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InhoudVoorwoord

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Sommigen weten het al jaren: ik word lasser, kapper, managementassistent of voetbaltrainer. Maar 
heel veel anderen twijfelen, of veranderen steeds van gedachten. Hoe kies je als leerling een mbo-
opleiding die zo goed mogelijk aansluit bij jouw wensen, kennis en kunde, en kansen op werk? 
Deze keuzegids is een eerste hulpmiddel om die keuze te gaan maken. Het geeft een overzicht van 
alle mogelijke opleidingen die in de regio Amsterdam worden aangeboden en waar je die kan 
volgen. Ook de leerlingen van de opleidingen komen in beeld en aan het woord. Misschien herken 
je hier iets van of spreekt het je aan. Wil je je nog beter oriënteren, bezoek dan de open dagen van 
de scholen. De data hiervan staan ook in deze gids vermeld.

Niet alleen een goede schoolkeuze is belangrijk, ook een tijdige schoolkeuze. Door je op  tijd aan 
te melden maak je  meer kans om op de opleiding en locatie van je keuze te komen. Ook voor het 
aanvragen van studiefinanciering is op tijd aanmelden belangrijk. In het hoofdstuk op pagina 10 
vind je hier meer informatie over.
Wat je voor je 25ste doet is vaak bepalend voor de rest van je leven. Scholing biedt je de 
mogelijkheid je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een goede schoolkeuze met de juiste 
opleiding kan daarom het verschil maken . Onderwijs is investeren in jezelf. Iets waar we allemaal 
recht op hebben. Een voltooide opleiding geeft niet alleen meer kansen op de arbeidsmarkt, het 
legt ook een stevige basis voor verdere ontwikkeling.

Ik hoop dat deze gids een goede opstap is om een keuze te maken. Veel succes!
Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het maken van deze gids. Door een 
goede samenwerking is een nieuwe gids voor Amsterdam tot stand gekomen waar ik trots op ben. 

Hennah Buyne

Wethouder Werk en Inkomen, Onderwijs, Educatie en Jeugd, Diversiteit en Grote Stedenbeleid. 
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Je doet straks vmbo-examen. Met een vmbo-diploma 
(of een overgangsdiploma van havo 4) kun je verder 
op het mbo. Doe dat vooral want met een mbo-
diploma op zak heb je veel meer kans om een baan 
te vinden en te houden.
Om je te helpen bij het kiezen van een mbo-
opleiding krijg je van de gemeente Amsterdam deze 
mbo-gids. Alle mbo-scholen van Amsterdam staan 

erin. Met informatie over de opleidingen. En omdat 
Amsterdamse leerlingen ook nog wel eens naar een 
mbo-school buiten Amsterdam gaan, staan er ook 
een paar mbo-scholen van buiten Amsterdam in.

Hoe kom je op het MBO?
Je moet zelf zorgen dat je op het mbo terecht komt. 
Hieronder lees je wat je daarvoor moet doen.

Van VMBO naar MBO

1 DENK NA OVER WAT JE WILT - januari, februari

Ga naar de open dagen van een paar opleidingen
Bedenk wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Kijk ook op de websites van de scholen, daar vind je 
veel informatie over de opleidingen die zij geven.

En ga kijken bij een paar opleidingen. Zo kom je 
erachter in welk gebouw de opleiding wordt 
gegeven, hoe je er moet komen en wat voor 
leerlingen er rond lopen.

LET OP
Gebruik deze gids om opleidingen uit te zoeken.  
Wat vind je in deze gids:
✓ alle mbo-opleidingen, met toelatingseisen
✓ de adressen van alle scholen 
✓ alle websites
✓ en alle open dagen

✓  Neem iemand mee naar de open dagen: je 
ouders/verzorgers, of je oudere broer of zus. Zij 
kunnen je helpen goede vragen te stellen.

2  FORMULIER MET JE GEGEVENS - februari 

Je krijgt van je decaan een formulier
Hierop staan gegevens die je nodig hebt bij je  
mbo-aanmelding.

