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Ontdek zelf, leer samen.
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Je kiest voor MBO College Hilversum als je graag de
ruimte krijgt om zelf te ontdekken wie je bent. Als je wilt
weten waar je goed in bent en welk beroep bij jou past.
Wij kijken ook samen met jou hoe jij het best kunt leren,
want niet iedereen is hetzelfde. Bij ons leer je naast een
vak ook persoonlijke vaardigheden. Zo ben jij goed
voorbereid op je toekomst.

Binnen onze school bieden wij veel verschillende opleidingen aan op alle niveaus. Dit betekent dat je makkelijk kan
doorstromen naar een hoger niveau als je dat wil. Wij werken
met kleine klassen. Hierdoor hebben wij veel aandacht voor
jou en bieden wij je de begeleiding die jij nodig hebt.
Zit je toch niet op de juiste plek? Dan is overstappen naar
een andere opleiding binnen onze school heel makkelijk.

Uit welke opleidingen
kan je kiezen?
Iedereen met een diploma van de middelbare school is
welkom op een van onze mbo-opleidingen. Jouw voor
opleiding bepaalt op welk niveau je kan starten. Heb je
een vmbo-basisdiploma? Dan kun je starten met een van
onze leuke opleidingen op niveau 2..

Ga goed van start
met onze Starters
Studies
De verzameling niveau 1 en 2 opleidingen op MBO College
Hilversum noemen wij ‘Starters Studies’. Starters Studies zijn
opleidingen met leerroutes op maat. Hiermee bedoelen we
dat je bijvoorbeeld jouw opleiding in je eigen tempo kan
doen of dat je tijdens de opleiding de ruimte krijgt om te
ontdekken wat goed bij je past.
Bij Starters Studies besteden we veel tijd en aandacht aan
jou. Je krijgt de begeleiding die jij nodig hebt. Wie ben je?
Waar sta je? Waar ben je goed in? En waar wil je naartoe?
We werken samen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
Wij helpen je om keuzes te maken. Om goed na te denken
over je toekomst en het beste uit je zelf halen. Zo sta jij na
je opleiding stevig in je schoenen en ben je klaar voor de
toekomst. Ontdek zelf, leer samen!

WERK (Startkwalificatie)

Wij werken samen met veel topbedrijven in de buurt.
Een leuke stageplek is vaak zo geregeld. Of je kunt er aan
de slag na het behalen van je diploma.
Als je kiest voor MBO College Hilversum kies je voor een
sfeervolle en gezellige school die goed te bereiken is met
de trein en bus. Je bent van harte welkom!

MBO niveau 1
(Entree)

Geen diploma
(Minimaal 16 jaar)
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Heb je geen diploma van de middelbare school? Dan ben
je van harte welkom bij Entree (niveau 1). Entree heeft
opleidingen in de richting van Handel, Logistiek, Horeca,
Techniek en Gezondheidszorg. Je leest meer over Entree
op pagina 6.

MBO niveau 2
(Basisberoepsopleiding)

Vmbo basis

HBO

MBO niveau 3
(Vakopleiding)

• Vmbo kader
• Vmbo gemengde
leerweg
• Vmbo theoretische leerweg

MBO niveau 4
(Middenkaderopleiding)

Ongediplomeerd
havo of vwo met een
overgangsbewijs van
klas 3 naar 4

Havo-diploma
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Welke
manier van
leren past
bij jou?

Voordat je een opleiding gaat kiezen
is het goed om jezelf een paar
vragen te stellen. Het gaat namelijk
niet alleen om wat je leuk lijkt om
te doen (lees daarover meer onder
“Wat kies jij” op pagina 16),
maar ook om hoe je wil gaan leren.
Als je al deze vragen voor jezelf
beantwoordt, kom je tot een goede
keuze die bij je past.

1

Lees verder onder het kopje ‘Leer je graag op school
of in de Praktijk’.

Jouw MBO opleiding:
Kies je BOL of BBL?

BBL betekent beroepsbegeleidende leerweg. Als je kiest
voor BBL heb je een baan of helpen wij je bij het vinden
van een passende baan. Je bent dus in dienst bij een bedrijf,
verdient een salaris en gaat gemiddeld één dag per week
naar school.

BOL betekent beroepsopleidende leerweg. Kies je voor
BOL, dan ga je bij de meeste opleidingen de hele week
naar school en loop je één of meer periodes stage.
Een uitzondering hierop is onze Brede niveau 2 opleiding.
Dit is een BOL-opleiding die je in de praktijk volgt.

BOL

BEROEPS OPLEIDENDE LEERWEG

BBL

HETZELFDE
DIPLOMA

BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG

Meer theorie en zelfstudie

Meer praktijk

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

3 à 4 dagen per week werken en 1 à 2 dagen
in de week op school

Een baan bij een leerbedrijf is niet verplicht

Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf

De praktijkervaring doe je op met stages

Theorie op school, op je werk pas je de theorie toe

Soms een stagevergoeding

Loon of een soort stagevergoeding

Wel studieﬁnanciering (vanaf 18 jaar) en OV-jaarkaart

Geen studieﬁnanciering en OV-jaarkaart

Veel contact met medestudenten, doordat
je veel op school bent

Weinig contact met medestudenten, doordat
je weinig op school bent

Kosten lesgeld schooljaar 2021 – 2022:
BOL alle niveaus €608*

Kosten cursusgeld schooljaar 2021 – 2022:
BBL niveau 1-2 €126* / BBL niveau 3-4 306*

Schoolvakanties

Vakanties in overleg

3
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Leer je graag op school
of in de praktijk?

