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Welkom bij het
ROC van Amsterdam
Zoek jij een mbo-opleiding? Bij ons staat jouw talent centraal. We bieden jou de mogelijkheid om je
talent te ontwikkelen. Samen ontdekken we waar jij goed in bent. We hebben ruim 300 opleidingen
in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. We werken nauw samen met het bedrijfsleven.
In dit MBO Magazine vind je alle sectoren en opleidingen
op niveau 3 en 4 van het ROC van Amsterdam. Een
sector is een verzameling van opleidingen die bij
elkaar passen. Iedere opleiding is onderdeel van een
sector.
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Achterin vind je een handig overzicht met alle niveau 3en 4-opleidingen voor schooljaar 2023-2024. Kijk voor
het meest actuele opleidingenaanbod op rocva.nl.
Heel veel succes met het maken van je studiekeuze!
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Download het MBO Magazine Niveau 1 + 2 op

rocva.nl/mbomagazine

Weet je al welke sector je leuk vindt?
Elke sector heeft een eigen flyer met informatie over
alle opleidingen die bij de sector horen. Zo heb je alle
informatie over jouw favoriete sector overzichtelijk bij
elkaar en kun je op zoek naar een geschikte opleiding.
Download of bestel deze flyer(s) op

rocva.nl/brochure

2023 - 2024

Deze brochure is gemaakt
van gerecycled papier
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Volg ons op Instagram, TikTok en
YouTube voor verhalen van studenten
en studiekeuzetips!
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Mbo-colleges

Klein binnen groot

Het ROC van Amsterdam heeft negen mbo-colleges
(scholen) in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en
Hilversum. Binnen onze colleges heeft elke opleiding een
herkenbare plek met een eigen sfeer en een eigen team
van docenten die voor je klaar staan.
Goed bereikbaar
Wist je dat al onze mbo-colleges goed bereikbaar zijn
met het openbaar vervoer? Kijk op 9292ov.nl voor
de snelste route vanuit huis naar je mbo-college.
Als je een BOL-opleiding volgt heb je recht op een
studentenreisproduct.
Vanaf pagina 27 stellen we je voor aan onze mbo-colleges.
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ROC van Amsterdam

MBO
College
West

Meld je vo
voor een o

Schrijf je in
Studiekeuz

Bestel een brochure en
bekijk de E-Magazines.

TIP 11

TIP 10

Volg ons
op social.

Bekijk webinars van
onze opleidingen.

TIP 7

TIP 9

TIP 8

Hoe werkt het?
Scan de QR code of ga naar
rocva.nl/studiekeuzetips. Check d
online, probeer ze uit en vink op d
af wat je hebt gedaan!

Doe mee aan de
Studiekeuze Weken.

Bezoek een
Open Dag.

TIP 5

TIP 6

Ontdek welke sector
bij je past!

TIP 4

Maak je eigen
Talent Profiel.

TIP 3

Doe een
studiekeuzetest.

TIP 1
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Check welke
stappen jĳ al
stappen jĳ al
hebt gedaan!
hebt gedaan!

Welke opleiding past bij jouw talent?
Welke opleiding past bij jouw talent?
Daar kom je achter door het uit te proberen:
Daar kom je achter door het uit te proberen:
TRY OUT! Er is zoveel keuze. Waar moet je
TRY OUT! Er is zoveel keuze. Waar moet je
beginnen? Wĳ helpen je op weg!
beginnen? Wĳ helpen je op weg!
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Zorg & Welzijn

Zorg jij voor het verschil?

Maak kennis met Zorg & Welzijn

Geniet je van het werken met mensen en kun je je ook goed inleven in de situatie van een ander?
Dan is een opleiding in de sector Zorg & Welzijn iets voor jou.
Werken met mensen
Met een opleiding in de sector Zorg & Welzijn kun je
veel kanten op. Je kunt bijvoorbeeld apothekersassistent,
mbo-verpleegkundige, onderwijsassistent, sociaal
werker of laborant worden. Maar je kunt ook gaan
werken met gehandicapten, ouderen, in de kinderopvang of als begeleider van kleinschalige woonvormen.
Dit zijn allemaal opleidingen op niveau 3 en 4.

Alle opleidingen van Zorg & Welzijn kun je volgen bij
MBO College West. In het schoolpand aan de Laan van
Spartaan in Amsterdam vind je bijna alle opleidingen
onder één dak. Sociaal Werk volg je in het Sieraad, een
monumentaal schoolgebouw in het bruisend hart van
Amsterdam-West. Voor sommige opleidingen kun je ook
bij MBO College Noord in Amsterdam of MBO College
Amstelland in Amstelveen terecht. De laboratoriumopleidingen zitten op de Naaldwijkstraat in Amsterdam.
Ook MBO College Hilversum heeft een breed aanbod
aan opleidingen in de sector Zorg & Welzijn. Op elke
school begeleiden deskundige docenten met vakkennis
je bij het behalen van je diploma. Wij bieden jou een
veilige leeromgeving, goede begeleiding en praktijkgericht onderwijs.
Leren on the Job
Het ROC van Amsterdam werkt nauw samen met verschillende instellingen in Amsterdam, Hilversum en omgeving.
Daar worden studenten praktijkgericht opgeleid op de
werkplek, zoals bij Cordaan, het ziekenhuis OLVG, Impuls
Kinderopvang, HilverZorg en verschillende andere zorg
instellingen en kinderdagverblijven.
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krijgen oefenen
alles te
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Doorstromen naar het hbo
Met een niveau 4-opleiding kun je doorstromen naar het
hbo. We hebben verschillende samenwerkingsverbanden
met bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam,
Hogeschool Inholland en Hogeschool Utrecht.
Kijk achterin deze brochure voor meer informatie
over doorstromen.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/zorgwelzijn

lzijn

org & We

Student Z

Download of bestel de flyer(s) van
Zorg & Welzijn op rocva.nl/brochure
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ROC van Amsterdam

Handel & Ondernemen

Welkom in een dynamische wereld!

Maak kennis met Handel & Ondernemen

Kun je goed met verschillende mensen omgaan en ben je een ondernemend, creatief en commercieel
talent? Dan voel jij je zeker thuis in deze branche!
Handel & Ondernemen
Om succesvol te kunnen werken in de handel is het belangrijk dat je servicegericht, gastvrij en stressbestendig bent.
En dat je vakkennis wilt opdoen. Je denkt in oplossingen.
De handel zoekt gedreven professionals met ambitie die
vooruit willen. Heb jij het lef om deze kans te grijpen?
Trendy producten, een goede webshop of hippe etalage,
tevreden klanten en een hoge omzet: dat is de wereld van
Handel & Ondernemen. Zit verkopen jou in het bloed?
Dan is dit echt iets voor jou!
Verkopers en ondernemers zijn zakelijk ingesteld en
resultaatgericht. Jouw enthousiasme, nieuwsgierigheid
en energie komen in dit vak goed van pas. Je staat open
voor nieuwe (digitale) ontwikkelingen. Je wordt de spil
tussen verschillende bedrijven of je hebt contact met
de consument. Misschien droom je wel van je eigen zaak.
Welke interesse je ook hebt, voor elke richting hebben
we een opleiding. Tijdens de opleidingen leer je om
commercieel te zijn én doe je kennis op over financiën,
logistiek, e-commerce en (online) marketing. Je leert
alles dat je nodig hebt voor een boeiende baan in
de inkoop of verkoop. Of voor het starten van je
eigen bedrijf.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/handelondernemen
Jan des Bouvrie College
Wil je opgeleid worden tot interieuradviseur, retailmanager
of -specialist in een modewinkel? Dat kan op het Jan des
Bouvrie College! Je verdiept je in alle facetten van
interieur of mode.
Kies je voor de opleiding Interieuradviseur? Dan leer je
hoe je ontwerpen maakt voor en klanten adviseert over
de inrichting van ruimtes. Denk aan woonkamers, winkels
en kantoren. Kies je voor een commerciële opleiding tot
Retailspecialist mode of tot Retailmanager Mode? Dan
leer je hoe je klanten adviseert en begeleidt bij het aanschaffen van nieuwe kleding. Je leert ook de basis van
ontwerpen en styling. De focus bij deze opleidingen ligt
op de commerciële kant van het vak. Je krijgt les op een
kleine school midden in Amsterdam, die is ingericht door
Jan des Bouvrie zelf. Er zijn volop faciliteiten, zoals een
studio. Bij de opleidingen wordt gebruik gemaakt van

2023 - 2024

Je krijgt een goed
van bedrijven waa beeld
elke dag mee te mr je
aken
h ebt
Feline

Student Reta

ilmanager

het netwerk van het Arsenaal. Denk aan interessante
gastlessen en bijzondere stageplaatsen.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/jandesbouvriecollege
en jandesbouvriecollege.nl

Download of bestel de flyer van Handel &
Ondernemen op rocva.nl/brochure
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Techniek

Werken aan een betere wereld

Maak kennis met Techniek

De rol van techniek wordt alleen maar groter. Van ontwerpen, repareren tot maken of zorgen
dat dingen beter worden. Daar draait het om bij onze techniekopleidingen!
Elektro & Installatietechniek
Je bent verantwoordelijk voor de planning, het bege
leiden van collega’s en zorgen dat de hoge kwaliteits- en
veiligheidseisen worden nageleefd. Jij bedenkt creatieve
oplossingen of nieuwe systemen voor de opdrachtgever.
En je houdt je bezig met het ontwerpen, voorbereiden en
onderhouden van elektrotechnische installaties.
Kijk voor meer informatie op rocva.nl/elektro

Metaal & Mechatronica
Wanneer er geen standaard oplossing is, dan begint de
uitdaging voor jou! In de precisietechniek maak je precisie
instrumenten en gereedschappen die bijvoorbeeld
ingezet worden in de operatiekamer. Bij mechatronica
ontwerp en bouw je complexe apparaten en systemen
die zelfstandig moet kunnen werken, zoals robots.
Kijk voor meer informatie op rocva.nl/metaal
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Bouw, Infra & Onderhoud
Als middenkaderfunctionaris bouw of infra maak je bouwtekeningen, geef je advies over een bouwproject of houd
je toezicht tijdens de technische uitvoering of het onderhoud ervan. Als uitvoerder bouw en infra plan en regel
jij als leidinggevende een compleet bouwproject zoals
de aanleg van een snelweg of nieuwbouwwijk.

Onderhoudstechniek
Als eerste monteur service en onderhoud repareer,
onderhoud, controleer en verhelp je storingen van apparaten en installaties, bij klanten thuis of bij bedrijven. Als
technicus service en onderhoud werk je volledig zelfstandig,
analyseer, los en spoor je complexe storingen op.
Kijk voor meer informatie op rocva.nl/onderhoud

Technology, Lab, Engineering & Design
Met een opleiding engineering word je opgeleid om
te ontwikkelen en te ontwerpen. Denk aan grote bouwprojecten, werken als architect of het ontwerpen van
machines en robots voor ziekenhuizen, fabrieken of thuis.
Kies je voor een laboratoriumopleiding? Dan ga je veel
experimenteren en meten. Jij draagt bij aan maatschappelijke uitdagingen van nu en de toekomst.
Kijk voor meer informatie op rocva.nl/technology

Download of bestel de flyer(s) van
Kijk voor meer informatie op rocva.nl/bouw
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Techniek op rocva.nl/brochure

ROC van Amsterdam

Mobiliteitstechniek

Jij laat Nederland rijden

Maak kennis met Mobiliteitstechniek

Ben je geïnteresseerd in alles wat met (bedrijfs)auto’s, (motor)fietsen of scooters te maken heeft?
Dan ben je bij de sector Mobiliteitstechniek aan het juiste adres.
Autoschadetechniek
Jij maakt iedere auto weer als nieuw. Een autoschade
hersteller vervangt allerlei auto-onderdelen, last plaatwerk en deukt beschadigd materiaal uit. Jij stelt precies
vast wat de schade is. Dat doe je handmatig of met
behulp van apparatuur. De autospuiter begint waar
het werk van de schadehersteller ophoudt. Schuren,
plamuren en spuiten, daar houd jij je mee bezig.
Autotechniek/Bedrijfsautotechniek
Houd je naast het sleutelen ook van IT? Dan is de opleiding
Allround (Bedrijfs-)Autotechnicus iets voor jou. Je werkt
zelfstandig in de werkplaats van een autobedrijf. Je stelt
diagnoses en voert onderhoudsbeurten of reparaties uit.
Je werkt veel met elektronica en speciale gereedschappen
en apparatuur. Ook begeleid je naast je eigen collega’s
ook leerlingen en help je hen als ze vastlopen in hun werk.
Wil je nog verder leren? Dan kun je doorstromen naar
de opleiding Technisch Specialist Personenauto’s /
Elektrische Voertuigen of Technisch Specialist Bedrijfsauto’s / Elektrische Voertuigen op niveau 4.
Tweewielertechniek
Ben je geïnteresseerd in de techniek van (elektrische)
fietsen, motorfietsen of scooters? En vind je naast het
onderhouden en repareren van tweewielers het ook leuk
om klanten hierover te adviseren en het management
te ondersteunen? Kies dan voor een opleiding Allround
Technicus. Je kunt aan de slag in een fietsenzaak of bij
een groter bedrijf.
Kijk voor meer informatie op rocva.nl/mobiliteit

Auto's zitten vol met
elektronica, ik leer
bijvoor beeld hoe ik me
een computer storingt
en
kan uitlezen

Raïs

Student Tech
nisch Specialis
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Elektrische Vo
to’s /
ertuigen

Download of bestel de flyer van
Mobiliteitstechniek op rocva.nl/brochure

2023 - 2024
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Logistieke Dienstverlening

Altijd in beweging

Maak kennis met Logistieke Dienstverlening
Wil je werken in een branche die altijd in beweging is? En houd je van plannen en organiseren?
Start dan je opleiding bij Logistieke Dienstverlening.
Logistieke Dienstverlening
De wereld wordt steeds kleiner. Veel producten die je
koopt, komen uit andere landen. Maar ook binnen Nederland worden heel veel goederen vervoerd van afzender
naar eindgebruiker. Bij logistieke dienstverlening gaat het
erom zo slim, snel en goedkoop mogelijk goederen,
mensen en dieren te vervoeren door de lucht, over het
water, over het spoor of over de weg. Dus: hoe haal je
de deadlines, houd je de kosten laag en maak je ook nog
die klant blij? Dat leer je op één van onze opleidingen in
Logistieke Dienstverlening.
Luchthavenlogistiek
Binnen de logistieke keten speelt Luchthavenlogistiek een
bijzondere rol. Wist je dat op luchthaven Schiphol zo’n
25.000 mensen in de logistieke keten werken? De meesten
hebben een baan op mbo-niveau bij afhandelaars, luchtvaartmaatschappijen, logistieke dienstverleners en wegvervoerders. Samen maken zij van Schiphol de derde
luchthaven van Europa op het gebied van luchtvracht en
zelfs de eerste in vliegtuigbewegingen. Voor jou betekent
dit volop kansen voor een leuke job binnen de dynamische
en internationale wereld van de luchtvracht.
Evenementenlogistiek
De organisatie van een evenement kan niet zonder
crew en logistiek medewerkers. Dit geldt niet alleen
voor de opbouw en afbouw van evenementen maar ook
tijdens het evenement. Je controleert goederen die
binnen komen en zorgt ervoor dat alles op tijd op de
juiste plek staat.