Je kunt bij je decaan meer dan 1 formulier ophalen. 

Of je kunt het formulier zelf kopiëren.

LET OP
Wat staat er op het formulier:
✓ je Burger Service Nummer (staat ook op je 
zorgpasje)
✓ je naam, adres, telefoon
✓ de opleiding die je nu volgt
✓ naam, adres en contactpersoon van je school.

Wat vul je zelf in:
✓  Onderaan het formulier vul je in voor welke 

opleiding je je wilt aanmelden.

3 AANMELDEN - vóór 1 april 

Wil je ergens graag naar toe, meld je dan vóór 1 april 
aan. Dan heb je de meeste kans op een goede plek. 

Wacht niet met aanmelden tot je je diploma hebt!

Je mag je aanmelden op meer dan 1 opleiding
Kies je een opleiding waarvoor een speciaal talent 
nodig is, zoals sport en beweging of dans? 
Meld je dan ook nog op een andere opleiding aan!
Dan heb je in elk geval een plaats als je de speciale 
toelatingstest niet haalt.

LET OP
Hoe meld je je aan?

✓ geef je formulier af op de mbo-school

✓ bij ROCvA en Mediacollege kun je je ook digitaal 
aanmelden: via hun website. 

Vraag om een bewijs van aanmelding
✓  als je je aanmeldt via internet, krijg je automatisch 

een bevestiging via de mail.

4 HOU IN DE GATEN HOE JE AANMELDING LOOPT

Binnen 2 weken na je aanmelding hoor je hoe 
het verder gaat:

✓ wanneer is je intakegesprek?
✓  welke papieren (documenten) moet je dan 

meenemen?
✓ moet je een toelatingstoets doen?

LET OP
Heb je na 2 weken nog niets gehoord?

✓  Bel dan de school waar je je hebt aangemeld 
en vraag wat er verder gebeurt.

✓ Is het niet duidelijk, ga dan naar je decaan.

5 TOELATINGSTOETS of andere bijzonderheden

Voor sommige opleidingen moet je een toets doen 
om te kijken of je er geschikt voor bent. 
Bijvoorbeeld bij:
• sport en bewegen
• dans
• landmacht

Bij andere opleidingen heb je een VOG nodig: een 
bewijs dat je niet in aanraking bent geweest met 
justitie. Bijvoorbeeld bij:
• orde & veiligheid
• onderwijs

LET OP
Als je inderdaad een toelatingstoets moet doen:

✓  Dan is het slim om je ook nog op een andere 
opleiding aan te melden. Als je de toets niet haalt, 
dan heb je in ieder geval toch een plek.

Hoe kom je aan een VOG?

✓  Je kan een VOG aanvragen bij je eigen stadsdeel-
kantoor. Je vmbo-decaan kan je hierbij helpen.

 

6 BESLUIT OVER PLAATSING - vóór 1 juni

Hoe eerder je je hebt aangemeld, hoe eerder je 
hoort of je bent geplaatst.

LET OP
Ben je op meer dan 1 opleiding toegelaten?

✓  Laat weten welke opleiding je kiest. Bel de 
opleiding of laat je decaan bellen. Dan maak je 
misschien iemand anders blij met je plek.

7 HOE VERDER ALS JE NIET GEPLAATST BENT?

Dan gaat de mbo-school met je praten om te kijken 
of er een andere opleiding is waar je wel geplaatst 
kan worden. 

Vind je die opleiding niks? Meld je dan aan op een 
andere school.

Wacht niet af, zorg in ieder geval dat je je ergens 
aanmeldt. 
En regel dit voor de vakantie!

LET OP
Weet je niet meer wat je moet doen? 

✓  Ga dan meteen naar de decaan van je vmbo-
school. Hij of zij kan je verder helpen. 