Op school: praktijklessen en stage
Leer jij graag op school, dan vind jij het fijn om met
medestudenten in een klas te zitten. Je krijgt gerichte
praktijklessen van ervaren docenten die jou de kneepjes
van het vak leren. Naast de lessen op school, loop je
ook één of meerdere stages bij een bedrijf. Zo doe je
werkervaring op en ontdek je of het beroep bij je past.
In de praktijk: volg les op de werkvloer!
BOL in de praktijk
Ben jij iemand die liever leert op de werkvloer dan op
school? Bij een BOL-opleiding ‘in de praktijk’ krijg je les
van praktijkopleiders van het bedrijf 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
ook nog stageloopt bij een ander bedrijf. Zo krijg je een
goed beeld van het beroep. Je leert het vak van échte
vakmensen. En misschien blijf je er na het behalen van je
diploma wel werken. Bij een BOL-opleiding in de praktijk
leer je samen met medestudenten en werk je in projecten
bij het bedrijf. De opleiding is écht verplaatst naar de
werkvloer.
Past dit bij jou? Dan is onze ‘Brede Niveau 2 in de Praktijk’
echt iets voor jou! Je leest meer over deze toffe opleiding
in de kolom hiernaast óf in de opleidingsfolder ‘Brede
Niveau 2 in de Praktijk’.
BBL in de praktijk
Bij een BBL-opleiding heb je een arbeidsovereenkomst
met het bedrijf waar je leert en werkt. Vaak werk je alleen
bij het bedrijf en soms met medestudenten. Je loopt geen
stage en ontvangt een salaris. Je gaat wel naar school voor
de algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen.

Ga jij voor breed
of voor smal?

Ik ga voor smal: ik weet al goed wat ik wil!
Droomde jij er als kind al van om kapper te worden? Of wil jij
net als je opa timmerman worden? Kortom: weet je gewoon
al heel goed wat je wilt? Kies dan voor één van onze smalle
niveau 2 opleidingen. Je vindt ze in het opleidingenoverzicht
op de laatste pagina.
Bij onze smalle niveau 2 opleidingen leer je alle kneepjes
van het vak van jouw keuze. De ervaren docenten hebben
veel passie voor hun vak en maken van jou een echte
professional. Maar er is ook ruimte om zelf te ontdekken.
Bijvoorbeeld door onze keuzedelen. Hiermee kan je jouw
horizon verbreden of jezelf juist nog meer specialiseren
binnen je eigen vakgebied.

Ik ga voor breed: ik wil graag ontdekken
wat bij mij past
Brede Niveau 2 ‘in de praktijk’
Leer jij het beste in de praktijk, ben je een aanpakker en wil
jij ontdekken wat het beste bij jou past? Dan is een brede
niveau 2 opleiding iets voor jou! MBO College Hilversum
biedt twee brede niveau 2 opleidingen aan: Zakelijke
Dienstverlening en Zorg & Dienstverlening. De opleiding
duurt twee jaar. Je leert vooral terwijl je aan het werk bent
bij een bedrijf. Je krijgt les van docenten van MBO College
Hilversum en van de medewerkers op de werkvloer.
Ook is er veel begeleiding en aandacht voor jou.
Unieke opleiding: meerdere diploma’s en veel
werkervaring in twee jaar!
Met deze opleiding ga je met minimaal een tot wel drie
diploma’s de arbeidsmarkt op én heb je aantoonbaar twee
jaar werkervaring! Met een brede opleiding ben je breed
inzetbaar. Om aan te pakken en bij te springen, maar zeker
ook om mee te denken en zaken te verbeteren. Je bent van
alle markten thuis, je bent hulpvaardig en flexibel. Je vindt
het leuk om je eigen carrière vorm te geven en in een bedrijf
of organisatie op verschillende afdelingen te werken.
Bedrijven staan om iemand als jij te springen!
Interesse?
Kijk voor meer informatie in onze folder ‘Brede Niveau 2’
of op mbocollegehilversum.nl/bredeniveau2

*Let op: vanwege de coronamaatregelen was er een korting van 50% op het lesgeld voor 2021-2022.
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Studenten met
ambitie: doorstromen
naar een hoger niveau
In het mbo sluiten de opleidingen op elkaar aan. Met een
diploma op niveau 1 kun je doorstromen naar een opleiding
op niveau 2. Een opleiding op niveau 2 sluit weer goed aan
op een opleiding op niveau 3 of 4. Ben je extra gemotiveerd? Je kunt bij het doorstromen naar een hoger niveau
ook kiezen voor een flex-opleiding op niveau 3 of 4.
Met deze versnelde opleiding behaal je in kortere tijd een
vakdiploma. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.
Tijdens je kennismaking wordt gekeken naar je voor
opleiding, studieresultaten en motivatie. We gaan altijd
samen met je in gesprek om te bepalen wat de beste
leerroute voor jou is.