Door mijn stages
wat er op de we weet ik
rkvloer
speelt
Ja a p
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Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/logistiekedienstverlening

Rail
Altijd al gedroomd om machinist op een trein te mogen
zijn? Een verantwoordelijke baan, want jij zorgt ervoor
dat honderden passagiers en/of tonnen aan goederen
veilig van A naar B worden vervoerd. Verder voer je
technische controles uit en tref je veiligheidsmaatregelen
bij storingen. Je informeert reizigers en werkt nauw
samen met de hoofdconducteur, rangeerders, wagen
controleurs, veiligheidsfunctionarissen, procesleiders
op het perron en de verkeersleiding. Er is volop werk
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voor jou, omdat het gebruik van het railvervoer de
laatste jaren flink is toegenomen.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/rail
Download of bestel de flyer van Logistieke
Dienstverlening op rocva.nl/brochure

ROC van Amsterdam

Luchthaven

Ga voor een vliegende start

Maak kennis met Luchthaven

Sleutelen aan vliegtuigen. Als luchthavenbeveiliger zorgdragen voor de veiligheid. Steward(ess) zijn
bij een grote luchtvaartmaatschappij. De luchthaven schoon en netjes houden. Of zorgen dat vracht
per truck en vliegtuig op tijd op de plaats van bestemming komt. Zie jij jezelf werken in een van
deze banen? Dan is een opleiding binnen de sector Luchthaven echt iets voor jou.
Spanning, planning, organisatie en uiteindelijk een
baan met een internationaal karakter: dat is wat je kunt
verwachten als je een opleiding doet waarmee je op een
luchthaven of in de luchtvaart aan de slag gaat. Je kunt
kiezen voor een technisch beroep als vliegtuigonderhoudstechnicus of voor luchthavenbeveiliger. Maar je kunt
ook de logistieke kant op met de opleidingen: Aviation
Operations of Air Cargo Specialist. Ook kan je kiezen voor
Facilitaire Dienstverlening op de luchthaven.

Leading in Airport & Logistic Services
and Aviation Technology
Een luchthavengerichte opleiding volg je bij dé vakschool
voor de luchtvaart en de luchthaven: MBO College Airport
in Hoofddorp. Hier zit je in het hart van de internationale
luchtvaartwereld. Ons unieke college bestaat al ruim 28 jaar
en is helemaal ingericht voor de combinatie van theorie
en praktijk. In het gebouw staat de grootste en modernste
luchthavenleeromgeving voor de opleiding Steward(ess).
Hier vind je een deel van een Boeing 747 combi met drie
mockup’s, een grote passageruimte en een gate. Onze
studenten Vliegtuigtechniek krijgen les in het grootste
praktijklokaal van Europa: een vliegtuighangar, waar
zij sleutelen aan echte vliegtuigen, zoals een volledige
Boeing 737. Op voormalig Vliegkamp Valkenburg geven
wij de nieuwe opleiding ‘Drone Engineering & Operations’.
Studenten Luchthavenbeveiliging kunnen in het officiële
Praktijk Examen Centrum hun examens afleggen. Door
samenwerking met diverse buitenlandse opleidingen en
ons internationale netwerk bestaat de mogelijkheid om
stage in het buitenland te lopen.
Air Cargo en Aviation Operations
Op de tweede locatie van MBO College Airport aan de
Diamantlaan 29 staat alles in het teken van de logistiek.
Binnen de logistieke keten speelt luchthavenlogistiek een
bijzondere rol. Bij onze Logistieke Vakschool kun je op
dit gebied kiezen uit twee bijzondere opleidingen op
niveau 4: Aviation Operations en Air Cargo Specialist.
Wij werken daarbij samen met toonaangevende bedrijven
als Viggo, KLM en dnata.

Ik word blij varsnchheillt ende
werken met veltu ren
m e ns e n e n c u
Dina

Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/luchthaven

dess
eward / Stewar

Oud-student St

Download of bestel de flyer van Luchthaven
op rocva.nl/brochure
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Business Studies

Jij houdt het bedrijf draaiende!

Maak kennis met Business Studies

Wil jij werken in de zakelijke wereld waar alles draait om dienstverlening aan bedrijven
en consumenten? Kies dan voor een business-opleiding.
In de business-opleidingen is veel aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie, digitale vaardigheden
en creatief denken. Ook leer je advies geven. Er zijn
goede baankansen, omdat er veel vraag is naar breed
opgeleid personeel. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag
als office manager, financieel controller, commercieel
medewerker, juridisch medewerker of marketeer.

Finance (Financieel)
Werk je graag met cijfers, heb je oog voor detail en ben
je goed in economie en rekenen? Dan is de financiële
opleiding Business Administration & Control Specialist
echt iets voor jou! Je leert alles over boekhouden,
fiscale regelingen en het geven van financieel advies.
Legal, Insurance & HR Services (Juridisch)
Ben je hulpvaardig en sta je graag voor anderen klaar?
Heb je belangstelling voor wetgeving, regels en
procedures? Kies dan voor de juridische opleiding
Legal, Insurance & HR Services Specialist. Je ondersteunt
bijvoorbeeld voorbereidende zaken van advocaten of je
houdt je bezig met contracten voor nieuw personeel.
Business Support
Kies voor een Office & Management Support opleiding
als je het leuk vindt om te regelen en te organiseren.
Je ondersteunt het management en beheert agenda’s,
organiseert events en notuleert vergaderingen.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/legal
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Marketing, Communication & Events
Kies voor een opleiding binnen Marketing, Communication & Events en leer alles over online en offline marketing,
PR en events. Jij weet straks als geen ander hoe je
producten en diensten onder de aandacht kunt brengen.
Word je blij van organiseren en heb je alles onder controle? In onze eventsopleidingen leer je allerlei evenementen organiseren: voorstellingen, festivals, concerten
en meer. Geen dag is hetzelfde!
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/marketing

Download of bestel de flyer(s) van Business Studies
op rocva.nl/brochure
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ROC van Amsterdam

Mode & Jean School

Ben je ambitieus en creatief?

Maak kennis met Mode & Jean School
Wil je kleding maken, ontwerpen of collecties
samenstellen? Dan is een mode-opleiding iets voor jou!
Droom je ervan om in de mode-industrie te werken? Wij
bieden verschillende opleidingen aan op niveau 3 en 4.
Vakdocenten leren jou alles wat je moet weten en tijdens
je stages ervaar je wat de praktijk van je verwacht. Na je
opleiding kan je aan de slag bij verschillende bedrijven in
de confectie-industrie, modelabels, (theater)ateliers of
zelfstandige ontwerpers. Deze opleidingen volg je op
MBO College Zuid of MBO College Hilversum.
Versneld naar je toekomst!
Ambitieuze, getalenteerde studenten met een overgangsbewijs 4 naar 5 havo of met een havo-, vwo- of mbo 4diploma kunnen de opleidingen Fashion Product
Coordinator en Fashion Designer ook in een versnelde
flex-opleiding volgen. Dan ben je binnen twee jaar klaar!

Heb je een mbo 4-diploma, een havo-diploma of hoger?
Dan bestaat er ook de mogelijkheid om Jean School
International Course te volgen in één jaar.
Menswear & Tailoring
Lijkt het je fantastisch om te werken in de markt van
exclusieve herenkleding? Bij de opleiding Menswear &
Tailoring leer je alles over het ontwikkelen van high-end &
tailormade maatkleding. Het is een hoogwaardige vakopleiding waarbij ambacht het uitgangspunt is. Professionals uit de menswear-sector zijn nauw betrokken bij de
opleiding.
Meesteropleiding Coupeur
Speciaal voor mbo 4-afgestudeerde modespecialisten en
iedereen met talent is er de Meesteropleiding Coupeur
op niveau 5 (hbo-niveau). Je leert aan de hand van
historische en hedendaagse vakkennis en vaardigheden
aan steeds complexere opdrachten en kledingstukken
te werken. Je wordt opgeleid voor het werkveld van
couture, mode theater en musical, musea en gelegenheidskleding.

Ontwerp jas: Nad

ine Redder

Kijk voor meer informatie op rocva.nl/mode
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Jean School
Ben je creatief, hou je van mode en denim en zie je het
voor je om bij een groot jeansmerk aan de slag te gaan?
Bij Jean School leer je alles over jeans, zoals ontwerpen,
patroontekenen, collectioneren, naaien, wassingen en het
behandelen van de kleding. Jean School is een samenwerking tussen het ROC van Amsterdam en House of Denim.
Grote merken als Levi’s, Hilfiger en Denham werken mee
aan het onderwijsprogramma door bijvoorbeeld gastcolleges en stageplekken aan te bieden. De opleidingen van
Jean School volg je op MBO College Zuid en in De Hallen
Amsterdam (Denim City).
Kijk voor meer informatie op rocva.nl/jeanschool
en jeanschool.com

Download of bestel de flyer van
Mode & Jean School op rocva.nl/brochure
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Horeca, Bakkerij & Facilitair

Toonaangevend gastvrij

Maak kennis met Horeca, Bakkerij & Facilitair
Of je nu werkt als (chef)kok, patissier, frontoffice manager, gastheer of gastvrouw,
food & beverage manager of evenementen organisator, jij wil jouw gasten laten genieten!
Kok, Gastheer of Hotelmanager?
Bij de Hotelmanagement kun je kiezen uit managementopleidingen of vaktechnische opleidingen. In een vaktechnische opleiding, bijvoorbeeld Kok of Gastheer /
-vrouw, ligt de nadruk op dóen. Veel opleidingen kun je
zowel bij MBO College Centrum in Amsterdam, als bij
MBO College Hilversum volgen. Met een management
opleiding bereid jij je voor op een veelzijdige middenkaderfunctie of het zelfstandig ondernemerschap.
Brood & Banket
Bij een opleiding Brood & Banket kun je kiezen uit vaktechnische opleidingen en/of managementopleidingen.
Binnen de vaktechnische opleidingen, zoals brood- en
banketbakker, patissier of boulanger ligt de nadruk op
het dóen. De patissier en boulanger opleidingen zijn
éénjarige specialistenopleidingen voor brood. Met een
management-opleiding bereid jij je voor op een middenkaderfunctie of het zelfstandig ondernemerschap.
Facilitaire Dienstverlening
Ben jij servicegericht en zorg je ervoor dat alles op
rolletjes loopt? Onze opleiding Facilitaire Dienstverlening
maakt van jou een onmisbare schakel in elk bedrijf.
Wil jij je als facilitair manager of medewerker specialiseren
in een bepaalde richting? Kies dan voor een opleiding
gericht op Luchthaven of Zorg & Welzijn.
Business Events
De opleiding Business Events daagt jou uit om zakelijke
bijeenkomsten te organiseren waarin alles samenkomt.
Je hebt basiskennis van horeca, organiseren en kunt
gasten ontvangen. Jij weet hoe je de wens van de klant
omzet naar een geslaagd evenement of product.

Mijn m ooiste er
was mijn deeln varing
de Skills vakw ame aan
edstrijden
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Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/horeca

Download of bestel de flyer(s) van Horeca,
Bakkerij & Facilitair op rocva.nl/brochure
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ROC van Amsterdam

Toerisme & Recreatie

De wereld ligt aan je voeten

Maak kennis met Toerisme & Recreatie

Met een mbo-diploma Toerisme & Recreatie gaat de internationale wereld van gastvrijheid, reizen en
vrije tijd voor je open! Na je opleiding kun je aan de slag bij zeer uiteenlopende bedrijven.
Voor elk wat wils
Of je nu vmbo, havo of vwo doet, voor elk opleidings
niveau heeft het ROC van Amsterdam een passende
toeristische opleiding. We bieden ook opleidingen
op managementniveau aan. Er zijn langere en korte
opleidingen, afgestemd op jouw toekomstwensen.

Mogelijkheden genoeg dus om in het reisvak terecht
te komen! Je kunt kiezen uit twee richtingen: Travel &
Hospitality en Leisure & Hospitality. Wil je graag internationaal aan de slag, dan kun je de opleidingen ook twee
talig volgen. Denk dan bijvoorbeeld aan de opleiding
Manager International Hospitality.
Travel & Hospitality
Wil jij een echte reisprofessional worden? Binnen de
opleidingen Travel & Hospitality ontwikkel jij je tot een
uitstekende commerciële dienstverlener in de reiswereld.
Je beheerst je talen en het verkoopproces van reizen. Als
je kiest voor een niveau 4-opleiding, ontwikkel je bovendien je managementvaardigheden. De wereld ligt voor
jou open!
Leisure & Hospitality
Wil je werken in de vrijetijdssector en vind jij het een uitdaging om gasten te vermaken? Ben je dienstverlenend
en heb je iets met kunst, cultuur en amusement? Kies dan
voor een van onze (internationale) leisure- en vrijetijdsopleidingen.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/toerisme
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Download of bestel de flyer van Toerisme &
Recreatie op rocva.nl/brochure
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Uiterlijke Verzorging

Mensen mooier maken

Maak kennis met Uiterlijke Verzorging

Ben je sociaal, creatief en wil je mensen graag een nieuwe look geven?
Kies dan voor een opleiding binnen Uiterlijke Verzorging!
Haarverzorging
Wil je mensen graag een nieuwe look geven? Kies dan
voor de opleiding Haarstylist! Tijdens de opleiding maak
je een keuze of je voor het heren- of dameskappersvak
gaat. Je leert op een uitdagende manier alle kappersvaardigheden, zoals knippen en kleuren. Ook kun je verschillende keuzevakken volgen zoals Visagie en/of Engels. Je
kunt werken in een kapsalon, een beautycentre, backstage bij theater en televisie of je eigen zaak beginnen!
Wil jij na niveau 3 nog verder leren, dan kun je in Amsterdam terecht voor de unieke opleiding Salonmanager
(niveau 4). Dat kan ook als je ergens anders je niveau
3-diploma hebt behaald!