8 EN WAT ALS JE GEZAKT BENT? 

Als je je diploma niet hebt gehaald, overleg dan met de decaan van je vmbo-school wat je verder moet doen.
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Doorstroom naar hbo (hoger beroepsonderwijs)

4

NIVEAU 4: MIDDENKADER- OF SPECIALISTENOPLEIDING - 3 TOT 4 JAAR 

NIVEAU 3: VAKOPLEIDING - 3 TOT 4 JAAR

3

MBO,
hoe zit het in elkaar?

VMBO
Het vmbo heeft 4 leerwegen:
• Vmbo-basisberoeps - BB 
• Vmbo-kaderberoeps - KB 
• Vmbo-gemengd - GL 
• Vmbo-theoretisch - TL

Het mbo heeft vier niveaus

Mbo-1 leidt op tot beroepen waarin je onder toe-
zicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden 
doet.

Toelating: 
✓ zonder diploma en je bent 16 jaar of ouder
✓  met een diploma vmbo BB van een andere 

sector

Doorstroom naar niveau 2

Doorstroom naar niveau 3

Doorstroom naar niveau 4 

NIVEAU 2: BASISBEROEPSOPLEIDING - 2 JAAR  

Mbo-2 leidt op voor beroepen waar je uitvoeren-
de werkzaamheden doet.

Toelating:
✓ met een diploma vmbo BB
✓ met een diploma mbo-1
✓  zonder diploma, maar alleen als er geen 

opleiding mbo-1 is in dezelfde richting

Mbo-3 leidt op voor beroepen waarin je 
zelfstandig werkzaamheden uitvoert.

Toelating:
✓ met een diploma vmbo KB, GL of TL 
✓ met een diploma mbo-2

Mbo-4 leidt op voor beroepen waarin je 
specialistische taken zelfstandig verricht en 
waarin je verantwoordelijkheid draagt voor de 
dagelijkse gang van zaken in een bedrijf.

Toelating:
✓ met een diploma vmbo KB (meestal), GL of TL
✓ met een diploma mbo-3
✓  met een overgangsbewijs van havo-3 naar 

havo-4

2

NIVEAU 1: ASSISTENTENOPLEIDING - 1 JAAR

1

De meeste mbo-opleidingen kun je volgen op twee 
manieren: BOL of BBL

Ga je graag naar school?  
Dan kies je voor de BOL: de BeroepsOpleidende 
Leerweg. 
Bij de BOL ga je de hele week naar school en loop je 
regelmatig stage.

Ga je liever meteen werken en maar één dag 
per week naar school?
Dan kies je voor de BBL: de BeroepsBegeleidende 
Leerweg. 
Bij de BBL ben je aan het werk en kom je ongeveer 
één dag per week naar school.
Sommige opleidingen worden alleen aangeboden als 
BBL, want sommige beroepen kun je alleen in de 
praktijk leren. Bijvoorbeeld: voertuigentechniek, 

beveiliging en horecamedewerker.
Wil je een BBL-opleiding doen, dan moet je zelf een 
baan zoeken.
Als BBL-leerling verdien je en krijg je geen studiefi-
nanciering. 

Hoe kom je aan een baan voor de BBL-oplei-
ding? 
Je moet een baan vinden bij een erkend leerbedrijf. 
Zo’n bedrijf heeft mensen in dienst die opgeleid zijn 
om jou het vak te leren. Waar vind je erkende 
leerbedrijven: 
✓ kijk op www.stagemarkt.nl  

Wil je de BBL doen, maar kun je zelf geen baan 
vinden, dan moet de mbo-school je hierbij helpen. Je 
mag niet worden afgewezen alleen omdat je geen 
baan hebt. Vraag hen dus om hulp!!

BOL of BBL? School en/of werken?
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Op je 18e word je volwassen en mag je 
stemmen. Vanaf dat moment veranderen er 
een paar dingen. 

Studiefinanciering en OV-jaarkaart
Als je een voltijds-BOL-opleiding volgt  heb je 
recht op studiefinanciering en de OV-jaarkaart. 
Zie www.ib-groep.nl.