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 op MBO College Hilversum.
Met een Entree-diploma kun je doorstromen naar
een mbo-opleiding niveau 2 of gaan werken.
Wij bieden entree-opleidingen aan in verschillende opleidingsrichtingen; van Handel tot Horeca en van Zorg tot
Techniek. Het programma duurt een jaar. Je krijgt lessen
op school en je loopt stage. Je wordt tijdens de opleiding
begeleid door een eigen coach en vaste docenten. En als
je extra hulp of begeleiding nodig hebt, dan staat de
studieloopbaanbegeleider voor je klaar.
Voor wie is Entree?
• Je hebt geen vmbo- of havodiploma.
• Je bent minimaal 16 jaar.
• Je bent in staat een mbo-opleiding af te ronden.
Leslocatie
De opleidingen worden gegeven op Arena 301 in Hilversum.
Ons schoolgebouw is goed bereikbaar met de trein en bus.
BOL-opleiding
BOL (Beroeps Opleidende Leerweg): 60% school
en 40% stage.
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Op pagina 23 van dit magazine vind je ons complete
opleidingenoverzicht op niveau 1 en 2.

Na Entree
Tijdens de opleiding wordt bekeken of je kunt doorstromen
naar mbo-niveau 2 of werk. Jouw lesprogramma wordt
hierop afgestemd.

Opleidingen 2021/2022
Entree
Niveau

Duur

Leerweg

Entree Handel

1

1 jr

BOL

Entree Horeca

1

1 jr

BOL

Entree Logistiek

1

1 jr

BOL

Entree Techniek

1

1 jr

BOL

Entree Zorg &
Dienstverlening

1

1 jr

BOL

Zelf aan zet met
keuzedelen,
vanaf niveau 2
Met keuzedelen ben jij aan zet! Je bepaalt een deel (15%)
van je opleiding helemaal zelf. Vanaf het eerste schooljaar
kies je je eigen keuzedelen. Bij sommige keuzedelen leer
je meer over het vak waar je een opleiding voor volgt.
Er zijn ook keuzedelen die je voorbereiden op een volgende
mbo-opleiding. Het aantal keuzedelen is afhankelijk van je
opleiding. Een extra keuzedeel of een keuzedeel bij een
andere opleiding is ook mogelijk. Daarmee laat je zien waar
je goed in bent als je een baan zoekt.

Meer weten?
Voor meer informatie en aanmelden ga naar:
rocva.nl/entree

STARTERS STUDIES NIVEAU 1-2 MBO COLLEGE HILVERSUM
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Jouw docenten

12 FAQ’s voor
ouders

“Ik probeer steeds inventief te zijn om
zoveel mogelijk studenten te motiveren.
Elke keer als dat gebeurt, is het de
mooiste beloning die er is!”
Carola de Vries is docent Haarverzorging. Ze geeft alle vakken.
En is zelf ook kapster geweest.

“Dat ik zelf in het bedrijfsleven heb
gewerkt is handig! De workshops zijn
praktijkgericht, ik kan dus veel vertellen
over mijn eigen ervaringen!”
Sandra Lodewijk geeft o.a. interactieve workshops bij Brede Niveau 2. Deze
workshops zijn gericht op de werkzaamheden waar onze student vanaf dag één
in de praktijk mee te maken krijgt.

“Onze studenten werken met tools
waarmee ze ook in het bedrijfsleven te
maken krijgen. Echter kun je het niet
krijgen.”
Jens Håkanson is docent ICT, coördinator ICT support niveau 2 en 3
en actief als mediacoach binnen MBO College Hilversum.

“Met passie en betrokkenheid vergroten
wij het loopbaanperspectief van
Entreestudenten. Iedere student
verdient een kans om zich te
ontwikkelen. Wij helpen daar graag bij!”
Nadia el Mannouti is docent burgerschap en mentor. Ze geeft les in zorg en
welzijn en is loopbaan- en BPV-begeleider.

1

Wat kost zo’n
studie?

De kosten van een mbo-opleiding hangen van drie dingen
af: de leeftijd van de student, het soort opleiding (BBL/BOL
en niveau) dat hij kiest, en of het een voltijd- of deeltijd
opleiding is. Hoe meer dagen op school, hoe hoger de
kosten. Hieronder een overzicht van de verschillende
mogelijkheden.
BOL in voltijd
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 schooljaar 2021-2022 is
€ 608*. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast. Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap bepaalt de hoogte
van het bedrag. De DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs)
zorgt voor de inning. Wie op 1 augustus nog geen 18 jaar
is, hoeft geen lesgeld te betalen.
BBL-opleiding of BOL in deeltijd
Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar
18 jaar of ouder is en een BBL-opleiding of BOL-deeltijdopleiding volgt, betaalt cursusgeld. In het schooljaar
2021 – 2022 is dat €126,50* voor een niveau 1 of 2 opleiding.
En € 306* voor een niveau 3 of 4 opleiding. Deze bedragen
worden jaarlijks aangepast. Het ministerie van Onderwijs,
Cultuur & Wetenschap bepaalt hoeveel de student betaalt.
Het ROC van Amsterdam zorgt voor de inning. Ben je op
1 augustus nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld
te betalen.
Extra kosten
Wat de student nodig heeft om op school de opleiding
te volgen en het examen te doen noemen we de basis
uitrusting school. Daarin voorziet de school. De student
moet respectvol en zuinig omgaan met de basisuitrusting
school. Doet een student dat niet, dan kunnen kosten in
rekening worden gebracht. De student zorgt er zelf voor
dat hij/zij beschikt over onderwijsbenodigdheden voor