Schoonheidsverzorging
Wil jij ervoor zorgen dat iemand zich goed voelt door er
aantrekkelijk en verzorgd uit te zien? Dan is een opleiding
tot allround schoonheidsspecialist iets voor jou! Je leert
hoe je verzorgende, ontspannende en cosmetische
behandelingen op lichaam en gezicht uitvoert. Ook volg
je keuzevakken, zoals Sportmassage, Visagie, Image
Styling en Pedicure, waarmee je je kunt specialiseren.
International Beauty Therapist
Wil je graag internationale klanten behandelen en
adviseren? Dan is de tweetalige opleiding International
Beauty Therapist iets voor jou. Met je diploma kun je aan
de slag als allround schoonheidsspecialist bij bijvoorbeeld
een schoonheidsinstituut, beautysalon of welness
centrum. Ook kun je je eigen schoonheidssalon openen.
Nieuw! New Beauty
Wil je in drie jaar tijd twee mbo-diploma’s (Haarverzorging
& Schoonheidsverzorging) halen? New Beauty is een
opleiding voor zeer gemotiveerde studenten die niet
kunnen wachten om aan de slag te gaan als allround
beauty specialist. Binnen de opleiding worden samen
met het bedrijfsleven verschillende modules aangeboden.
Je leert niet alleen de nieuwste technieken uit het beautyvak, maar er is ook aandacht voor hospitality, duurzaamheid en interculturele behandelingen.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/uiterlijkeverzorging
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Download of bestel de flyer van Uiterlijke
Verzorging op rocva.nl/brochure
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ROC van Amsterdam

Creatief & Cultureel

The stage is yours!

Maak kennis met Creatief & Cultureel
Ben je creatief en ondernemend? Sta je graag op het podium of ben je liever bezig
achter de schermen? Wij hebben de creatieve opleiding die bij jou past!
PACT+ (school voor theater, dans, muziek
en music production)
Bij PACT+ word je opgeleid tot uitvoerend artiest of
maker/organisator van voorstellingen. De praktijk leer
je van professionals uit het vak. Ook krijg je les in hoe je
als zelfstandig ondernemer zorgt voor werk en inkomen
na je opleiding. Met je diploma kun je aan de slag als
uitvoerend artiest, maker van voorstellingen of (workshop)docent. Bijvoorbeeld bij theater-, dans- of muziekgezelschappen, in de recreatieve sector of bij activiteitencentra. Om toegelaten te worden tot een opleiding van
PACT+ doe je auditie.
Kijk voor meer informatie en auditiedata op

pactamsterdam.nl
Frank Sanders Akademie voor Musical
en Muziektheater
De Frank Sanders Akademie biedt een professionele
voltijd opleiding aan van drie tot vier jaar. Om het
complexe musicalvak te beheersen, is een sterke basis
van technische bedrevenheid nodig. Daarvoor werken
we op de Akademie aan de drie belangrijkste disciplines:
spel, zang en dans.
Kijk voor meer informatie en auditiedata op

franksandersakademie.nl
MASk (Make-up & Hair Art School Amsterdam)
Heb je een creatieve geest en feeling met de wereld van
theater, tv, fotografie en film? Wil je graag als zelfstandig
ondernemer aan de slag en vind je flexibele werktijden
geen probleem? Dan is het beroep van Allround Make-up
& Hair Artist echt iets voor jou! Tijdens de opleiding leer
je verschillende technieken op het gebied van grime,
special fx, visagie, haarwerken, kapperstechnieken, bodypainting en airbrush. Je gaat zelfstandig aan het werk
binnen een artistiek team. De ene dag sta je op een filmset en de andere dag in een fotostudio of in de schminkkamer van een theater.

Het aller leukste vin d ik
het samenwerken met
mijn klasgenoten en de
regisseu r om een voor
stelling zo goed m ogelijk
neer te zetten

Charlotte

Student Frank Sa
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Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/creatief

Download of bestel de flyer van
Creatief & Cultureel op rocva.nl/brochure
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Media & Vormgeving

Breng je ideeën tot leven

Maak kennis met Media & Vormgeving

Wil jij werken in de wereld van Media & Vormgeving? Bij het ROC van Amsterdam leer je hoe je
creativiteit en ondernemerschap combineert met kennis van het vak. Nadat je één van onze
opleidingen hebt afgerond, kun je op tal van plekken terecht. Bijvoorbeeld bij multimediabedrijven,
audiovisuele bedrijven, reclamebureaus, decorbedrijven of mediaproductiebedrijven.
AV-Specialist, Productie, Podium- en Evenemententechniek en Mediavormgever
Ben je geïnteresseerd in de wereld van de televisie of
werk je graag backstage bij grote of kleine concerten en
festivals? Wil jij cameraman, editor of producer worden?
Onze opleidingen zijn jouw opstap naar de mediawereld.
Eerst volg je de brede basisvakken en samen met je
studiecoach bepaal je gaandeweg de optimale route om
jouw einddoel te bereiken. Weet je nog niet precies wat

je wilt worden, schrijf je dan in voor ‘Iets met Media’
en tijdens de intakeprocedure bekijken we samen welk
beroep goed bij je past. Je krijgt les op een van onze vele
locaties op het Media Park in Hilversum. Om in de mediawereld écht carrière te kunnen maken, werk je tijdens je
opleiding ook aan je sociale vaardigheden. Alle opleidingen zijn op niveau 4, behalve de opleiding Allround
theater- en podiumtechnicus (niveau 3).
Media & Redactie, Mediavormgever - Crossmedia
design, Mediamaker en Signmaker
Als Allround Mediamaker ben je creatief en werk je graag
met computers. Je maakt vooral het voorbereidende
werk voor drukwerk of online producten. Denk aan flyers,
folders, websites en apps. Je bent veel bezig met het
bewerken van afbeeldingen, aanpassen of maken van
illustraties en opmaken van teksten. Bij de opleiding
Mediavormgever maak je audiovisuele, grafische- en
interactieve uitingen en leer je werken in teams aan crossmediale opdrachten. Ook leer je hoe die media elkaar
versterken om een boodschap nog beter over te brengen. Bij de opleiding Media & Redactie leer je naast journalistiek je te ontwikkelen als creatieve schrijver en als
digitale content creator. Vrijwel alle visuele communicatie,
binnen en buiten, is door de Signmaker gemaakt. Denk
aan reclame op auto’s, gebouwen en zelfs op vliegtuigen.
Overal staat wel een tof logo of een tekst op. Dit leer je
zoveel mogelijk in de praktijk.
Kijk voor meer informatie op
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Download of bestel de flyer van
Media & Vormgeving op rocva.nl/brochure
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ROC van Amsterdam

ICT

Spreek jij de computertaal?

Maak kennis met ICT

Vind jij het leuk om technische problemen op te lossen en nieuwe (communicatie-)mogelijkheden te
onderzoeken? Dan is een ICT-opleiding iets voor jou! ICT ontwikkelt zich snel en is een belangrijk
onderdeel van ons dagelijks leven. Het is een enorme groeimarkt. Bedrijven staan te springen om
mensen met actuele kennis op het gebied van cloud computing en applicatieontwikkeling.
IT Systems & Devices
Informatie moet altijd en overal beschikbaar zijn. Dus zijn
computers verbonden met elkaar en met laptops, tablets,
smartphones en devices. In organisaties, maar ook in
fabrieken speelt de computer een hoofdrol. Jij zorgt
ervoor dat mensen in jouw organisatie optimaal kunnen
werken met deze ICT-hulpmiddelen. Je leert klanten
begeleiden bij systeemontwikkelingen en je vertaalt complexe problemen naar begrijpelijke taal.
Software Development
Computers, tablets en smartphones kunnen niks zonder
software. Dat zijn de programma’s waar je dagelijks mee
werkt: apps, games of websites. Als software developer
programmeer jij deze apps, webshops en games. Je leert
ook hoe je ze moet onderhouden en hoe de structuur in
elkaar zit. Innoveren en experimenteren staat centraal.
Specialisaties
Tijdens de opleiding volg je keuzedelen. Je kunt je specialiseren in Cloud & Infrastructure Technician, Cybersecurity Specialist en Geo, Data & Design. Zo ben je nog breder inzetbaar.
Doorstuderen
Heb je je mbo 4-diploma op zak en wil je verder
studeren? Dan hebben we verschillende Associate
degree (Ad)-trajecten. Het diploma ligt tussen mbo-4
en hbo-bachelor. We bieden ook een Mhbo-traject aan
voor ICT Engineer. Dit is een mbo-opleiding én een
hbo Associate degree-traject (hbo-niveau 5) in één.
Je studietijd wordt hierdoor met een halfjaar verkort
én je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Binnen de sector ICT
kans op een baan is de
gr o ot

Tif fany

Student ICT

Genoeg keuze en genoeg banen.
Ga jij deze uitdaging aan?
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/ict

Download of bestel de flyer van ICT op

rocva.nl/brochure
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Sport

Breng anderen in beweging

Maak kennis met Sport

Hou jij van sport en wil jij anderen motiveren om te bewegen? Of ben je topsporter en wil je sport
en studie combineren? Kies voor een sportopleiding of het Johan Cruyff College en bereid je voor
op een toekomst in de sport!
Sport & Bewegen
Bij de opleidingen Sport & Bewegingsleider en Sport &
Bewegingscoördinator leer je hoe je sportieve activiteiten
organiseert en begeleidt. Je leert lesgeven en trainingsplannen maken voor verschillende doelgroepen. Met
sport mensen helpen om hun gezondheid te verbeteren?
Dan is Sport & Gezondheid iets voor jou. Tijdens je
opleiding leer je over het menselijk lichaam, lesgeven en
een trainingsplan maken voor verschillende doelgroepen.
In Amsterdam kun je de unieke opleiding Urban Sport
Trainer volgen. Een opleiding die in het teken staat van
Urban Sport, technologie en ondernemerschap. In
Hilversum kun je de unieke opleiding Esports, Game &
Event Manager volgen, hier leer je esports evenementen
organiseren en esporters fit te houden.
Kijk voor meer informatie op rocva.nl/sport
Johan Cruyff College & Topsport
Wil jij topsport combineren met een mbo-opleiding?
Dat kan bij het Johan Cruyff College. De opleiding Sport
& Business leidt je op voor een commercieel economische
baan of in de organisatie van (sport)evenementen. Na de
opleiding Sport & Coaching ben je klaar voor een baan
als fitnessinstructeur of trainer/coach, bijvoorbeeld in je
eigen tak van sport. Voor jeugdspelers van Ajax hebben
wij een aparte opleiding: college de toekomst.
Kijk voor meer informatie op cruyffcollege.nl
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ROC van Amsterdam

Veiligheid

Ga voor actie en afwisseling

Maak kennis met Veiligheid

Houd je van beweging en actie en is een baan in uniform echt iets voor jou?
Dan ben je bij een van onze opleidingen Veiligheid aan het goede adres!
Klaar voor de uitdaging?
Kies je voor een opleiding in de richting Veiligheid aan het
ROC van Amsterdam, dan kies je voor de grootste opleider op het gebied van handhaving, beveiliging en Defensie. Op MBO College Zuidoost vallen alle opleidingen
Veiligheid onder het Veiligheidscollege. De opleidingen
voor de luchthaven worden op MBO College Airport
gegeven. Een opleiding binnen deze sector past bij jou
als je stevig in je schoenen staat. Je deinst niet terug in
spannende situaties en wilt dat mensen zich veilig en
beschermd voelen. Tijdens de opleiding werk je aan je
doorzettingsvermogen en teamgeest.

Veiligheid & Vakmanschap
Je kiest binnen VeVa uit de richtingen ICT, Grondoptreden
of Avionica (vliegtuigonderhoud). Je combineert een
mbo-opleiding met praktijkweken bij verschillende
onderdelen van Defensie: de Landmacht, Luchtmacht
of de Marine. Je bent praktijkgericht bezig en doet veel
aan sport. Bovendien ben je verzekerd van een stage
bij Defensie.
Handhaver Toezicht & Veiligheid (HTV)
Werk jij graag mee aan de veiligheid op straat? Dan is
de HTV-opleiding iets voor jou. Je kunt gaan werken als
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of bij de
gemeente, douane, brandweer of Staatsbosbeheer. Wil je
bij de politie, dan ga je verder met een vervolgopleiding
aan de politieacademie. Je hebt een afwisselende baan,
loopt in een uniform en je helpt mensen op straat, in
woonwijken of in het park. Iedere HTV-student loopt
stage bij de Handhaving.
Stages
Tijdens de stages doe je gevarieerd werkervaring op. We
werken samen met (internationale) organisaties zoals
Schiphol, Defensie en de Nationale Politie. Zo word je
optimaal voorbereid op de baan van je dromen.
Nieuw: Leidinggeven op basis van vakmanschap
Ben jij die leidinggevende in spé waar een team in de
veiligheidssector op kan bouwen en vertrouwen? Dan is
deze nieuwe 1-jarige niveau 4-opleiding iets voor jou!
Je krijgt lessen in situationeel leiderschap, coachings- en
functioneringsgesprekken. Let op: dit is een specialistische
opleiding waarvoor toelatingsvoorwaarden gelden.
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Doorstuderen
Heb je straks je diploma op zak? Dan zijn er nog genoeg
mogelijkheden om door te studeren. Denk bijvoorbeeld
aan een hbo-opleiding bij de politie of laat je bij Defensie
opleiden tot onderofficier.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/veiligheid
Download of bestel de flyer van Veiligheid
op rocva.nl/brochure
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International Studies

For an international career
Check out International Studies

Bilingual (Dutch & English) studies allows you to acquire an above average command of the
English language. Your international career prospects grow when you have an outstanding
command of English.
You can enroll in our bilingual (Dutch & English) tuition
courses for the following qualifications:
• D
 enim Developer (flex-course) at the Jean School
(English)
• International Beauty Therapist (bilingual)
• International Management Studies, Accounting, Business
or Marketing & Communication (BTECs, bilingual)
and International E-Commerce Specialist (EBBD,
bilingual)
• International Steward / Stewardess (bilingual)
• I nternational Travel & Hospitality Management
(bilingual)
• Manager International Hospitality (bilingual)
• U
 rban Sport Trainer

Work placements abroad or with an internationally
operating company in the Netherlands form an essential
element of all our international vocational courses.
The qualification also prepares you for a college level
course towards a bachelor degree in the Netherlands
(hbo) or abroad.

