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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

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

Zaterdag 19 november
10.00 - 14.00 uur

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.

Maandag 21 november
t/m vrijdag 2 december

Studiekeuze Weken - periode 1

De Studiekeuze Weken duren twee weken en bieden
verdieping na het bezoeken van een open dag.
Er zijn diverse activiteiten op onze mbo-colleges
zoals bijvoorbeeld meelopen met een opleiding.
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.

2023

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.

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.
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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

Studiekeuze Weken - periode 2

De Studiekeuze Weken duren twee weken en bieden
verdieping na het bezoeken van een open dag.
Er zijn diverse activiteiten op onze mbo-colleges
zoals bijvoorbeeld meelopen met een opleiding.
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)

Studiekeuze Weken - periode 3

De Studiekeuze Weken duren twee weken en bieden
verdieping na het bezoeken van een open dag.
Er zijn diverse activiteiten op onze mbo-colleges
zoals bijvoorbeeld meelopen met een opleiding.
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.

Uiteraard houd ik u gedurende het jaar op de hoogte van
onze activiteiten. Mocht u in de tussentijd nog vragen
hebben, neem dan gerust contact met mij op:
Wikash Chaitram
w.chaitram@rocva.nl
T 020 579 18 49
M 06 48 58 67 58
Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief op
rocva.nl/decanen