persoonlijk gebruik. Dit kunnen onder andere zijn:
boeken, readers, schriften, softwarelicenties en een laptop.
Ook sport- en werkkleding en -schoeisel kunnen horen bij
onderwijsbenodigdheden. De school bepaalt de functionele
specificaties van de onderwijsbenodigdheden, niet zijnde
een specifiek merk. De basisuitrusting wordt door school ter
beschikking gesteld voor gebruik tijdens de les. Studenten
die graag zelf hun bijzondere leermiddelen aanschaffen,
worden door school geadviseerd over de aanschaf hiervan.
De precieze afspraken zijn na te lezen in het service
document schoolkosten, op rijksoverheid.nl.

2

Wie heeft er recht op
studiefinanciering?

BOL-studenten 16 en 17 jaar
Ouders kunnen een kindgebonden budget aanvragen.
Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen onder de
18 jaar. Alles hierover lees je op toeslagen.nl. Mbo-studenten
jonger dan 18 jaar hebben ook recht op een OV-kaart.
BOL-studenten 18 jaar of ouder
Deze studenten hebben meestal recht op studiefinanciering.
De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs en een
OV-kaart. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kunnen
studenten soms ook een aanvullende beurs krijgen. Die
moet je extra aanvragen. Ook kun je een extra lening aan
vragen.
BBL-studenten
Deze studenten hebben geen recht op studiefinanciering.
Soms betaalt het leerbedrijf de opleidingskosten.
Uitgebreide informatie lees je op duo.nl.

3

Hoe kunnen aanstaande
studenten zich aanmelden?

Dat kan op rocva.nl. Aanstaande studenten kijken online
voor de opleiding die ze willen gaan doen en vinden daar
een aanmeldformulier. Het invullen van het formulier duurt
ongeveer 10 minuten. Ook kunnen aanstaande studenten
zich aanmelden tijdens een Try-Out Day (open dag)

*Let op: vanwege de coronamaatregelen was er een korting van 50% op het lesgeld voor 2021-2022.
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Help! Mijn zoon/dochter weet
niet wat hij /zij wil studeren.

MBO College Hilversum is goed in het helpen bij het vinden
van de juiste studie. Ook kunnen twijfelaars via het ROCvA
Informatiecentrum een beroeps-interessetest doen of een
adviesgesprek krijgen. Online kunnen ze een studiekeuzetest doen op rocva.nl/studiekeuzetest.

4

Voor wanneer moet mijn kind
zich aanmelden?

Meld je zo vroeg mogelijk aan voor een opleiding. Dan krijg
je van deze opleiding snel bericht over wanneer je kan
kennismaken en hoe dat in zijn werk gaat. Dat verschilt
namelijk per opleiding. Samen kijken we of dit de opleiding
is die het beste bij jou past. Wanneer je je uiterlijk op 1 april
2021 aanmeldt, kun je je digitaal via onze website voor
maximaal drie opleidingen inschrijven. We gaan ervan
uit dat jouw eerste keuze de voorkeur heeft. Je kunt elke
aanmelding twee keer veranderen. Het kan zijn dat de
opleiding naar keuze maar een beperkt aantal plaatsen
heeft. Het is dan ook verstandig om je zo snel mogelijk
en uiterlijk op 1 april aan te melden. Meestal plaatsen
we op volgorde van aanmelding.

5

Kunnen leerlingen zonder
diploma doorstromen naar
het mbo?

Ja, dat kan. Op twee manieren. Leerlingen die over zijn van
het derde naar het vierde jaar havo of vwo kunnen starten
met een mbo-opleiding op niveau 4. Hierna kunnen ze doorstromen naar het hbo of aan het werk. Vmbo-tl-leerlingen,
uit de regio, zonder diploma, kunnen in sommige situaties
worden toegelaten via de toelatingscommissie. Leerlingen
die vmbo-basis/kader niet hebben afgemaakt, maar wel de
capaciteiten hebben om een mbo-opleiding te doen en
ouder zijn dan zestien jaar, kunnen een entree-opleiding
doen. Hebben ze die gehaald, dan kunnen ze doorstromen
naar een mbo-opleiding niveau 2 en/of aan het werk. MBO
College Hilversum biedt entree-opleidingen aan binnen
verschillende opleidingsrichtingen (sectoren). Kijk voor meer
informatie op: rocva.nl/entree.
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En wat als mijn zoon/
dochter verkeerd kiest?