Want to know more?
Visit rocva.nl/internationalstudies

Entree

Zonder diploma naar het mbo
Maak kennis met entree

Heb je een vmbo-opleiding gedaan, maar geen diploma gehaald? Wil je toch naar het mbo?
Doe dan een entree-opleiding bij het ROC van Amsterdam!
Wat is een entree-opleiding?
Het ROC van Amsterdam biedt entree-opleidingen
aan in verschillende opleidingsrichtingen, van Handel
tot Horeca en van Kapper tot Techniek.
Het programma duurt een jaar. Je krijgt lessen op
school en je loopt stage (BOL) of werkt (BBL) bij
een erkend leerbedrijf in de beroepsrichting die jij
hebt gekozen. Je wordt tijdens de opleiding begeleid
door een eigen coach en vaste docenten. Als je
extra hulp of begeleiding nodig hebt, staat de
studieloopbaanbegeleider voor je klaar.

Alles op een rijtje
• Je hebt geen vmbo- of havodiploma
• Je bent minimaal 16 jaar
• Je bent in staat een mbo-opleiding niveau 1
af te ronden
Doorstromen binnen het mbo
Met een entree-diploma kun je doorstromen naar een
mbo-opleiding niveau 2 of gaan werken. Met een
diploma niveau 2 kun je naar een niveau 3- of
4-opleiding.
Kijk voor meer informatie op

rocva.nl/entree
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De beste route
naar het hbo
Ben jij ambitieus en wil jij na je mbo-opleiding naar het hbo? Voor een soepele doorstroom naar het hbo
werken wij veel samen met hogescholen in binnen- én buitenland. Zo werken we bijvoorbeeld samen
met Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Inholland.
Waarom via het mbo naar het hbo?
Als mbo niveau 4-student word je opgeleid tot vakspecialist. Met je mbo-diploma kun je alle kanten op.
Heb je ambitie om verder te leren? Dan kun je kiezen
voor een vervolgstudie op het hbo. En met jouw mboervaring heb je heel wat voordelen:
Twee diploma’s en veel werkervaring
Aan het einde van de rit heb je twee waardevolle
diploma’s: een mbo-diploma op niveau 4 én een
hbo-diploma. Door het stage lopen doe je extra
veel werkervaring op. Dat komt bij latere sollicitaties
heel goed van pas!

Beter beroepsbeeld
Door de praktijklessen en stages tijdens je mboopleiding weet je of het vak waarvoor je wordt opgeleid
echt bij je past. Tijdens een hbo-opleiding loop je meestal
pas stage aan het einde van je studie. Zonde als je er dan
pas achter komt dat je een verkeerde keuze hebt
gemaakt.
3

1

Voorsprong
Dankzij de praktijk- en theorielessen op het mbo doe je veel
ervaring en kennis op. Dit geeft je op het hbo vaak een
voorsprong op studenten die gelijk van de havo afkomen.
2

2023 - 2024

Vakdiploma op zak
Na het doorlopen van het mbo heb je meteen al een
vakdiploma op zak waarmee je de arbeidsmarkt op kan.
Mocht je besluiten om niet door te leren, dan heb je een
waardevol mbo-diploma.
4

Het is dus geen gek idee om te kiezen voor de route
mbo-hbo! Op de volgende pagina vind je extra
mogelijkheden voor meer uitdaging.
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Mogelijkheden route mbo - hbo
Het ROC van Amsterdam biedt verschillende mogelijkheden aan voor studenten die willen doorstromen naar het hbo. Zo kun je versneld je mbo-diploma halen met een flex-opleiding, kiezen
voor een internationale studie of een keuzedeel volgen waarin je hbo-vaardigheden leert.

Flex-opleidingen

Voorbereiding Hbo

Wil jij versneld in twee jaar of soms zelfs in één jaar je
mbo-diploma halen? Check dan of je in aanmerking komt
voor een flex-opleiding. Deze opleidingen zijn ideaal voor
studenten die in kortere tijd een vakdiploma willen halen
en praktijkervaring willen opdoen. De flex-opleidingen zijn
ook interessant voor mbo’ers die hun kennis willen verbreden. Je studie wordt aangepast aan de kennis en ervaring
die je al hebt.

In de hoofdfase van je niveau 4-opleiding kun je
het keuzedeel ‘Voorbereiding Hbo’ volgen. Tijdens
dit keuzedeel, dat samen met hbo-docenten wordt
uitgevoerd, maak je kennis met hbo-vakken en leer je
hbo-studievaardigheden. Het keuzedeel helpt je ook als
je nog niet zeker weet of je naar het hbo wil en bij het
kiezen voor een hbo-opleiding die bij jou past.

Toelatingseisen flex-opleidingen
De toelatingseisen verschillen per flex-opleiding. Soms is
een havodiploma vereist en soms is een overgangsbewijs
van havo of vwo of een vmbo-t diploma met goede
cijfers voldoende. Tijdens de kennismaking wordt
er gekeken naar je vooropleiding, studieresultaten,
werkervaring en motivatie.

International Studies
Wil je doorstromen naar een Engelstalige hbo-opleiding
of wil je later gaan werken in een internationale setting?
Kies dan voor een opleiding binnen International
Studies. Wij bieden drie mogelijkheden aan: Engelstalig,
tweetalig (Engels/Nederlands) en BTEC of VTCT.
Een business-opleiding (BTEC of VTCT) volg je volledig
in het Engels, tegelijk met een mbo-opleiding op het
gebied van ‘Business’. Als je slaagt krijg je twee diploma’s:
een mbo 4-diploma, plus een internationaal erkende
BTEC-kwalificatie in Business.

Beroepshavo
De Beroepshavo is een opleiding voor ambitieuze young
professionals. Ontwikkeling van talenten, persoonlijke
groei en onderlinge samenwerking staan centraal. Je kan
kiezen uit twee richtingen: Marketing & Communicatie of
Human Technology. Na het afronden van deze opleiding
ben je klaar voor het hbo.
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Associate degree
Wil je na je niveau 4-diploma doorleren, maar vind je
een vierjarige hbo-bacheloropleiding te lang? Dan is
een Associate degree iets voor jou!
Een Associate degree (Ad) is een internationaal erkende
studie op niveau 5 (tussen mbo niveau 4 en hbo-bachelor
niveau 6). De opleiding duurt twee jaar in voltijd of
deeltijd. Tijdens de opleiding krijg je veel begeleiding.
Je vakmanschap wordt verdiept en gecombineerd met
hbo-vaardigheden en competenties. Na het behalen
van deze studie ontvang je een internationaal erkend
Ad-diploma. Hiermee kun je aan het werk of doorstuderen.

Wat kun je met een mbo-diploma niveau

Associate degree

Mbo niveau 4

Hbo Bachelor

4

?

Ad is meer praktijkgericht
Tijdens de Ad-opleiding ben je praktijkgerichter bezig
dan bij een hbo-bachelor. Je leert problemen herkennen
en je bedenkt hoe je deze kan oplossen. Theorieën uit
vakgebieden worden toegepast op situaties in de praktijk.
De hogescholen werken nauw samen met bedrijven en
organisaties. Hierdoor sluit het lesprogramma goed aan
op de vraag vanuit het bedrijfsleven.
Is een Associate degree iets voor jou?
• Je bent in het bezit van een mbo-diploma niveau 4
• Je wilt graag doorleren, maar een vierjarige
hbo-opleiding vind je te lang
• Je wilt je verder specialiseren in je beroep
Het ROC van Amsterdam heeft samen met HBO
Drechtsteden een aantal unieke opleidingen op hboniveau ontwikkeld die goed aansluiten bij jouw opleiding
op niveau 4, zoals de Ad Mhbo ICT Engineer en de
Ad Culinary Professional.
Daarnaast bieden andere hogescholen ook Adopleidingen aan. Bijvoorbeeld Hogeschool Inholland,
Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim
en Hogeschool Utrecht. Kijk op de websites van de
hogescholen voor een overzicht.
Kijk online voor het complete aanbod doorstroom met
o.a. flex-opleidingen, ad-trajecten en de Beroepshavo
op rocva.nl/mbo-hbo

2023 - 2024
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Volg les op de werkvloer!

On the Job

Ben jij iemand die liever leert op de werkvloer dan op school? Werk je graag samen met studenten?
Dan is een opleiding on the Job iets voor jou! Je volgt met andere studenten lessen op de werkvloer
van een bedrijf waarmee het ROC van Amsterdam samenwerkt. Je leert het vak dus echt op locatie!
Bij deze BOL-opleidingen on the Job krijg je les van praktijkopleiders en van onze eigen docenten. Het verschilt per
opleiding hoeveel lessen je volgt bij het bedrijf en hoeveel op school. Je draait mee op verschillende afdelingen
van het bedrijf en maakt écht deel uit van het team. Het
kan ook zijn dat je tijdens de opleiding nog stage loopt
bij een ander bedrijf, zo krijg je een goed beeld van het
beroep. Je leert het vak van echte vakmensen. En misschien blijf je er na het behalen van je diploma wel werken.
Verschil tussen BBL en on the Job
Bij een BBL-opleiding heb je een arbeidsovereenkomst
met het bedrijf waar je leert en werkt. Vaak werk je zelfstandig bij het bedrijf en soms met medestudenten. Je
loopt geen stage. Meestal ontvang je een vergoeding.
Je gaat altijd naar school voor de algemene vakken.
Bij een BOL-opleiding on the Job leer je samen met
medestudenten en werk je in projecten bij het bedrijf.

De opleiding is echt verplaatst naar de werkvloer.
Je hebt geen arbeidsovereenkomst en je krijgt
ook geen vergoeding.
Wil je meer weten?
Je vindt de opleidingen on the Job onder andere
bij Entree, Horeca, Bakkerij & Facilitair, Toerisme
& Recreatie, Logistieke Dienstverlening, Luchthaven
en Handel & Ondernemen.

TIP Je herkent deze opleidingen aan de toevoeging
ON THE JOB

Ga voor alle opleidingen on the Job naar

rocva.nl/onthejob

Ik heb veel geleer
ik met professionald omdat
s werk

Mariëlle

Hotelmanag

ement on
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ADRES

TELEFOON

OPLEIDINGSRICHTINGEN

1a 		
1b
1c

Da Costastraat 36, 60-64 / 1053 ZP Amsterdam
Da Costastraat 91 / 1053 ZH Amsterdam
Elandsstraat 175 / 1016 SB Amsterdam

020 – 579 16 00
020 – 579 17 22
020 – 579 16 60

Hotelmanagement / Koken & Gastheerschap (Culinair) / Toerisme & Recreatie
Toerisme & Recreatie
Business Events / Horeca, Bakkerij & Facilitaire Dienstverlening / Entree

2a

Gare du Nord 13 / 1022 LD Amsterdam

020 – 579 15 00

2b

Volmerstraat 22 / 1112 AZ Diemen

020 – 579 15 50

Administratief & Juridisch / Bouw, Infra & Onderhoud / Facilitair /
Financiële Beroepen / Handel & Ondernemen / Media & Vormgeving /
Zorg & Welzijn
Bouw, Infra & Onderhoud / Entree

3a

Tempelhofstraat 80 / 1043 EB Amsterdam

020 – 579 14 66

3b
3c
3d

Volmerstraat 22 / 1112 AZ Diemen
Kabelweg 88 / 1014 BC Amsterdam
Dr. Jan van Breemenstraat 1A / 1056 AB Amsterdam

020 – 579 15 50
020 – 579 14 37
020 – 579 13 81

MBO College West

4a

Laan van Spartaan 2 / 1061 MA Amsterdam

020 – 579 73 00

Het Sieraad

4b
4c
4d
4e

Naaldwijkstraat 45 / 1059 GJ Amsterdam
Postjesweg 1 / 1057 DT Amsterdam
Erik de Roodestraat 18 / 1056 AM Amsterdam
Louwesweg 6 / 1066 EC Amsterdam

020 – 579 75 30
020 – 579 18 80
020 – 579 71 71
020 – 579 73 00

MBO College Zuid

5a

Europaboulevard 13-15 / 1079 PC Amsterdam

020 – 579 18 00

Het Sieraad
De Hallen / Denim City

5b
5c
5d

Ruysdaelstraat 67 / 1071 XB Amsterdam
Postjesweg 1 / 1057 DT Amsterdam
Hannie Dankbaarpassage 47 / 1052 RT Amsterdam

020 – 579 17 00
020 – 579 18 80
020 – 579 18 00

MBO College Zuidoost

6a

Fraijlemaborg 135 / 1102 CV Amsterdam

020 – 579 11 11

Het Sieraad

6b
6c
6d

Bijlmerdreef 1289 / 1103 TV Amsterdam
Postjesweg 1 / 1057 DT Amsterdam
Mijehof 406 / 1106 HW Amsterdam

020 – 579 11 96
020 – 215 74 76
020 – 215 74 76

7

Maalderij 37 / 1185 ZC Amstelveen

020 – 579 12 99

Legal, Finance & Business Support / Handel & Ondernemen /
ICT / International Studies / Marketing, Communication & Events /
Pedagogisch Werk & Onderwijs / Sport & Gezondheid

De Logistieke Vakschool

8a
8b

Opaallaan 25 / 2132 XV Hoofddorp
Diamantlaan 29 / 2132 WV Hoofddorp

023 – 569 36 00
023 – 569 36 00

Luchthaven / International Studies / Onderhoudstechniek / Toerisme / Entree
Luchthaven / Logistieke Dienstverlening / Entree

Hilversum
MBO College Hilversum

9a

Arena 301 / 1213 NW Hilversum

035 – 689 20 00

9b
9c
9d
9e

Mart Smeetslaan 2A / 1217 ZE Hilversum
Parallelweg 1 / 1405 AE Bussum
Amersfoortsestraatweg 1 / 1411 HB Naarden
Stationsweg 91 / 3621 LK Breukelen

035 – 689 20 00
035 – 623 99 39
035 – 692 49 24
0346 – 265 888

Legal, Finance & Business Support / Bouw, Infra & Onderhoud /
Elektro & Installatietechniek / Handel & Ondernemen / Horeca / ICT /
International Studies / Marketing, Communication & Events / Metaal &
Mechatronica / Mobiliteitstechniek / Mode / Sport & Bewegen / Technology,
Lab, Engineering & Design / Uiterlijke Verzorging / Zorg & Welzijn / Entree
Beroepshavo
Bouw, Infra & Onderhoud
Zorgprofessional+
Hotelmanagement on the Job

9f
9g
9h

Koos Postemalaan 4 / 1216 SK Hilversum
Kees Buurmanlaan 2 / 1217 GP Hilversum
‘s-Gravelandseweg 62 / 1217 ET Hilversum

