverlichting of thermostaten
die je met een app kunt bedienen. Maar ook een
prothese waardoor iemand met één been weer kan
rennen is Human Technology. Al deze dagelijkse zaken
staan in dienst van de mens en worden daarom continu
onderzocht en verbeterd. Met deze richting ben jij de
spil in dat proces en leer je met behulp van ‘design
thinking’ hoe je ontwerpen en ideeën kunt verbeteren.
Human Technology is een relatief nieuw en razend
interessant vakgebied waar creativiteit,
inlevingsvermogen en ‘technische’ kennis
samenkomen. Zo sta je niet met één, maar met twee
benen in de toekomst.

Marketing & Communication Specialist
Met deze richting leer hoe een bedrijf doelen stelt en
hoe je die doelen kunt behalen met de juiste strategie.
Je legt je (creatieve) ideeën vast in beeld en taal zodat je
ze overtuigend kunt presenteren. Je bedenkt hoe je een
product onder de aandacht kunt krijgen bij je klanten en
hoe je de online vindbaarheid van je product of bedrijf
kunt verhogen. Doe je dit alleen? Nee, want je leert ook
hoe je effectief samenwerkt aan een opdracht, net als in
het bedrijfsleven of op het hbo.

Dat horen wij ouders vaak zeggen. Maar wanneer uw
kind niet in de wieg is gelegd voor deze theoretische
leerweg, en er wél van overtuigd is om naar het hbo te
willen? Dan is de Beroepshavo hierop het antwoord.
Lees hieronder hoe dat kan.
Goed voorbereid naar het hbo
De Beroepshavo richt zich op een succesvolle
vervolgstap naar het hbo. Dit maakt ons anders dan een
traditionele mbo-opleiding. Die richt zich voornamelijk
op het leren uitoefenen van een beroep. Maar ook
anders dan de theoretische havo. Bij de Beroepshavo
ontwikkelt uw kind kennis, houding en persoonlijke
vaardigheden die belangrijk zijn voor het succesvol
doorstuderen op het hbo.

Student Ottilie Aardema vertelt: “Ik heb gekozen voor de
Beroepshavo omdat ik echt niet wist welke kant ik later op
wil. En hier leer je echt zelf te ontdekken wat bij je past.
Tijdens het Dutch Media Week project heb ik ontzettend
veel geleerd. Het was erg leuk, omdat ik op deze manier
mocht proeven van het bedrijfsleven. Door dit
levensechte project voel ik mij goed voorbereid op de
toekomst en weet ik wat mij te wachten staat. Dit project
heeft mij laten inzien wat mijn sterke kanten zijn en
daardoor durf ik nu mijn grenzen te verleggen.”

Waarom de Beroepshavo voor jou een geweldig idee is.
De Beroepshavo is een nieuwe vorm van leren die jou snel naar het hbo leidt.
Zonder vakken die je misschien niet nodig hebt, zonder al te dwingende cijferlijsten* maar mèt je
eigen werktempo en je eigen regie. Natuurlijk wel onder begeleiding van onze docenten.
Zij halen het beste in jou naar boven omdat ze vooral kijken naar jouw interesses en persoonlijke
ontwikkeling. Zo kom je sneller tot de ontdekking waar jij goed in bent en hoe je verder komt.

“Ik heb liever dat mijn kind de havo-opleiding afmaakt,
dan overstapt naar het mbo.”

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Binnen de Beroepshavo stellen wij de persoonlijke
ontwikkeling van de student centraal. We werken vanuit
een growth mindset, waarbij we uw kind helpen om
inzicht te krijgen in het eigen leerproces. Zo helpen wij
op een goede wijze te begeleiden in een richting die uw
kind belangrijk vindt. Omdat ontwikkeling niet te meten
is in cijfers, werken wij met een zogenoemd
ontwikkelkompas. Een tool die helpt om de kwaliteiten
en ontwikkelingen inzichtelijk te maken.
Studeren in eigen tempo
Studeren is persoonlijk. Iedereen leert op zijn eigen wijze
en tempo. Bij de Beroepshavo volgt uw kind dan ook een
eigen ontwikkelpad. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk
om de opleiding al binnen twee jaar af te ronden! Dit en
meer doen wij op een kleine locatie midden in het
bedrijfsleven op het Media Park. Een plek waar docenten
en studenten elkaar allemaal kennen.

Projectmatig en levensecht onderwijs
Bij de Beroepshavo werken de studenten, zowel alleen
als in groepsverband, aan levensechte maatschappelijke
projecten in opdracht van een bedrijf. De student werkt
daarbij ook aan (life)skills die optimaal voorbereiden op
hetgeen hen te wachten staat bij een hbo-opleiding.
Weet uw kind nog niet welke dat wordt? Geen probleem,
want bij de Beroepshavo krijgt de student alle kansen
om dit te gaan ontdekken. Wanneer de opleiding is
afgerond is uw kind een breed geschoolde, zelfstandige
professional die klaar is voor een hbo-vervolgopleiding!

Waarom de Beroepshavo?
Goed voorbereid naar het hbo
Aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling
Studeren in eigen tempo
Regisseur van het eigen leerproces
Projectmatig en levensecht onderwijs
Ruimte om te ontdekken waar de
interesse ligt

En wat dacht je van de locatie?
De Beroepshavo zit in het hart van het Media Park,
midden in het bedrijfsleven. De moderne lokalen zijn
voorzien van scrumwanden, waarop studenten in
groepjes hun ideeën uitwerken. De sfeer doet denken
aan die van een startup. Zo ben je ook vast voorbereid
op een plek in het bedrijfsleven!

START MET BEROEPSHAVO MBO COLLEGE HILVERSUM