MBO College Hilversum heeft meer dan 100 mbo-
opleidingen. Het ROCvA, waar de school onder valt, heeft er
ruim 300. Sluit de opleiding niet helemaal aan op de wensen,
dan is overstappen binnen een sector (studierichting)
gemakkelijk. Overstappen naar een andere sector kan wat
studievertraging opleveren, maar is zeker mogelijk. Hulp bij
het switchen krijgt de student van de studieadviseur van zijn
of haar opleiding of bij het Student Succes Centrum.

8

Zijn er ook opleidingen
die halverwege het jaar
beginnen?

Een aantal opleidingen heeft een tweede instroommoment
in het schooljaar. Op rocva.nl staat bij elke opleiding aan
gevinkt of de opleiding ook op een ander moment gestart
kan worden. Houd hiervoor de website in de gaten.

9

Wordt de kwaliteit van de
opleidingen gemeten?

Niet alleen de resultaten van de studenten houdt MBO
College Hilversum bij, ook de cijfers van de eigen opleidingen. Alles over de kwaliteit van de opleidingen en de kansen
voor afgestudeerden op de arbeidsmarkt staat op rocva.nl.
Op elke opleidingspagina staat een link ‘Studie in Cijfers’.
Dankzij Studie in Cijfers zijn de verschillende opleidingen
ook goed met elkaar te vergelijken. Let op: Studie in Cijfers
is een momentopname en kan er dus elk half jaar anders
uitzien, zowel positief als negatief.

10

Tot welke leeftijd zijn
kinderen leerplichtig?

De leerplicht is er voor studenten tot zestien jaar. Behalve
als ze nog geen mbo-niveau 2- of havo-diploma hebben.
Dit wordt een startkwalificatie genoemd. Wie op zijn
zestiende nog geen startkwalificatie heeft is tot zijn
achttiende leerplichtig.

11

Hoe zit het met de doorstroommogelijkheden?

Met een diploma op niveau 2 kunnen studenten binnen
hun sector (opleidingsrichting) doorstromen naar een
opleiding op niveau 3 en 4. MBO College Hilversum werkt
samen met een aantal hbo-instellingen, waardoor ook
de doorstroom van niveau 4 naar een vergelijkbare hbo-
opleiding goed verloopt.

12

Waar kan ik met
vragen terecht op
school?
Soms heb je vragen waar je wel wat hulp bij kunt
gebruiken. Kun jij je op school niet goed concentreren?
Twijfel je over je opleiding? Of heb je hulp nodig bij
persoonlijke problemen? Dan zijn er verschillende
manieren om hulp te krijgen.
Student Succes Centrum (SSC)
Als je hulp nodig hebt, kan je altijd terecht bij je mentor.
Als het nodig is, kan je mentor je doorverwijzen naar ons
Student Succes Centrum (SSC) of een pluscoach voor
extra hulp. Het SSC helpt je bij veel verschillende zaken,
zoals geldproblemen, moeite met leren, faalangst, noem
maar op. Kortom: het SSC denkt met je mee!

Wat is en doet de
Studentenraad?

Elke locatie van het ROCvA heeft een Studentenraad.
In Hilversum is deze heel actief. Een Studentenraad bestaat
uit mbo-studenten die zijn gekozen door medestudenten.
De studenten bespreken met hun medestudenten wat er
kan verbeteren en praten met het bestuur van hun locatie
over de problemen en oplossingen. Er is ook een centrale
Studentenraad, met afgevaardigden van alle locaties.
Meer informatie op rocvastudentenraad.nl.
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Opleidingenoverzicht 2021/2022
Starters Studies niveau 1-2
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Niveau

Duur

Leerweg

ICT
Medewerker ICT Support
MBO College Hilversum
Je kiest voor MBO College Hilversum als je graag
de ruimte krijgt om zelf te ontdekken wie je bent, waar
je kracht ligt en welk beroep het beste bij je past.
Wij begeleiden je bij het kiezen van je eigen route.
Bij ons leer je naast een vak ook belangrijke persoonlijke
vaardigheden. Zo ben jij goed voorbereid op
je toekomst.
Wij werken samen met topbedrijven en -instellingen.
Zowel in onze eigen regio als in het buitenland.
Daarnaast bereiden we veel studenten voor — al dan
niet versneld — op een vervolgopleiding op het hbo.
Hiervoor werken we nauw samen met hbo-instellingen
in zowel Amsterdam, Utrecht als Almere. Mocht je het
onverhoopt toch nog niet helemaal zeker weten, dan
is overstappen naar een andere studie binnen ons
college ook zeer eenvoudig, doordat wij werken met
meerdere kleinschalige teams.
Hoe kun jij je aanmelden?
Dat is heel gemakkelijk! Je kijkt op rocva.nl voor de
opleiding die je wilt gaan doen. Ben je eruit? Vul dan
het online aanmeldformulier in. Het invullen van het
formulier duurt ongeveer 10 minuten. Je kunt je ook
aanmelden tijdens een Try-Out Day (Open dag). Dat
kan tot uiterlijk 1 april, om zeker te zijn van plaatsing.