Lesgeld
Als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar 
of ouder bent en je volgt een voltijds-BOL-
opleiding, moet je lesgeld betalen. Je kunt 
soms een vergoeding voor je lesgeld krijgen 
via de studiefinanciering: zie www.ib-groep.nl. 
Daar staat ook hoeveel het lesgeld is.

Onderwijskaart
Als je lesgeld moet betalen, moet je bij je 
school een onderwijskaart inleveren. Die krijg 
je toegestuurd door de IB-groep. Heb je er 
geen gekregen, dan kun je een lege onder-
wijskaart ophalen bij de administratie van de 
mbo-school.

Kinderbijslag
Vanaf je 18e verjaardag krijgen je ouders geen 
kinderbijslag meer voor je.

Ziektekostenverzekering
Tot je 18e verjaardag is de ziektekostenverze-
kering gratis. Vanaf je 18e verjaardag moeten 
je ouders of verzorgers premie voor jou 
betalen. Hoeveel dat is, kun je vragen bij de 
verzekeringsmaatschappij.

Wat verandert er  
als je 18 jaar bent?

Je bent leerplichtig totdat je een mbo-2 diploma hebt 
gehaald. Dit betekent dat je na het vmbo nog naar 
school moet. 
Doe je dat niet, dan houdt je je niet aan de leerplicht-
wet en ben je strafbaar. Je wordt hier dan op aange-
sproken door de leerplichtambtenaar.

Studiefinanciering
Als je staat ingeschreven bij een mbo-opleiding, dan 
heb je recht op een tegemoetkoming ouders of op 
studiefinanciering.
Kies je voor een BBL-opleiding, dan heb je hier geen 
recht op, want dan verdien je zelf.  

Jonger dan 18 jaar: tegemoetkoming ouders
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kunnen je ouders of 
verzorgers een tegemoetkoming ouders aanvragen. Of 
zij de tegemoetkoming krijgen, hangt af van de hoogte 
van hun inkomen. 

Om een tegemoetkoming aan te vragen ga je naar 
www.ib-groep.nl. Klik op informatie en dan op 
tegemoetkoming, ouders.
Je kunt ook telefonisch een aanvraagformulier 
bestellen: 050 - 599 77 55.

18 Jaar of ouder: studiefinanciering  
en OV-jaarkaart
Ben je 18 jaar of ouder? En volg je voltijds de BOL? 
Dan heb je recht op studiefinanciering beroepsonder-
wijs. Hier hoort ook de OV-jaarkaart bij. Of je naast je 
basisbeurs ook recht heb op aanvullende financiering 
hangt van het inkomen van je ouders. 

Voor het aanvragen van studiefinanciering en OV-
jaarkaart ga je naar www.ib-groep.nl. Klik op informatie 
en dan op studiefinanciering, beroepsonderwijs.
Je kunt ook telefonisch een aanvraagformulier 
bestellen: 050 - 599 77 55.

Vraag drie maanden voor je 18 wordt studiefinanciering 
aan. Je OV-jaarkaart is dan op tijd klaar.

Leerplicht, studiefinanciering en meer
ing

Websites scholen en open dagen  

In Amsterdam
ROC ASA - www.rocasa.nl
Open dagen 
Woensdag 16 januari 2008 van 18.30 tot 21.00 uur 
Dinsdag 18 maart 2008 van 18.30 tot 21.00 uur 
Inschrijfmiddag: 
Donderdag 12 juni 2008 van 16.00 tot 19.00 uur

ROC van Amsterdam - www.rocva.nl 
Open dagen
Alle vestigingen behalve locatie Arena in Hilversum:
Zaterdag 26 januari 2008 van 10.00 tot 14.00 uur 
(locaties Hoofddorp en Amsterdam Zuidoost van 
10.00 tot 15.00 uur)
Donderdag 13 maart 2008 van 15.00 tot 19.00 uur 
(locaties Hoofddorp en Amsterdam Zuidoost van 
15.00 uur tot 20.00 uur)
Dinsdag 17 juni 2008 van 17.00 tot 20.00 uur