035 – 689 20 00
035 – 689 20 00
035 – 624 53 14

Media & Vormgeving
Media & Vormgeving
Hospitalitymedewerker on the Job

Amsterdam
MBO College Centrum

MBO College Noord

MBO College Westpoort

Health Experience Center
Slotervaart (HECS)

Amstelveen
MBO College Amstelland

(alleen niveau 4)

Hoofddorp
MBO College Airport

Heideheuvel 3
Bouwmensen Gooi & Vechtstreek
Vivium
Hotel/restaurant Van der Valk
Breukelen
Gateway D
Redhouse
Restaurant De Eendracht

2023 - 2024

Administratief & Management Support / Elektro & Installatietechniek /
Financiële Beroepen / Handel & Ondernemen / Metaal & Mechatronica /
Onderhoudstechniek / Rail / Technology, Lab, Engineering & Design / Entree
Bouw, Infra & Onderhoud / Entree
Mobiliteitstechniek
Entree
Assisterende Gezondheidszorg / Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn /
Maatschappelijke Zorg / Pedagogisch Werk & Onderwijs / Sociaal Werk /
Verpleging & Verzorging / Entree
Laboratoriumopleidingen
Sociaal Werk
ROC Op Maat
Assisterende Gezondheidszorg / Verpleging & Verzorging

Juridisch & HRM / Creatief & Cultureel / Event Hand / Event Producer /
Handel / International Studies / Marketing & Communicatie /
Mode & Jean School / PACT+ / Sport & Bewegen /
Johan Cruyff College & Topsport / Uiterlijke Verzorging / Entree
Jan des Bouvrie College
Frank Sanders Akademie
Jean School
Legal, Finance & Business Support / Facilitair / Handel & Ondernemen /
ICT / Marketing, Communication & Events / Sport & Recreatie /
Veiligheid / Zorg & Welzijn / Entree
Retail & Business 20+ / ROC Op Maat
Izone
Izone
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MBO College Centrum is dé plek voor
een opleiding in de sectoren Horeca,
Bakkerij & Facilitair en Toerisme & Recreatie. Onze school zit in vier mooie, karakteristieke panden in hartje Amsterdam.
Alle gebouwen staan dicht bij elkaar en
zijn makkelijk te bereiken met de tram of
bus. Overal binnen de school heerst de
sfeer van gastvrijheid. Studenten leren
en werken er in compleet uitgeruste
praktijklokalen en theorieruimtes. De
opleiding Hotelmanagement heeft vijf
richtingen. Naast de opleiding Onder
nemer Manager Hotel & Restaurant is
het mogelijk om te kiezen voor een tweetalige opleiding, een versnelde opleiding, een opleiding volledig in de praktijk of een opleiding toegespitst op
kleinere horecabedrijven. Het gebouw
van de opleiding Brood & Banket is
geheel vernieuwd en heeft alle bakkersopleidingen in huis. Hier vind je onder
andere de specialistische opleidingen
Patissier en Boulanger. Bij Toerisme en
Recreatie heb je de keuze uit Travel of
Leisure. Kijk ook eens naar onze Business
Event opleiding voor het organiseren
van zakelijke evenementen.
MBO College Centrum
MBO College Centrum biedt
opleidingen op niveau 3 en 4
aan in de volgende richtingen:
	Brood & Banket
	Business Events
	Hotelmanagement & Horeca
	Koken & Gastheerschap (Culinair)
	Toerisme & Recreatie
28

Da Costastraat 36 / 60 - 64 / 91, Amsterdam
Direct bij tramhalte Elandsgracht
Hartje Amsterdam
Elandsstraat 175, Amsterdam

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegecentrum
ROC van Amsterdam
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talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Wil je verder studeren? Sommige
opleidingen sluiten goed aan op het hbo.
Daarnaast vinden we op ons college
internationalisering belangrijk. Dat kan
bijvoorbeeld een buitenlandse stage zijn
of het ontwikkelen van internationale en
interculturele vaardigheden als je kiest
voor de opleiding handel op niveau 4.
Je leert om te gaan met verschillen tussen
culturen in de (Nederlandse) werksituatie.

L
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MBO College Noord is een overzichtelijk,
modern, creatief en ambitieus college.
De opleidingen hebben goede contacten
met de gemeente en met het bedrijfs
leven in Amsterdam-Noord. Hieruit zijn
diverse leuke projecten en opdrachten
ontstaan voor de studenten. Onze lokalen
en praktijkruimtes zijn uitgerust met
moderne faciliteiten, zodat je je goed
kunt voorbereiden op je toekomstige
beroep. MBO College Noord helpt jou je

2
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MBO College Noord
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MBO College Noord biedt
opleidingen op niveau 3 en 4
aan in de volgende richtingen:
Administratief & Juridisch
Financiële Beroepen
Bouw, Infra & Onderhoud
	Handel & Ondernemen
	Media & Vormgeving
Zorg & Welzijn

MBO College Noord
Gare du Nord 13, Amsterdam
Direct bij station Noord
Moderne praktijkruimtes
Volmerstraat 22, Diemen

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegenoord
2023 - 2024
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MBO College Westpoort
Tempelhofstraat 80, Amsterdam
Direct bij station Sloterdijk
Hypermoderne leslocatie NexTechnician
Kabelweg 88, Amsterdam
Dr. Jan van Breemenstraat 1A, Amsterdam
Volmerstraat 22, Diemen

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegewestpoort
30
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Wil je verder studeren?
Onze niveau 4-opleidingen sluiten
goed aan op het hbo. Daarnaast vinden
we op ons college internationalisering
belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld een
buitenlandse stage zijn of het ontwikkelen van internationale en interculturele
vaardigheden als je kiest voor de
opleiding handel op niveau 4. Je leert
om te gaan met verschillen tussen
culturen in de (Nederlandse) werksituatie.

T PA G

MBO College Westpoort biedt een mix
van technische, administratieve en handel
opleidingen aan waar je leert werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Zo heeft
elke opleiding een eigen thuisbasis waar
je lessen volgt en je aan opdrachten
werkt. Onze lokalen en praktijkruimtes
zijn uitgerust met moderne faciliteiten,
zodat je je goed kunt voorbereiden op
je toekomstige beroep. In het studiecentrum kun je zelfstandig aan opdrachten
werken. MBO College Westpoort helpt
jou je talent te ontdekken en verder te
ontwikkelen.

3
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Een aantal opleidingen werkt samen
met bedrijven, brancheverenigingen
en de Gemeente Amsterdam, zoals de
Vakschool Technische Installaties (VTI).
Samen werken zij aan dé opleiding
van de technische professional van
de toekomst. Daarnaast kun je op de
locatie Kabelweg terecht voor de
opleidingen van mobiliteitstechniek.
Dit is een hypermoderne leslocatie
waar we samenwerken onder één dak
onder de naam NexTechnician. Voor
meer informatie ga naar vtiamsterdam.nl
en nextechnician.nl.
MBO College Westpoort biedt
opleidingen op niveau 3 en 4
aan in de volgende richtingen:
	Administratief & Management
Support
	Elektro & Installatietechniek
	Financiële Beroepen
	Handel & Ondernemen
	Metaal & Mechatronica
	Mobiliteitstechniek
	Onderhoudstechniek
	Rail
	Technology, Lab, Engineering & Design
ROC van Amsterdam
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MBO College West is hét opleidingscentrum voor Zorg & Welzijn van Amsterdam. Of je nou wil werken in de kinderopvang of de maatschappelijke zorg, als
mbo-verpleegkundige of apothekersassistent(e); bij ons ben je aan het goede
adres. Hier vind je alle opleidingen Zorg
& Welzijn bij elkaar. De inrichting van het
gebouw met moderne praktijkruimtes
(skills-labs) en individuele werkplekken
maken het extra aantrekkelijk om hier
een opleiding te volgen.
Naaste buren zijn Zorginstelling Cordaan
en ziekenhuis OLVG locatie West. Onze
opleidingen werken intensief met hen
samen. Ook werken we samen met
wijkleerbedrijven; studenten helpen
bewoners in de buurt met bijvoorbeeld
een bezoek aan de dokter. De school
ligt vlak bij de metrohalte Jan van
Galenstraat.
MBO College West biedt
opleidingen op niveau 3 en 4
aan in de volgende richtingen:
	Assisterende Gezondheidszorg
(Apothekers-, Dokters- en
Tandartsassistent)
	Laboratoriumopleidingen
	Maatschappelijke Zorg
	Pedagogisch Werk & Onderwijs
	Sociaal Werk
	Verpleging & Verzorging

MBO College West
Laan van Spartaan 2, Amsterdam

De Laboratoriumopleidingen van het
mbo en hbo zitten samen in één pand op
de Naaldwijkstraat 45, in ruime praktijklokalen met moderne apparatuur.
Hier worden de opleidingen Allround
Laborant (niveau 3) en Analist (niveau 4)
gegeven en het Hoger Laboratoriumonderwijs van Hogeschool Inholland
(HLO). De overstap naar het hbo is door
de samenwerking optimaal.
2023 - 2024

Direct bij tramhalte Jan van Galenstraat
Vlak bij OLVG West en Cordaan
Naaldwijkstraat 45, Amsterdam
Erik de Roodestraat 18, Amsterdam
Postjesweg 1, Amsterdam
Louwesweg 6, Amsterdam

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegewest
31

7
.2

L
ZIE OC

T PA G

5

AR

MBO College Zuid

IEKA
AT

Talent. Iedereen heeft het. Niet al het
talent is even zichtbaar, maar daarom
niet minder belangrijk. MBO College
Zuid helpt je om jouw talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onze
opleidingen zijn creatief, cultureel,
sportief en dienstverlenend. Elke
opleiding heeft mooie praktijkruimtes
zoals een topsporthal, een eigen salon
(Salon Zuid), een eigen theater
(Boulevard Theater) en een eigen
evenementenbureau, het flowburo.
MBO College Zuid biedt
opleidingen op niveau 3 en 4
aan in de volgende richtingen:
	Creatief & Cultureel
	Event Producer
	Frank Sanders Akademie
	Jan des Bouvrie College
	Legal, Insurance & HR Services
Specialist
	Marketing & Communicatie
	Mode & Jean School
	Sport & Bewegen
	Johan Cruyff College & Topsport
	Uiterlijke Verzorging
MBO College Zuid heeft een aantal
unieke opleidingen in huis. Bijvoorbeeld
het Johan Cruyff College en College
De Toekomst voor topsporters en PACT+
(school voor theater, dans, muziek en
Music Production). Een aantal opleidingen wordt verzorgd op een externe
locatie. Het Jan des Bouvrie College
heeft een eigen gebouw in hartje
Amsterdam voor creatieve en commer
ciële opleidingen gericht op de modeen interieurbranche. De Frank Sanders
Akademie voor Musical & Muziektheater
is gevestigd in het gebouw ‘Het Sieraad’.
Studenten van Jean School volgen (ook)
lessen in De Hallen (Denim City) in
Amsterdam West. De opleiding Urban
Sport Trainer gebruikt de Amsterdam
RAI en de hele stad als leslocatie.
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MBO College Zuid
Europaboulevard 13, Amsterdam
Direct bij station RAI
In bruisend Amsterdam Zuid
Jan des Bouvrie College / Ruysdaelstraat 67
Frank Sanders Akademie / Postjesweg 1
De Hallen / Hannie Dankbaarpassage 47

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegezuid
ROC van Amsterdam

Ondernemend
Tijdens je opleiding verander je van
student in een professional. Je krijgt
les van vakdocenten, maar ook van
experts uit het bedrijfsleven. Je
volgt de lessen niet alleen in de klas
maar ook bij bedrijven. De lessen
sluiten aan bij wat jij nodig hebt.

Izone
Wil je eerst echt ontdekken en ervaren
welk beroep en welke opleidingsrichting
bij je past en dan een opleidingskeuze
maken? Dan hebben we de Izone voor jou.

MBO College Zuidoost biedt ook brede
opleidingen op verschillende niveaus aan.
Je ontdekt in het eerste jaar waar jouw
talenten en interesses in een bepaalde
opleidingsrichting liggen. Zo heb je meer
tijd om je te oriënteren en weet je zeker
dat je de juiste keuze maakt!

Na jouw opleiding
Met een diploma op niveau 4 op zak kun
je aan het werk gaan of door naar het

7
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opleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Je loopt veel stage waardoor je je
theorie direct in praktijk kunt brengen bij
een bedrijf. Er is een goede sfeer op school.

L
ZIE OC

T PA G

Op MBO College Zuidoost vind je vast een
mbo-opleiding die past bij jouw talent!
Het is dé school voor Handel & Ondernemen, Economie & Zakelijke Dienstverlening (Business Studies), ICT en Veiligheid.
Winkelcentrum Amsterdamse Poort,
grote internationale bedrijven, concertzalen AFAS en Ziggo Dome en de Johan
Cruijff ArenA liggen allemaal om de
hoek. Met veel van die bedrijven werken
we samen. Zo zorgen we ervoor dat jouw

6
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MBO College Zuidoost
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hbo. MBO College Zuidoost heeft goede
contacten met diverse hogescholen.
Daarnaast bieden we ook in samenwerking met het hbo Associate degreetrajecten aan. Dat zijn verkorte hboopleidingen.
MBO College Zuidoost biedt
opleidingen op niveau 3 en 4
aan in de volgende richtingen:
	Business Services
	Business Village
	Handel & Ondernemen
	Handhaver Toezicht & Veiligheid
	Hbo-trajecten: Associate degree
en mhbo-trajecten
	ICT
	Izone
	Marketing, Communicatie
& Evenementen
	Retail & Business 20+
	Veiligheid & Vakmanschap

MBO College Zuidoost
Fraijlemaborg 135, Amsterdam
Direct bij station Amsterdam Bijlmer ArenA
Zakencentrum
Bijlmerdreef 1289, Amsterdam
Postjesweg 1, Amsterdam
Mijehof 406, Amsterdam

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegezuidoost
2023 - 2024
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Nieuw! Samenwerking Schoevers
Wil jij een expert worden in
managementsupport? Tijdens de
opleiding Office & Management
Support Specialist leer je de skills die
nodig zijn om de nieuwe generatie
managers te ondersteunen en volg
je een module van Schoevers, dé
opleider voor supportprofessionals.