2

1-2 jr

BOL

2

2 jr

BOL

IN DE PRAKTIJK

HILVERSUM

Tijd

Donderdag 14 oktober 2021 online

16:00 – 20:00

Vrijdag 19 november 2021

16:00 – 20:00

Zaterdag 20 november 2021

10:00 – 14:00

Zaterdag 15 januari 2022

10:00 – 14:00

Donderdag 24 maart 2022

16:00 – 20:00

Meld je aan op rocva.nl

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

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

BBL/BOL

Eerste druk 2021/2022

Arena 301
1213 NW Hilversum
035 689 20 00
mbocollegehilversum@rocva.nl
mbocollegehilversum.nl
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2

2 jr

BOL

Medewerker Zakelijke
Dienstverlening

2

2 jr

BOL

Medewerker (Financiële)
Administratie

2

2 jr

BOL

Assistant Business Services

2

1-2 jr

BOL

Medewerker Secretariaat en
Receptie

2

2 jr

BOL

Retailmedewerker

2

1-2 jr

BOL

Verkoper

2

2 jr

BOL

Gastheer/Gastvrouw Horeca

2

2 jr

BOL

Medewerker Facilitaire
Dienstverlening

2

2 jr

BOL

Dienstverlening Helpende
Zorg & Welzijn

2

2 jr

BOL

Medewerker Sport en
Recreatie

2

2 jr

BOL

Entree Bouwen & Infra

1

1 jr

BOL

Sport & Bewegen
Medewerker Sport
en Recreatie

Zorg & dienstverlening
2

2 jr

BOL

Techniek
Autotechnicus

2

2 jr

BBL/BOL

Constructiewerker

2

2 jr

BBL

Monteur Elektrotechnische
Installaties

2

2 jr

BBL/BOL

Monteur Werktuigkundige
Installaties

2

2 jr

BBL/BOL

Plaatwerker

2

2 jr

BBL

Entree Handel

1

1 jr

BOL

Timmerman

2

2 jr

BBL/BOL

Entree Horeca

1

1 jr

BOL

Verspaner

2

2 jr

BBL

Entree Logistiek

1

1 jr

BOL

Entree Techniek

1

1 jr

BOL

Entree Zorg & Welzijn

1

1 jr

BOL

Haarverzorging

MBO College Hilversum

Medewerker Facilitaire
Dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

2 jr

Business & Smart Retail

Datum

Leerweg

2

Kok

Open dagen 2021 / 2022

Duur

Brede Niveau 2

Horeca
Hospitalitymedewerker
on the job - De Eendracht

Niveau

Herenkapper

2

1-2 jr

BOL

Kapper

2

1-2 jr

BBL/BOL

2

1,5-2 jr

BBL/BOL

Entree

Welzijn
Dienstverlening Helpende
Zorg & Welzijn

mbocollegehilversum
MBOCollegeHilversum
mbocollege_hilversum
06 25 03 85 66
Ontdek zelf, leer samen.

STARTERS
STARTERSSTUDIES
STUDIESNIVEAU
NIVEAU1-2
1-2MBO
MBOCOLLEGE
COLLEGEHILVERSUM
HILVERSUM
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Unieke leslocaties

14

Naast onze hoofdlocatie, die pal naast station Hilversum Sportpark ligt,
beschikt MBO College Hilversum over een aantal unieke leslocaties.
Direct naast de school ligt onze sporthal in de Dudok Arena. Deze
bevat naast sportruimtes ook eigen leslokalen. In De Vorstin passen
onze mediastudentenstudenten levensecht leren in de praktijk toe.
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leva

We geven je graag wat tips over de
leukste spots in Hilversum. Zo moet je
een keer in Beeld en Geluid zijn geweest.
En wat dacht je van een drankje doen
bij Mout?
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Dudok Arena

delaan

Media Park

eg

Heijdenstraat
der
van
Jan

3
Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid

Foodhall Mout

Stichting Podium
De Vorstin
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Hotspots in de school

Hav
e

Restaurant du Roc

Binnen MBO College Hilversum zit onze
eigen kapsalon. Hier oefenen aankomende
haarstylisten en kappers dagelijks in deze
echte praktijkruimte. Zo krijgen zij de
ervaring die nodig is om het werkveld
in te gaan. Uiteraard kan je hier ook een
afspraak maken om zelf geknipt te worden!

Ons eigen lesrestaurant wordt dagelijks
gebruikt door de studenten om te oefenen
in de praktijk. Wat het extra bijzonder
maakt, is dat het restaurant ook gewoon
geopend is voor gasten. Je wordt dan
bediend door de horecastudenten en zij
bereiden ook het eten. Zo is het leerzaam
voor onze studenten en een gezellige/
lekkere ervaring voor de bezoekers!

Patio
Tijdens lange schooldagen kunnen we
altijd wel even wat frisse lucht gebruiken.
MBO College Hilversum heeft een gezellige
binnenplaats, waar je even lekker kunt zitten
of pauze houden.

Villa Heideheuvel

12

The Canteen

13

Mediacentrum

8
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Heideheuvel 3
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Gateway D

Red House

Buiten Hilversum
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Vaartweg
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Hilvertshof Shopping Center
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Restaurant/Club Rex
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Veel lessen van Media worden gegeven in (Villa) Heideheuvel, Gateway
D of Redhouse. Studenten van de Beroepshavo krijgen les op hun
eigen locatie, Mediacentrum. Horecastudenten kom je tegen in ons
lesrestaurant The Canteen.
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MBO College Hilversum
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IT freaks en mediatalenten opgelet!