ROCvA Locatie Arena Hilversum:
Donderdag 24 januari 2008 van 15.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 11 maart 2008 van 15.00 tot 20.00 uur
Donderdag 19 juni 2008 van 18.00 tot 21.00 uur

Hout- en Meubileringscollege  
- www.hmcollege.nl 
Open dag
Donderdag 7 februari: van 13.00 tot 17.00 uur en van 
18.00 tot 21.00 uur

Mediacollege - www.ma-web.nl 
Open dagen
Woensdag 23 januari 2008 van 15.00 tot 21.00 uur
Woensdag 5 maart 2008 van 15.00 tot 21.00 uur

Wellantcollege Linnaeus - www.wellantmbo.nl
Open dagen 
Zaterdag 9 februari 2008 van 11.00 tot 14.30 uur
Dinsdag 3 juni 2008 van 19.30 tot 21.30 uur (Informa-
tieavond) 

Buiten Amsterdam
Regio College   
- www.regiocollege.nl 
Open dagen
In Zaandam en Purmerend (geen open dagen bij 
andere locaties)
Woensdag 13 februari 2008 van 18.00 - 21.00 uur 
Woensdag 19 maart 2008 van 18.00 - 21.00 uur 
Woensdag 18 juni 2008 van 18.00 - 20.00 uur

Wellantcollege Aalsmeer - www.wellantmbo.nl
Open dagen
Woensdag 6 februari 2008 van 18.00 tot 21.00 uur
Zondag 16 maart 2008 van 18.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 3 juni 2008 van 18.00 tot 21.00 uur
Donderdag 5 juni 2008 van 18.00 tot 21.00 uur

ROC Nova College 
- www.rocnovacollege.nl
Open dagen
Woensdag 23 januari 2008 van 17.30 tot 20.30 uur, 
behalve CIOS
Zaterdag 9 februari 2008 van 10.00 tot 15.00 uur, 
alleen Maritieme Academie
Zaterdag 9 februari 2008 van 9.30 tot 14.00 uur,  
alleen CIOS
Vrijdag 14 maart 2008 van 17.30 tot 20.30 uur,  
behalve CIOS
Maandag 23 juni 2008 van 10.00 tot 12.00 uur
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Handige websites

De overheid

www.onderwijs.amsterdam.nl
 Met uitleg over de verschillende niveaus en oplei-
dingscentra in Amsterdam, met doorklikmogelijk-
heden naar diverse mbo-scholen; informatie over 
tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkos-
ten (doorklik naar www.ib-groep.nl); informatie over 
werken of leren na het mbo: www.leerverder.nl. Op 
deze website vind je informatie over doorstromen 
naar het hbo in Noord Holland en Flevoland, met 
interessante verhalen van doorstromers zelf.
Verder vind je bij amsterdam.nl links naar leerplicht; 
vind een school en de website www.stagemarkt.nl

www.overheid.nl
Doorklikken naar onderwijs en wetenschap, dan naar 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Met 
informatie over onder meer toelatingseisen mbo, hoe 
je kan leren naast je werk, informatie over volgen van 
beroepsopleiding in het buitenland en over wat de 
overheid doet aan ondersteuning bij stages in het 
mbo.

Belangenorganisaties

www.mboraad.nl
De MBO-raad is de brancheorganisatie van de 
onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepson-
derwijs en de volwasseneneducatie. Met informatie 
over Regionale Opleidingscentra (ROC’s), Agrarische 
Opleidingscentra (AOC’s), Innovatie- en Praktijkcentra 
(IPC’s), Vakscholen én beroepenveld binnen één 
sector uit het mbo (Media College Amsterdam,  
www.ma-web.nl), een hbo met een mbo-opleiding 

(www.INHOLLAND.nl) én een mbo-opleiding voor 
auditief gehandicapten (www.effathaguyot.nl)

www.job-site.nl
JOB staat voor Jongeren Organisatie Beroepsonder-
wijs (mbo’ers united). Boordevol informatie voor en 
door mbo’ers over studentenraden, schoolreglemen-
ten, discriminatie en ondersteuning bij handicap. Je 
kunt er ook met klachten terecht.