MBO College Amstelland
Maalderij 37, Amstelveen
Direct bij bushalte Bovenkerkerweg

L
ZIE OC
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Voorbereidend op hbo en werk
Onze school heeft een hbo-adviseur in
huis die je begeleiding op maat kan bieden. Hbo-studenten komen hun ervaringen delen met jou en je gaat al onderwijs
volgen in het hoger onderwijs. Doe bij
ons ervaring op met hbo-leren. Wij
besteden in onze onderwijsprogramma’s
aandacht aan hbo-vaardigheden.

Onderwijs met internationaal karakter
De meeste opleidingen bieden stages
in het buitenland en/of organiseren
studiereizen naar het buitenland.
We bieden meerdere tweetalige opleidingen aan waarmee je twee diploma’s

T PA G

Ben je ambitieus en heb je lef? Kom naar
MBO College Amstelland. Wij zijn een
kleine school en hebben aandacht voor
jou als individu. We bieden alléén niveau
4-opleidingen aan en leiden je op voor
een kansrijke overstap naar het hbo.
Met je diploma op zak kun je natuurlijk
ook aan het werk.

7
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MBO College Amstelland
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ontvangt: een Engels én een Nederlands
diploma. Praktijkervaring doe je op
via stages en projecten.
MBO College Amstelland biedt
opleidingen op niveau 4
aan in de volgende richtingen:
	Business Administration
& Control Specialist
	Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker
	House of Business
	International Business Management
	International E-Commerce
Management
	(International) Marketing
& Communication Specialist
	Legal, Insurance & HR Services
Specialist
	Office & Management
Support Specialist
Ondernemer Handel
	Onderwijsassistent
	Software Developer
	Sport & Gezondheid

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegeamstelland
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Onze tweede locatie om de hoek
(Diamantlaan 29), is gespecialiseerd in
(Luchthaven) Logistieke Dienstverlening
met daarbij een bedrijfsloods.

Campus op loopafstand
Binnen een paar minuten opschool?
Neem dan contact op met DUWO
(duwo.nl) en informeer naar de
studentencampus aan de Opaallaan
naast ons mbo-college.

MBO College Airport
Opaallaan 25, Hoofddorp
Direct bij bushalte Graan voor Visch

7
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officieel Praktijk Examen Centrum (PEC)
voor Luchthavenbeveiligers. Studenten
Travel & Hospitality oefenen hun skills
in een speciaal daarvoor ingericht
bedrijfslokaal of in ons ‘in house’
reisbureau: Travel ROCks. Studenten
Facilitaire Dienstverlening Luchthaven
lopen ‘in house’ stage in onze nieuwe
Airport Lounge.

L
ZIE OC

T PA G

MBO College Airport is al ruim 28 jaar
dé vakschool voor opleidingen gericht
op Airport & Logistic Services, Travel &
Hospitality en Aviation Technology op
elk gewenst mbo-niveau. Het mbocollege staat in Hoofddorp, op vijf
minuten reisafstand van Schiphol. In het
hoofdgebouw aan de Opaallaan vind
je ook diverse praktijkruimtes. Voor de
opleiding Steward(ess) is er een grote
dubbele KLM mock-up beschikbaar
met een echte Businessclass en een
passageruimte plus een gate waar je
‘real time’ kunt oefenen. Rechts van de
hoofdingang staat een enorme hangar:
het grootste praktijklokaal van Europa!
Daar sleutelen de vliegtuigtechnici van
de toekomst aan ruim tien vliegtuigen,
helikopters, met als pronkstuk een
echte Boeing 737. Op voormalig
Vliegkamp Valkenburg geven wij de
nieuwe opleiding ‘Drone Engineering
& Operations’. Ook hebben we een

8
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MBO College Airport

IEKA
AT

Hierin kan de student verschillende
praktijksituaties oefenen zoals
heftruckrijden en werken bij een
bagageband. Ook trainen studenten
in de Immersive Video Room, waar
diverse praktijksituaties worden
gesimuleerd. Op het voorplein
staan ‘mock-ups’ (‘belly’s’ van
vliegtuigen) waarin logistieke
werkzaamheden op de luchthaven
zijn te trainen.
MBO College Airport biedt
opleidingen op niveau 3 en 4
aan in de volgende richtingen:
	Aviation Operations
	Facilitaire Dienstverlening Luchthaven
	Logistieke Dienstverlening
	Luchthavenbeveiliging
	Luchthavenlogistiek
	Steward / Stewardess
	Travel & Hospitality
	Vliegtuigtechniek

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegeairport

Vlak bij Schiphol
Diamantlaan 29, Hoofddorp
MBOCollegeAirportHoofddorp
MBO College Airport Hoofddorp
2023 - 2024

Check onze socials of doe de VR-tour!
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Kies je bijvoorbeeld voor de vernieuwde
opleidingen bij Media, dan kan je in overleg met je coach bepalen welke specialisatie(s) het beste past bij jouw ambities en
capaciteiten. Bij deze opleidingen ben jij
flexibel in het bepalen van je eigen route
en tempo. Uiteraard werken we ook nauw
samen met het bedrijfsleven. Bij Horeca
kan je bijvoorbeeld kiezen voor een vrijwel volledige opleiding óp de werkvloer,
bij Van der Valk Hotel Breukelen of bij
Restaurant De Eendracht in Hilversum. En
bij Gezondheidszorg ben je regelmatig in
bijvoorbeeld een ziekenhuis of verzorgingshuis te vinden. Die praktijkgerichte aanpak geldt ook voor de andere opleidingen.
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.
MBO College Hilversum is een sfeervolle
en motiverende school die goed te
bereiken is met het OV.

L
ZIE OC

T PA G

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.

9
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MBO College Hilversum
Arena 301, Hilversum
Direct bij station Hilversum Sportpark
Naast atletiekbaan & sporthal
Bob Spaaklaantje 2A, Hilversum
Mart Smeetslaan 2A, Hilversum
Parallelweg 1, Bussum
Amersfoortsestraatweg 1, Naarden
	Hotel Restaurant van der Valk Breukelen /
Stationsweg 91, Breukelen
	Koos Postemalaan 4, Hilversum

MBO College Hilversum biedt
opleidingen op niveau 3 en 4
aan in de volgende richtingen:
	
Bouw, Infra & Onderhoud
	
Elektro & Installatietechniek
	
Handel & Ondernemen
	
Horeca
	
ICT
	International Studies
	Legal, Finance & Business Support
	Marketing, Communication & Events
	Media & Vormgeving
	
Metaal & Mechatronica
	
Mobiliteitstechniek
	Mode
	Sport & Bewegen
	Technology, Lab, Engineering
& Design
	
Uiterlijke Verzorging
	
Zorg & Welzijn

	Kees Buurmanlaan 2, Hilversum
	Restaurant De Eendracht /
‘s-Gravelandseweg 62, Hilversum

Neem online een kijkje op

rocva.nl/mbocollegehilversum

ROC van Amsterdam

Veelgestelde vragen
Hieronder vind je veelgestelde vragen van aankomende studenten en hun ouders over studeren aan het ROC van
Amsterdam. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het Informatiecentrum of kijk op rocva.nl.

1

Wat kost een opleiding?

De kosten van je opleiding hangen af van je leeftijd en de opleiding (BOL / BBL en niveau) die je gaat volgen. Bij vraag 2 lees je
meer over het verschil tussen BOL en BBL.
a. BOL-opleiding? Lesgeld
Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar
of ouder is en een voltijd BOL-opleiding volgt, betaalt lesgeld.
Het lesgeld voor het schooljaar 2022 - 2023 is € 1.239 *. Dit bedrag
wordt elk jaar aangepast. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap bepaalt de hoogte van het lesgeld en DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs) zorgt voor de inning. Ben je op 1 augustus
geen 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen.
b. BBL-opleiding? Cursusgeld
Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18
jaar of ouder is en een BBL-opleiding volgt, betaalt cursusgeld.
In het schooljaar 2022 - 2023 bedraagt het cursusgeld voor een
niveau 1- of 2-opleiding € 258 *. Voor een niveau 3- of 4-opleiding
opleiding betaal je € 624 *. Deze bedragen worden jaarlijks
aangepast. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt de hoogte van het cursusgeld en het ROC van

Amsterdam zorgt voor de inning. Ben je op 1 augustus nog
geen 18 jaar, dan hoef je nog geen cursusgeld te betalen.
c. Leermiddelen
Welke leermiddelen je moet aanschaffen, hangt af van je
studie. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken zijn of een laptop.
Voor sommige opleidingen heb je speciale kleding nodig, zoals
veiligheidsschoenen of een trainingspak. De verwachte kosten
per opleiding kun je vinden op rocva.nl. Ga naar de opleiding
waarvan je de kosten wilt weten. Onder het tabje ‘soorten
kosten’ bij praktische informatie kun je de studiekosten voor
leermiddelen en eventuele extra’s vinden.
De leermiddelenlijsten worden met zorg samengesteld.
De studentenraad kijkt mee bij het vaststellen van deze lijsten.
Voor sommige gezinnen zijn de kosten van leermiddelen te
hoog. Voor hen is er een tegemoetkoming in de kosten mogelijk.
Kijk voor meer informatie op: rocva.nl/studiekosten

2

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Er zijn twee soorten mbo-opleidingen: BOL en BBL.
Lees in het overzicht hieronder het verschil.

BOL BBL

Beroeps Opleidende Leerweg

Meer theorie en zelfstudie
1 à 2 dagen per week stage
en 3 à 4 dagen in de week naar school

Beroeps Begeleidende Leerweg

Meer praktijk
3 à 4 dagen per week werken
en 1 à 2 dagen in de week naar school

Een baan bij een leerbedrijf is niet verplicht

Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf

De praktijkervaring doe je op tijdens stages
Bij een opleiding met de naam ‘On the Job’
krijg je ook les op de werkvloer

Theorie op school en bij je leerbedrijf pas je de theorie toe

Soms een stagevergoeding
Wel studiefinanciering (vanaf 18 jaar)
en studentenreisproduct
Veel contact met medestudenten,
doordat je veel op school bent
Kosten lesgeld schooljaar 2022 - 2023:
BOL niveaus 1 + 2 + 3 + 4 € 1.239 *
Schoolvakanties

Minimumloon BBL
Geen studiefinanciering en studentenreisproduct
Weinig contact met medestudenten,
doordat je weinig op school bent
Kosten cursusgeld schooljaar 2022 - 2023:
BBL niveau 1 + 2 € 258 *
BBL niveau 3 + 4 € 624 *
Vakanties in overleg

Hetzelfde diploma
* Het lesgeld voor het schooljaar 2023-2024 is bij het drukken van deze brochure nog niet bekend.
2023 - 2024
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3

Wat zijn de toelatingseisen?

Je hebt je vóór 1 april aangemeld bij de opleiding.
Je voldoet aan de vooropleidingseisen.
3
J e neemt deel aan de verplichte kennismakingsactiviteiten.
Voor sommige opleidingen gelden er aanvullende eisen.
1

Iedereen is welkom op onze mbo-opleidingen. Jouw
vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt inschrijven.
Je wordt in principe toegelaten tot de mbo-opleiding
van je keuze als je voldoet aan de voorwaarden
hiernaast:

2

Kijk voor meer informatie op: rocva.nl/toelating

Wat kun je met je vooropleiding?
Hbo

Werk

Mbo niveau

Mbo niveau

1

Entree

• Geen diploma
• Minimaal 16 jaar

4

Mbo niveau

2

Basisberoepsopleiding

• Vmbo basis

• Vmbo kader
• Vmbo gemengde leerweg
• Vmbo theoretische leerweg
• Ongediplomeerd havo of vwo met minimaal
een overgangsbewijs van klas 3 naar 4

Kan ik zonder diploma naar het mbo?

Heb je geen vmbo-opleiding afgemaakt, maar heb je wel de
capaciteiten om een mbo-opleiding te doen? En ben je ouder
dan 16 jaar? Dan is een entree-opleiding iets voor jou. Na de
entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding
niveau 2 of aan het werk. Het ROC van Amsterdam biedt
entree-opleidingen aan binnen verschillende sectoren.
Kijk voor meer informatie op: rocva.nl/entree

5

Tot wanneer ben ik leerplichtig?

Je bent leerplichtig tot je 16e, mits je minimaal een mbo
diploma op niveau 2 of havodiploma hebt gehaald. Dit
wordt een startkwalificatie genoemd. Heb je na je 16e nog
geen startkwalificatie, dan ben je tot je 18e leerplichtig.

6

Wanneer heb ik recht op
studiefinanciering?

BOL en 16 of 17 jaar oud: je ouders kunnen een kindgebonden budget aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten
voor kinderen onder de 18 jaar. Lees meer op mijntoeslagen.nl.
Je hebt ook recht op een studentenreisproduct.
BOL en 18 jaar of ouder: meestal heb je recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs en
een studentenreisproduct. Afhankelijk van het inkomen van je
ouders kun je soms ook een aanvullende beurs krijgen. Die moet
je extra aanvragen. Ook kun je een extra lening aanvragen.
BBL: geen recht op studiefinanciering. Het leerbedrijf
waar je in dienst bent, betaalt soms de opleidingskosten.
Uitgebreide informatie vind je op: duo.nl
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3

Vakopleiding

7

Mbo niveau

4

Middenkaderopleiding

• Havodiploma

Wanneer moet ik mij aanmelden?

Wil je je aanmelden voor schooljaar 2023 - 2024? Meld je dan
vóór 1 april aan voor een opleiding. Het kan namelijk zijn dat
de opleiding van je keuze maar een beperkt aantal plaatsen
heeft. Meestal word je geplaatst op volgorde van aanmelding,
het is dus extra belangrijk dat je je tijdig aanmeldt. Wanneer
je je vóór 1 april aanmeldt, kun je je via onze website voor
maximaal drie opleidingen aanmelden. Je kunt elke aanmelding
twee keer veranderen. Samen kijken we of dit de opleiding
is die het beste bij jou past. Na 1 april kun je je nog maar
aanmelden voor één opleiding.

8

H
 oe meld ik me aan voor een opleiding?

Ga naar de opleiding van je keuze op rocva.nl en
kies ‘Meld je aan voor deze opleiding’.
2
Log in met je bestaande profiel of maak een nieuw
profiel aan als je nog geen profiel hebt. Gebruik hiervoor
altijd je persoonlijke e-mailadres, de aanmelding voor de
opleiding wordt namelijk getoond in dit profiel. Gebruik
dus niet je e-mail van school en onthoud je inloggegevens
goed.
3
Vul het aanmeldformulier in. Hierbij heb je je burgerservicenummer nodig. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Na het aanmelden kun je de status van je aanmelding volgen
in je profiel. Je krijgt ook een bevestiging per e-mail.
1

Bekijk het filmpje met uitleg over aanmelden op

rocva.nl/hulpbijaanmelden
ROC van Amsterdam

Aanmelding

9

Kennismaking

Studiekeuzeadvies

Inschrijving

Ik heb me aangemeld, en nu?

