StudieMAX helpt je!
StudieMAX is er voor álle mbo-studenten van het ROC van
Amsterdam. Deelname is gratis en vrijwillig, maar níet vrijblijvend.
We maken afspraken met jou, die worden vastgelegd. Zodat jij je
examen haalt! Meld je aan via studiemax@rocva.nl
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MAX
Elke zaterdag van
10.00 – 15.00 uur op
MBO College Zuidoost
In deze turbulente tijd,
waarin we gezamenlijk
de voortgang van onze
studenten moeten
waarborgen, verzorgen
onze StudieMAX coaches
de ondersteuning van
studenten online / op
afstand.

StudieMAX helpt je!
StudieMAX helpt studenten extra bij onder andere rekenen,
Nederlands en Engels, zodat zij hun examen halen. StudieMAX is
altijd op zaterdag. Je krijgt hulp om je lesstof echt onder de knie te
krijgen. En je leert om slimmer te studeren. Jouw persoonlijke
coach laat je zien wat jij bij jezelf kunt verbeteren. Dat is ook handig
voor andere vakken.

Voor wie is StudieMAX?
StudieMAX is er voor alle mbo-studenten
van het ROC van Amsterdam, die in zichzelf
willen investeren. Op zaterdag werk je in
kleine groepen aan de vakken rekenen,
Nederlands en Engels: de vakken waar je extra
ondersteuning in kan gebruiken. Je kunt twee
vakken kiezen.
Waarom StudieMAX?
Coaches van StudieMAX werken met kleine
groepen studenten. Studenten krijgen
extra oefeningen, zodat hun basiskennis en
-vaardigheden groeien. Het is maatwerk. De
groepsgrootte is vijf studenten op één coach.
Wanneer en waar?
Elke zaterdag is iedere mbo-student van het
ROC van Amsterdam welkom in het gebouw
van MBO College Zuidoost
Fraijlemaborg 135, 1102 CV Amsterdam.
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Je krijgt 40 weekenden per jaar 4 uur leer
ondersteuning. Die zijn verdeeld over twee
tijdsblokken: 10.30 - 12.30 uur en
13.00 - 15.00 uur.
Inloop en inschijving zijn vanaf 10.00 uur.
Je kunt je inschrijven voor maximaal twee
vakken en je kunt meedoen aan verschillende
workshops. De lessen worden parallel
aangeboden en iedere student kan een
persoonlijk rooster maken.
Wat kost StudieMAX?
Helemaal niets! Jij beslist zelf of je mee wilt
doen. Als je meedoet, verwachten we wel dat
je komt. Daar maken we afspraken met je over
en die zetten we ook op papier.
Informatie en/of aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?
Stuur dan een e-mail naar projectleider
meneer M. Hokstam via m.hokstam@rocva.nl
of via studiemax@rocva.nl

rocva.nl/studiemax