MBO College Hilversum loopt voorop in Media en ICT. Niet zo gek als je
bedenkt dat onze studenten op niveau 3 en 4 hier les krijgen in het grootste
mediagebied van Nederland. Alle belangrijke bedrijven zitten om de hoek en
een groot deel van de lessen volgen zij op het Media Park in verschillende
leslocaties. Hoe cool is dat?!
DOCENT TERRY DE ROODE “Als je iets
met media hebt, moet je in Hilversum
zijn! De opleiding is net zo breed als de
mediastad Hilversum tegenwoordig zelf
is. Je hebt hier het Media Park, met de
radio, tv en omroepen, maar ook allerlei
vernieuwende bedrijven. Bij ons kun je
leren hoe je een mediaproductie maakt,
maar net zo goed hoe je evenementen als
Music Masters organiseert.”

RANDY NKANSAH “Ik wil heel ver
komen in dit vak. Eerst alles meemaken
en leren, daarna specialiseren: dat is mijn
plan. Misschien wel in de cybersecurity. Ik
hou van actie. Boeven vangen zonder nat
te worden in de regen, dat lijkt me gaaf!”

16

BO AL “Telefoons, laptops, alles is ICT!
Daarom heb ik voor deze opleiding
gekozen. Ik deed eerst Motorvoertuigentechniek, omdat ik dacht dat daar de
toekomst lag. Maar ook daar is alles ICT.
Verder is ICT gewoon leuk en verdien je
er goed mee. Om mijn kansen te
vergroten ga ik eerst verder studeren
en daarna naar het buitenland. Het lijkt
me wel wat om uiteindelijk Nederlandse
bedrijven op de internationale markt
te vertegenwoordigen!”

STARTERS STUDIES NIVEAU 1-2 MBO COLLEGE HILVERSUM

NAOMI BERKELAAR
“Mijn vader is ICT-er, dus ik heb techniek
met de paplepel ingegoten gekregen.
Toch koos ik eerst voor een zorg
opleiding. Maar daar zat ik alleen maar
mensen te helpen met hun computers,
dus na drie maanden ben ik overgestapt.
Nu zit ik helemaal op mijn plek, ook al
ben ik het enige meisje. Dat is helemáál
niet erg. Ik vind het leuk om dat
hardwerkende sociale meisje te zijn
in een stoere mannenwereld.”

AMBER RIETBROEK “Al mijn leven lang
ben ik gek op film en tv. Als kind maakte
ik al filmpjes! Achter de schermen werken
vind ik nu het leukst. Hoe precies weet
ik nog niet, maar ik ga zeker werken bij
de tv.”

YASMIN RAADSHEER
“Televisie leek mij iets magisch en
dynamisch hebben. Nu ik de opleiding
Producer televisie doe blijkt dat te
kloppen. Het is echt heel tof! Als je werkt
bij de televisie is elke dag anders.”

LARISSA BOTTENHEFT “Tijdens de
opleiding Itemregisseur doe je veel
projecten. Eén ervan is een fictiefilm van
1 minuut. Ik was de regisseur en maakte
een filmpje over een misverstand tijdens
een date. Een vakjury beoordeelde de
filmpjes en koos dat van ons groepje als
de beste!”

STARTERS STUDIES NIVEAU 1-2 MBO COLLEGE HILVERSUM
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Ben je geïnteresseerd in mode en ben je creatief? Wil je
als professional aan de slag in het modevak? Dan is een
mode-opleiding wat voor jou! In de modewereld is vakwerk
en vakkennis heel belangrijk. Vakdocenten leren jou alles
wat je moet weten over mode. Ook loop je stage bij gerenommeerde modemerken en maatkleding ateliers. Zo stomen we
je in een paar jaar klaar voor een prachtige toekomst!
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PRO Start met Mo

mbocollegehilversum.nl/Mode

JIJ?
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Gezondheidszorg
Die vraag heb je jezelf vast al honderd keer gesteld. Een vervolgopleiding
kiezen is ook niet niks! Je keuze bepaalt voor een groot deel je toekomst.
Onze opleidingen zijn verdeeld over een aantal sectoren. Welk profiel spreekt
jou het meest aan?