Nadat je je hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een kennismaking. Deze kennismaking verschilt per opleiding. We houden
rekening met je voorkennis en ervaring. Zo snel mogelijk na je aanmelding krijg je bericht over wat er van je verwacht wordt en
wanneer. Deze kennismakingsactiviteiten zijn verplicht. We willen je zo goed mogelijk informeren en begeleiden voordat je je
definitieve opleidingskeuze maakt. Kennismakingsactiviteiten worden meestal op vaste momenten in het jaar gepland,
zodat je hier rekening mee kunt houden.
Studiekeuzeadvies
Na afronding van je aanmelding en het volgen van de kennismakingsactiviteiten geven we je eventueel een studiekeuzeadvies.
We laten je weten of wij denken dat de gekozen opleiding bij je past. Of misschien welke opleiding ons meer geschikt voor jou lijkt.
Als je dat advies wilt volgen, helpen we je natuurlijk om zo snel mogelijk op de juiste opleiding te komen. Binnen zes weken na de
kennismakingsactiviteiten laten we je weten of je kunt starten met de opleiding van jouw keuze. Zo weet je snel waar je aan toe bent.

10

Hoe wijzig ik mijn aanmelding?

Je mag elke aanmelding maximaal twee keer wijzigen. Ga naar
de aanmelding in je profiel op rocva.nl. Daar kies je een nieuwe
opleiding via de link ‘Aanmelding wijzigen’.

11

In januari starten met je opleiding?

Kijk op rocva.nl of de opleiding van jouw keuze een tweede
instroommoment heeft. Meld je vóór 1 december aan als je
in januari met een opleiding wilt beginnen.
Let op: Een opleiding start alleen bij voldoende aanmeldingen.

Tips voor ouders/verzorgers
Hoe kunt u helpen bij de studiekeuze van
uw kind? Lees tips op rocva.nl/ouders

12

Moet ik zelf een stageplaats regelen?

Ja, je regelt zelf een stageplek. Het ROC van Amsterdam
helpt je bij de voorbereiding.
Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)
BOL is een combinatie van school en stage. Bij een BOL-opleiding zijn de studenten en de opleiding samen verantwoordelijk
voor het vinden van een stageplaats. Dat betekent dat de
student en de opleiding zich maximaal inspannen voor het
realiseren van een stageplaats.
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
BBL is een combinatie van werken en leren. Om te starten met
een BBL-opleiding heb je een leerwerkbaan bij een erkend
leerbedrijf nodig, dit dien je vooraf te regelen.
Kijk voor meer informatie op: rocva.nl/stage en stagemarkt.nl

2023 - 2024
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13

I k weet niet wat ik moet studeren.
Wat nu?

In het ROCvA Informatiecentrum ben je welkom voor een
beroepsinteressetest of een adviesgesprek. Neem vooraf
contact op met het Informatiecentrum. Op rocva.nl/
studiekeuzetest vind je vijf verschillende studiekeuzetesten.
Deze helpen je ontdekken waar jouw talent ligt en welke
mbo-opleiding daarbij past. Je kan ook kiezen voor Izone.
Bij Izone ontdek je op je eigen tempo welke vervolgopleiding
en welk werkveld bij jou past.
Check voor meer informatie: rocva.nl/izone

14

W
 at als ik de verkeerde opleiding
heb gekozen?

Het ROC van Amsterdam heeft ruim 300 mbo-opleidingen.
Sluit je opleiding niet helemaal aan op je wensen, dan kun je
binnen je sector (opleidingsrichting) overstappen naar een
andere opleiding. Stap je over naar een opleiding van een
andere sector (opleidingsrichting) dan kan het zijn dat je een
beetje studievertraging oploopt. Ga voor meer informatie naar
de studieadviseur van je opleiding, het Loopbaan Expertise
Centrum (LEC) of Student Succes Centrum (in Hilversum).

15

Hoe zijn de opleidingen ingedeeld?

Tijdens je opleiding krijg je vakken die voorbereiden op een
beroep en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen.
Naast deze standaardvakken, is er ook de ruimte om te kiezen
voor keuzedelen. Zo kan een deel van de opleiding zelf worden
ingevuld en kies je keuzedelen die aansluiten bij je interesses
en toekomstdromen!

16

K
 an ik versneld een mbo-opleiding
volgen?

Ben jij een extra gemotiveerde student? Of heb je havo
gedaan? Misschien is een flex-opleiding iets voor jou. Via
deze route kan je versneld doorstromen naar het hbo. Je
behaalt in een kortere tijd een vakdiploma op niveau 3 of 4
en je doet tijdens de opleiding veel praktijkervaring op.
Je kunt al starten met een flex-opleiding als je een overgangsbewijs van 3 naar havo 4 hebt óf met een havo/vwo-diploma.
Tijdens de kennismaking wordt er gekeken naar je voor
opleiding, studieresultaten en (werk)ervaring.
Kijk voor meer informatie op: rocva.nl/flex

17

K
 an ik extra begeleiding krijgen
op school?

Heb je behoefte aan extra ondersteuning? We houden graag
rekening met jouw persoonlijke situatie. Geef dit tijdens het
aanmelden aan ons door. Voor vragen of meer informatie kun
je contact opnemen met het Informatiecentrum. De contact
gegevens vind je op pagina 43.

18

Wat zijn de doorstroommogelijkheden?

In het mbo sluiten de opleidingen op elkaar aan. Met een
diploma op niveau 3 kun je doorstromen naar een opleiding
op niveau 4. We gaan altijd met je in gesprek om te bepalen
wat de beste route voor jou is. Regel je doorstroom op tijd.
In ieder geval vóór 1 april. Zo kun je nog meedoen met de
kennismakingsactiviteiten. Ook kan het zijn dat er op je nieuwe
opleiding een beperkt aantal plaatsen zijn. Wil je na je mbo40

opleiding naar het hbo? Het ROC van Amsterdam werkt samen
met een aantal hbo-instellingen, zodat de doorstroom van
niveau 4 naar een hbo-opleiding goed verloopt.

19

S
 tudie in cijfers en kansen
op de arbeidsmarkt?

Wil je meer weten over de kwaliteit van onze opleidingen en
over je kansen op de arbeidsmarkt? Ga dan op rocva.nl naar
de opleidingspagina van jouw keuze. Klik onder het kopje
‘Kwaliteit en Kansen’ op de link ‘Studie in Cijfers’. Door dit
overzicht kan je verschillende opleidingen makkelijk met
elkaar vergelijken.
Let op: ‘Studie in Cijfers’ is een momentopname en kan er dus
elk half jaar anders uitzien, zowel positief als negatief.

20

Wat is beroepsgericht onderwijs?

Op het ROC van Amsterdam krijg je beroepsgericht onderwijs
waarin je de kennis, houding en vaardigheden leert om een
goede vakman/vakvrouw te worden. Het onderwijs wordt dan
ook samen met bedrijven uit de regio ontwikkeld. Leer je snel?
Dan kun je in kortere tijd je opleiding afronden. Met je persoonlijke begeleider bepaal je twee keer per jaar welke vaardigheden
je onder de knie hebt en welke lessen je nog moet volgen.
Naast praktijkopdrachten die je individueel of in een groepje
uitvoert, doe je ook tijdens je stage praktijkervaring op. Je leert
van mensen uit de praktijk de kneepjes van het vak. In een portfolio verzamel je je werkstukken, toetsresultaten, stagebeoordelingen etc., zodat je aan je toekomstige werkgever kunt laten
zien wat je allemaal in huis hebt. Uiteindelijk is je mbo-diploma
de beste garantie voor een loopbaan of verdere studie.

21

Wat doet het ROCvA aan veiligheid?

Alleen studenten met een studentenpas hebben toegang tot
de schoolgebouwen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen
zich veilig voelt en dat mensen die niet in de school horen
ook niet binnenkomen.
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Wat is de ROCvA Studentenraad?

De studentenraad bestaat uit mbo-studenten die zijn gekozen
door medestudenten. De studenten bespreken met hun
medestudenten wat er op het ROCvA kan verbeteren en gaan
in gesprek met het bestuur over de problemen en oplossingen.
Kijk voor meer informatie op: rocva.nl/studentenraad
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I k ben topsporter. Kan ik dat
combineren met een opleiding?

Ja, dat kan! Bij ons hoef je niet te kiezen tussen topsport en
studie. De studiebegeleider van je opleiding en de topsport
begeleider maken samen met jou een aangepast studie
programma. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met je trainingen en wedstrijden.
Mail voor meer informatie naar: topsport@rocva.nl

Bekijk ook onze Q&A video’s op

rocva.nl/QA
ROC van Amsterdam

2023 - 2024

Niveau

+

3

4

In dit overzicht staan al onze opleidingen op niveau 3 en 4. Met je diploma vmbo-kader, vmbo-gemengde
leerweg, vmbo-theoretische leerweg of diploma mbo niveau 2 kun je naar een niveau 3- of 4-opleiding.
Opleiding

Niveau Duur

Leerweg

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
2–3

BBL
BOL / BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BOL / BBL
BOL
BBL
BBL
BBL

3

3

BBL

3

3

BOL / BBL

3
3
3
3
3

3
3
3
3
1–3

BBL
BBL
BBL
BBL
BBL

3
3
4
4

3
3
3
3

BOL / BBL
BOL / BBL
BOL
BBL

4
4
4

4
4
3

BOL / BBL
BOL / BBL
BBL

4

2–3

BBL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
4
4
4
3

BOL / BBL
BBL
BBL
BBL
BOL / BBL
BOL / BBL
BBL
BOL / BBL
BBL
BOL / BBL
BBL
BOL
BOL / BBL
BBL
BBL
BOL / BBL
BOL / BBL
BBL
BBL

3
3
3
3

3
3
3
1–3

BOL
BBL
BBL
BBL

Bouw, Infra & Onderhoud
Allround Metselaar
Allround Timmerman
Allround Vakkracht Technisch Onderhoud
Gezel Schilder
Straatmaker
Vakkracht Industrieel Lakverwerker
Middenkaderfunctionaris Bouw
Middenkaderfunctionaris Infra
Uitvoerder Bouw en Infra
Vastgoedadviseur
Werkvoorbereider Bouw
Elektro & Installatietechniek
Eerste Monteur Elektrotechnische industriële
installaties en systemen
Eerste Monteur Elektrotechnische installaties
in de gebouwde omgeving
Eerste monteur koude- en klimaatsystemen
Eerste Monteur Laagspanningsdistributie
Eerste Monteur Middenspanningsdistributie
Eerste Monteur Service en Onderhoud Elektrotechniek
Eerste Monteur Service en Onderhoud
Werktuigkundige Installaties
Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties (utiliteit)
Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties (woning)
Adviseur Innovatie & Duurzaamheid
Technicus Elektrotechnische Installaties
in de gebouwde omgeving
Technicus Engineering Elektrotechniek
Technicus Engineering Installatietechniek
Technicus Service en Onderhoud
Werktuigkundige Installaties
Werkvoorbereider Installaties
Metaal & Mechatronica
Allround Constructiewerker
Allround Lasser
Allround Pijpenbewerker
Allround Plaatwerker
Allround Precisieverspaner
Eerste Monteur Mechatronica
Eerste Monteur Service en Onderhoud Werktuigbouw
Instrumentmaker
Scheepsbouwer
Tekenaar Werktuigbouw
Constructie- en Plaattechnoloog
Researchinstrumentmaker
Technicus Mechatronica Systemen
Verspaningstechnoloog
Tekenaar Constructeur
Technicus Engineering Mechatronica
Technicus Engineering Werktuigbouwkunde
Technicus Service en Onderhoud Werktuigbouw
Werkvoorbereider Fabricage
Onderhoudstechniek
Construction Repair Specialist
Eerste Monteur Service en Onderhoud Elektrotechniek 	
Eerste Monteur Service en Onderhoud Werktuigbouw 	
Eerste Monteur Service en Onderhoud
Werktuigkundige Installaties

Opleiding

Niveau Duur

Leerweg

Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud 	
Drone Engineering & Operations
Technicus Service en Onderhoud Werktuigbouw 	
Technicus Service en Onderhoud
Werktuigkundige Installaties
Veiligheid & Vakmanschap 4 Avionica
Vliegtuigonderhoudstechnicus Avionica
Vliegtuigonderhoudstechnicus Mechanica
Vliegtuigonderhoud voor havisten (flex-opleiding)

3
4
4
4

3
4
4
2–3

BOL
BOL
BBL
BBL

4
4
4
4

4
4
4
3

BOL
BOL
BOL
BOL

Technology, Lab, Engineering & Design
Adviseur Innovatie & Duurzaamheid
Beroepshavo Human Technology
Drone Engineering & Operations
Technicus Engineering Elektrotechniek
Technicus Engineering Installatietechniek
Technicus Engineering Mechatronica
Technicus Engineering Werktuigbouwkunde

4
4
4
4
4
4
4

3
2–3
4
4
4
4
4

BOL
BOL
BOL
BOL / BBL
BOL / BBL
BOL / BBL
BOL / BBL

Laboratorium
Allround Laborant
Biologisch Medisch Analist (flex-opleiding)
Chemisch-Fysisch Analist (flex-opleiding)

3
4
4

3
4
4

BOL
BOL
BOL

Brood & Banket
Zelfstandig Werkend Bakker
Boulanger
Leidinggevende Bakkerij
Patissier

3
4
4
4

3
1
3
1

BOL / BBL
BBL
BOL
BBL

Business Events
Business Events

4

3

BOL

Facilitaire Dienstverlening
Allround Facilitair Medewerker Luchthaven
Facilitair Manager Events & Catering
Facilitair Manager Hospitality & Events (on the Job)
Facilitair Manager Luchthaven

3
4
4
4

2
3
3
3

BOL / BBL
BOL
BOL
BOL

Technology, Lab, Engineering & Design

Horeca, Bakkerij & Facilitair

Hotelmanagement & Horeca
Allround Hospitality Medewerker
Allround Hospitality Medewerker (on the Job)
Facilitair Manager Catering & Events
Hotelmanagement (on the Job)
Manager International Hospitality
Hotelmanagement: Mbo-plus Hospitality Manager
(flex-opleiding)
Hotelmanagement: Meewerkend Horeca Ondernemer
Hotelmanagement: Ondernemer / Manager
Leidinggevende Horeca bij BHG
Guest Experience Designer

3
3
4
4
4
4

2
2
2–3
3
3
2

BOL / BBL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

4
4
4
5

3
3
3
2

BOL / BBL
BOL
BBL
HBO

Koken & Gastheerschap (Culinair)
Hospitality & Maritime Host
Zelfstandig Werkend Gastheer/-vrouw
Zelfstandig Werkend Kok
Gespecialiseerd Kok
Guest Experience Manager
Koken (flex-opleiding)
Leidinggevende Keuken
Plant-based Chef
Sterklas
Culinary Professional
Guest Experience Designer

3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5

1
2
2–3
2
3
2–3
3–4
3
2
2
2

BBL
BOL / BBL
BOL / BBL
BBL
BOL
BOL
BOL
BBL
BBL
HBO
HBO

Kijk voor het meest actuele opleidingenaanbod altijd op rocva.nl
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Opleiding

Niveau Duur

Leerweg

Opleiding

Niveau Duur

Leerweg

3
4
4
4
4
5

2
3
3
3
3
3,5

BOL / BBL
BOL
BOL / BBL
BOL
BOL
BOL

Logistieke Dienstverlening
Allround Medewerker Zorglogistiek on the Job
Logistiek Teamleider
Logistiek Supervisor
Specialist Transport & Logistiek

3
3
4
4

1,5
1,5
3
3

BOL
BOL / BBL
BOL / BBL
BOL

AV-Specialist, Productie, Podium- en Evenemententechniek en Mediavormgever
AV-specialist
4
2–4
BOL
Podium- en Evenemententechniek
3|4
2–4
BOL
Mediavormgever
4
2–4
BOL
Productie
4
2–4
BOL

Luchthavenlogistiek
Aviation Operations
Air Cargo Specialist

4
4

3
3

BOL
BOL

Media & Redactie, Mediavormgever - Crossmedia design, Mediamaker en Signmaker
Allround Signmaker
3
3
BOL
Allround Mediamaker
3
3
BOL
Mediavormgever - Crossmedia design
4
3
BOL
Media & Redactie
4
3
BOL
Signspecialist
4
4
BOL

Machinist Railvervoer

3

2

BOL

3

1–2

BOL /

Luchthavenlogistiek
Air Cargo Specialist
Aviation Operations

4
4

3
3

BOL
BOL

Luchthaven Facilitair
Allround Facilitair Medewerker Luchthaven
Facilitair Manager Luchthaven

3
4

2
3

BOL
BOL

Steward / Stewardess
International Steward / Stewardess
Steward / Stewardess
Steward / Stewardess (BBL)
Steward / Stewardess (flex-opleiding)
Steward / Stewardess (on the Job)
Steward / Stewardess TUI

4
4
4
4
4
4

3 – 3,5
3 – 3,5
1
1–2
3
1,5

BOL
BOL
BBL
BOL
BOL
BOL

Vliegtuigtechniek
Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud
Construction Repair Specialist
Drone Engineering & Operations
Vliegtuigonderhoudstechnicus Avionica
Vliegtuigonderhoudstechnicus Mechanica
Vliegtuigonderhoud voor havisten (flex-opleiding)
Veiligheid & Vakmanschap 4 Avionica

3
3
4
4
4
4
4

3
3
4
4
4
3
4

BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

3
3

2
2

BBL
BBL

3
3
4

3
3
4

BOL / BBL
BBL
BBL

4

4

BOL / BBL

Creatief & Cultureel

ICT

MASk (Make-up & Hair Art School Amsterdam)
Allround Make-up & Hair Artist

Allround Medewerker IT Systems & Devices
Cloud & Infrastructure Technician
Expert IT Systems & Devices
Software Developer
Software Developer op de Bit Academy
Mhbo ICT Engineer

4

3

BOL

PACT+ (School voor theater, dans, muziek en music production)
Dans
4
3
Music Production
4
3
Muziek
4
3
Theater
4
3
Topjaar PACT+
4
1

BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

Frank Sanders Akademie
Frank Sanders Akademie voor Musical en Muziektheater

4

3–4

BOL

Media & Vormgeving

Handel & Ondernemen
Commercieel Medewerker
Retailspecialist
Retailspecialist (on the Job)
Retailspecialist 20+
Commercie
Consulent Commerciële Arbeidsbemiddeling (Intercedent)
Consulent Commerciële Arbeidsbemiddeling (Intercedent)
(flex-opleiding)
E-commerce Specialist
International Account Management
International Business Management
International E-Commerce Specialist
Junior Accountmanager
Junior Accountmanager (flex-opleiding)
Junior Manager Groothandel
Junior Manager Internationale Handel
Ondernemer Handel
Retailmanager
Retailmanager 20+
Smart Retail & Logistics
Vakman Ondernemer

3
3
3
3
3|4
4
4

2
2
2
1–2
3
3
2

BOL
BOL / BBL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
2
3
3
2–3
2–3
1,5 – 3
3
1

BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL / BBL
BOL / BBL
BOL
BOL
BOL / BBL

3
4
4
4
4

2
3–4
2
2–3
1

BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

Jan des Bouvrie College

Logistieke Dienstverlening

Rail

Luchthaven
Luchthavenbeveiliging
Luchthavenbeveiliger 3
BBLs

Mobiliteitstechniek

Retailspecialist Mode
Interieuradviseur
Interieuradviseur (flex-opleiding)
Retailmanager Mode
Retailmanager Mode (flex-opleiding)

Legal, Finance & Business Support				
Brede opleidingen
Business Village
House of Business

4
4

3
2–3

BOL
BOL

Finance
Business Administration & Control Specialist
4
Business Administration & Control Specialist (flex-opleiding) 4

3
2–3

BOL
BOL

Legal, Insurance & HR Services
Legal, Insurance & HR Services Specialist
Legal, Insurance & HR Services Specialist (flex-opleiding)
Legal, Insurance & HR Services Specialist (23+ traject)

4
4
4

3
2–3
2–3

BOL
BOL
BOL

Business Support
Allround Assistant Business Services
3
Office & Management Support Specialist
4
Office & Management Support Specialist (flex-opleiding) 4

2–3
3
2–3

BOL
BOL
BOL

Marketing, Communication & Events				
Beroepshavo Marketing & Communication Specialist
(werktitel)
Business Events
Business Village
Event Producer
International Marketing & Communication Specialist
Marketing & Communication Specialist
Marketing & Communication Specialist (flex-opleiding)
Medewerker Evenementenorganisatie

4

2–3

BOL

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
2–3
3
2–3
3

BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

Autoschadetechniek
Eerste Autoschadehersteller
Eerste Autospuiter
Autotechniek / Bedrijfsautotechniek
Allround Autotechnicus
Allround Bedrijfsautotechnicus
Technisch Specialist Bedrijfsauto’s /
Elektrische Voertuigen
Technisch Specialist Personenauto’s /
Elektrische Voertuigen

Tweewielertechniek				
Allround Scootertechnicus
3
3
BOL / BBL
Allround Motorfietstechnicus
3
3
BOL / BBL
Eerste Fietstechnicus
3
3
BOL / BBL
Mode & Jean School
Jean School
Denim Developer
Denim Developer (flex-opleiding) (English)

4
4

3
1

BOL
BOL

Menswear
Menswear & Tailoring (flex-opleiding)

4

1–3

BOL

Mode
Assistant Fashion Tailor
Retailspecialist Mode
Fashion Designer
Fashion Designer (flex-opleiding)
Fashion Product Coordinator
Fashion Product Coordinator (flex-opleiding)
Retailmanager Mode
Retailmanager Mode (flex-opleiding)
Fashion Tailor
Meesteropleiding Coupeur

3
3
4
4
4
4
4
4
4
5

3
2
3
2
3
2
3
1
3
2

BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

Kijk voor het meest actuele opleidingenaanbod altijd op rocva.nl
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Opleiding

Niveau Duur

Leerweg

Johan Cruyff College & Topsport
Johan Cruyff College – Sport & Business
Marketing & Communicatie Specialist

4

3

BOL

Johan Cruyff College – Sport & Coaching
Sportinstructie, Training & Coaching

4

3

BOL

Sport & Bewegen
Sport & Bewegingsleider
Sport & Bewegingscoördinator
Sport & Bewegingscoördinator (flex-opleiding)
Esports, Game & Event Manager
Urban Sport Trainer

3
4
4
4
4

3
3–4
2
3
3

BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

Sport & Gezondheid
Sport & Gezondheid

4

3

BOL

Sport & Bewegen

Toerisme & Recreatie
Leisure & Hospitality
Zelfstandig Medewerker Leisure & Hospitality
Manager Leisure & Hospitality

3
4

2–3
3

BOL
BOL

Travel & Hospitality
Allround Hospitality Medewerker
Allround Hospitality Medewerker (on the Job)
Zelfstandig Medewerker Travel & Hospitality
Zelfstandig Medewerker Travel & Hospitality (on the Job)
International Travel & Hospitality Management (bilingual)
Manager International Hospitality
Manager Travel & Hospitality
Manager Travel & Hospitality (on the Job)

3
3
3
3
4
4
4
4

2
2
2–3
2–3
3
3
3
3

BOL / BBL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

Uiterlijke Verzorging
Haarverzorging
Haarstylist
Haarstylist Heer
Haarstylist Dame (flex-opleiding)
Haarstylist Heer (flex-opleiding)
Salonmanager

3
3
3
3
4

2–3
2
1
1
1

BOL / BBL
BOL
BOL / BBL
BOL
BBL

New Beauty School
New Beauty

3|4

3

BOL

Schoonheidsverzorging
Allround Schoonheidsspecialist
Allround Schoonheidsspecialist (flex-opleiding)
International Beauty Therapist (bilingual)

3|4
4
4

3
2
3

BOL
BOL
BOL

Beveiliging
Luchthavenbeveiliger 3
Leidinggeven op basis van Vakmanschap

3
4

1–2
1

BOL / BBL
BOL

Handhaver Toezicht & Veiligheid
Handhaver Toezicht & Veiligheid
Leidinggeven op basis van Vakmanschap

3
4

2
1

BOL
BOL

Veiligheid & Vakmanschap
Veiligheid & Vakmanschap 3 ICT
Veiligheid & Vakmanschap 3 Grondoptreden
Leidinggeven op basis van Vakmanschap
Veiligheid & Vakmanschap 4 Avionica

3
3
4
4

2
2,5
1
4

BOL
BOL
BOL
BOL

Assisterende Gezondheidszorg
Apothekersassistent
Apothekersassistent (flex-opleiding)
Doktersassistent
Doktersassistent
Tandartsassistent

4
4
4
4
4

3
2
3
2
3

BOL / BBL
BBL
BOL
BBL
BOL

Laboratorium
Allround Laborant
Biologisch Medisch Analist (flex-opleiding)
Chemisch-Fysisch Analist (flex-opleiding)

3
4
4

3
4
4

BOL
BOL
BOL

Veiligheid

Opleiding

Niveau Duur

Leerweg

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (flex-opleiding)
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (on the Job)
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (flex-opleiding)
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
voor havisten (flex-opleiding)
Instructeur Mbo (on the Job)
Onderwijsassistent (on the Job)
Onderwijsassistent voor havisten (flex-opleiding)

3
4
4
4
4

1–2
3
3
1–2
1–2

BBL
BBL
BOL
BBL
BBL

4
4
4

1
3
2

BBL
BOL
BOL

Praktijkopleider
Praktijkopleider (on the Job)

4

1

BBL

Sociaal Werk
Sociaal Werker (on the Job)

4

3

BOL / BBL

3
3
3

3
3
3

BOL / BBL
BOL / BBL
BOL / BBL

3
4
4
4
4

1–3
4
3
3
2 – 2,5

BBL
BOL / BBL
BOL
BOL / BBL
BOL / BBL

4
4
4
4

3
2–3
3
2–3

BOL
BOL
BOL
BOL

4

3

BOL

Verpleging & Verzorging
Verzorgende IG
Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg (combitraject)
Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg (combitraject)
(on the Job)
Zorgprofessional+ (on the Job)
Mbo-Verpleegkundige
Mbo-Verpleegkundige Intensief (flex-opleiding)
Mbo-Verpleegkundige voor havisten (flex-opleiding)
Mbo-Verpleegkundige voor VIG (flex-opleiding)
International Studies
Business Management Studies
International Account Management (bilingual)
International Business Management (bilingual)
International E-Commerce Specialist (bilingual)
International Marketing & Communication Specialist
(bilingual)
International Beauty Therapist
International Beauty Therapist (bilingual)
International Travel & Hospitality
International Travel & Hospitality Management
(bilingual)
Manager International Hospitality (bilingual)

4

3

BOL

4

3

BOL

Jean School
Denim Developer (flex-course) (English)

4

1–3

BOL

Urban Sport Trainer
Urban Sport Trainer

4

3

BOL

Wat is
jouw talent?

Zorg & Welzijn

Maatschappelijke Zorg
Begeleider Maatschappelijke Zorg
Begeleider Maatschappelijke Zorg
Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg
Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg (combitraject)
(on the Job)
Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg (combitraject)
Zorgprofessional+ (on the Job)

3
3
4
3

3
2–3
3
3

BOL
BBL
BOL / BBL
BOL / BBL

3
3

3
1–3

BOL / BBL
BBL

Pedagogisch Werk & Onderwijs
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (on the Job)

3
3

1,5
3

BBL
BOL / BBL

Vragen?
informatiecentrum@rocva.nl
0900 - 9599
06 - 250 385 66

rocva.nl
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OPEN DAGEN
2022-2023
DO 13 OKT 2022

Amsterdam / Amstelveen /
Hoofddorp / Hilversum

DO 17 NOV 2022

Amsterdam / Amstelveen /
Hoofddorp

Amster

ZA 19 NOV 2022
Hilversum

ZA 28 JAN 2023

DE MAAK JE

STUDIEKEUZE WEKEN

Heb je een open dag bezocht, maar ben je er nog niet
helemaal uit? Schrĳf je ook in voor een meeloopdag of
studiekeuzegesprek. Zo ontdek je of een opleiding bĳ je
past. Meer info vind je op: ROCVA.NL/STUDIEKEUZEWEKEN

Amsterdam / Amstelveen /

Amster
Hoofddorp / Hilversum

DI 21 MRT 2023

Amsterdam / Amstelveen /
Amster
Hoofddorp / Hilversum

Inschrijven: ROCVA.NL/OPENDAG

Vanwege het coronavirus kan een activiteit anders worden ingepland. Kijk altijd op rocva.nl voor up-to-date informatie.

ROCVANAMSTERDAM