Vind jij het leuk om met mensen te werken en voor ze te zorgen?
Kun je je goed inleven in anderen? Dan zit je bij een opleiding
Gezondheidszorg op de juiste plek! We werken samen met o.a.
Vivium en ziekenhuis Tergooi, waar je uiteraard vaak te vinden
bent. Wij bereiden je voor op een boeiende en betrokken baan.
Als je wilt werken in deze sector heb je ook gezond verstand nodig.
Het is zelfstandig en verantwoordelijk werk dat veel voldoening
kan geven.
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MENSEN
Start met Gezondheidszorg

mbocollegehilversum.nl/Gezondheidszorg

Ontdek zelf, leer

ND
IJ A

N
ERE

GJ
G?
EGIN
W
E
IN B

EN
BR

et Spo
Start m

wegen
r t & Be

Ontdek zelf, lee

Sport & Bewegen

Haarverzorging

Beweeg je graag en wil jij je sportieve passie overbrengen op
anderen? Start dan met een opleiding Sport & Bewegen.
Wij bieden opleidingen aan op alle niveaus, gebruikmakend van
prachtige faciliteiten, zoals de Dudok Arena sporthal en Nike Arena
Sportpark. Je start met een basisjaar en maakt gedurende je
opleiding een keuze in een bepaalde richting zoals sport, gezondheid of evenementen. Wij staan bekend om onze lesmethode en
om de vele internationale contacten. Zo heeft een aantal studenten
stage gelopen in het buitenland. Wie volgt?

Ben je sociaal en creatief en wil je mensen graag een nieuwe
look geven? Dan is Haarverzorging iets voor jou! MBO College
Hilversum heeft een eigen Stylingsalon ‘ROC Hair’, dus je werkt
meteen met echte klanten. Je leert op een uitdagende wijze de
(basis)vaardigheden van het kappersvak. Ook volg je keuzedelen
die veel te maken hebben met het kappersvak, zoals image
styling, visagie en barbier. Zo zet je de eerste stappen naar jouw
droombaan!

r samen.

mbocollegehilversum.nl/Sportenbewegen

EN
NS
E
EM
LJ
I
N?
W
AKE
M
R
IE
ing
MOO t met Haarverzorg

STARTERS STUDIES NIVEAU 1-2 MBO COLLEGE HILVERSUM

mbocollegehilversum.nl/Haarverzorging

Star

Ontdek

18

samen.
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Techniek
O
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Start met Techniek

Techniek is overal en onmisbaar in ons dagelijks leven. Of je nu
graag ontwerpt, repareert of maakt,jij kunt straks overal terecht.
Bij kleine en grote bedrijven of als zelfstandig ondernemer. Het
werk is afwisselend en je komt bij veel bedrijven of bij mensen thuis
over de vloer. Het is dus belangrijk dat je goed met klanten kunt
omgaan.
mbocollegehilversum.nl/Techniek

Vind jij het leuk om technische problemen op te lossen en
nieuwe (communicatie)mogelijkheden te onderzoeken? Dan is
een ICT-opleiding iets voor jou! Media en ICT zijn nauw aan elkaar
verbonden. Daarom bieden we de meeste ICT-opleidingen aan op
het Media Park. Een toplocatie om direct in de praktijk te werken
aan levensechte projecten. We werken met grote namen uit de ICT
wereld en je bent altijd verzekerd van een uitdagend project of
stageplaats, in Nederland of in het buitenland.
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Start met ICT

mbocollegehilversum.nl/ICT

Ontdek zelf, leer samen.
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Welzijn
Vind je het leuk om met kinderen te werken? Zorg jij graag voor
anderen en wil je graag afwisselend werk? Dan is een opleiding
Welzijn iets voor jou! Tijdens de opleiding verdiep je je in opvoedkunde en de ontwikkeling van kinderen en leer je alles over het
begeleiden van creatieve en sportieve activiteiten. Ook werken
wij intensief samen met het werkveld. Zo is er bijvoorbeeld een
bedrijfsklas bij BLOS Kinderopvang. Wij bieden jou een traject
dat past bij jouw manier van leren. Zo bereiden we je voor op een
boeiende en betrokken baan in het onderwijs of de kinderopvang.

Media
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Start me

Ben je geïnteresseerd in de wereld van televisie of werk je graag
backstage bij concerten en festivals? MBO College Hilversum staat
bekend om zijn media-opleidingen, die gegeven worden in het hart
van de mediawereld en creatieve industrie. Zo krijg je bijvoorbeeld
les in onze eigen studio’s op het Media Park. Opdrachtgevers lopen
hier gewoon binnen. Levensecht leren noemen we dit.
mbocollegehilversum.nl/Media

Welzijn

mbocollegehilversum.nl/Welzijn
Ontdek zelf, leer samen.

Horeca & Facility
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mbocollegehilversum.nl/Horeca

Business & Smart Retail
Kun je goed met verschillende mensen omgaan en ben je een
servicegericht en commercieel talent? Kies dan voor een opleiding
binnen Business & Smart Retail! In deze sector draait alles om
dienstverlening, aan bedrijven en consumenten. Om succesvol te
kunnen werken in deze sector is het belangrijk dat je klantgericht
bent, stressbestendig, vakkennis wilt opdoen en commercieel
inzicht hebt. Wij zoeken gedreven professionals met ambitie die
vooruit willen. Na je opleiding kun je bij veel bedrijven aan de slag.
mbocollegehilversum.nl/Business-smartretail
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Als je kiest voor een opleiding in Horeca & Facility, dan ga je voor
een afwisselende baan. Geen dag is hetzelfde in deze branche waar
de klant koning is. Ben je servicegericht, flexibel, ondernemend,
stressbestendig en weet je van aanpakken? Dan heb jij het juiste
karakter voor een baan in deze branche!

Ontdek zelf, leer samen.

lf, leer sa
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