www.colo.nl
Vereniging van kenniscentra die schakels vormen 
tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Op deze 
website is veel te vinden over praktijkleren, exami-
nering, de arbeidsmarkt, internationale diploma-
waardering en alles over de Erkenning Verworven 
Competenties (EVC) procedures (zie ook  
www.kenniscentrumevc.nl). Bij colo.nl zijn er diverse 
doorklikmogelijkheden, onder andere naar  
www.kansopwerk.nl en www.kansopstage.nl

www.opleidingenberoep.nl
Als je nog niet precies weet wat je wilt, kun je je op 
deze site oriënteren op de mogelijkheden en verschil-
lende testen doen. Je kunt er ook een eigen profiel 
aanmaken; je krijgt dan een persoonlijke pagina met 
informatie die past bij jouw situatie.

www.leren-werken.nl
Website over de combinatie werken en leren, met 
heel veel achtergrondinformatie uit de praktijk.

www.stagemarkt.nl
Voor het vinden van een leerbaan voor de BBL of 
voor een stageplek. Website van de kenniscentra 
beroepsonderwijs (zie ook bij colo.nl)

Welke mbo-opleidingen zijn er?
Met alle mbo-opleidingen, cursussen, scholen, 
vacatures, stage- en bbl-plekken in heel Nederland. 
Het bijzondere van deze site is dat je er je eigen 
loopbaan account kunt aanmaken en online tests 
kunt doen die je helpen bij het maken van de juiste 
keuzes in je loopbaan, bijvoorbeeld een beroeps-
keuzetest en de talentendetector. www.roc.nl

Gedetailleerde informatie over inhoud, toelatings-
eisen, kosten, duur, diploma en alles wat verder van 
belang is te weten voordat je aan een bepaalde 
opleiding begint, kun je vinden bij de opleidings-
instellingen waarvan de opleidingen in deze gids  
zijn opgenomen: www.rocva.nl, www.rocasa.nl,  
www.novacollege.nl, www.regiocollege.nl,  
www.ma-web.nl, www.hmcollege.nl, www.wellant.
mbo.nl 

Stagemogelijkheden
www.stageinfopunt.nl. Je kunt hier per vakgebied 
naar een stageplek zoeken. Verder tips voor het 
zoeken en veel links naar andere stagewebsites.
www.studieinfo.nl/stageplaats. Klik op jouw regio, je 
ziet nu een lijst met honderden werkplekken. Het 
vereiste opleidingsniveau staat alleen in de vacature 
zelf, het is dus wel even zoeken. Kijk ook eens op 
www.stagemarkt.nl

Studieboeken
Studieboeken kun je nieuw aanschaffen, maar ook 
vinden (kopen en verkopen) op digitale ruilbeurzen 
en tweedehandsboeken sites, onder meer bij www.
boekenbeurs.nl, www.tweedehandsstudieboeken.nl 
en www.boeken.tweedehands.net/studieboeken

Informatie over  
opleidingen en beroepen:
www.jobtrack.nl
www.werk.nl
www.schoolweb.nl

Informatie over  
salaris en beroep:
Wil je weten wat je in een bepaald beroep kunt 
verdienen? Kijk dan op www.jeugdloonwijzer.nl en 
doe een salarischeck. 
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Scholen
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Website: www.rocva.nl
E-mail: servicepunt@rocva.nl
Algemeen telefoonnummer: 0900 - 9599 (lokaal 
tarief) en 020 57 97 075 (van ‘De Voortwijzer’).

voor een uitzendbureau, kinderopvang en bijvoor-
beeld studentenhuisvesting en sportvoorzieningen. 
Buurt, school en bedrijfsleven hebben zo een open 
verbinding met elkaar en ontmoeten elkaar in de 
school. Er komen nieuwe gebouwen in Amsterdam 
Noord, -West, -Zuid (Kop Zuidas) en Amstelveen.

Open dagen
Alle vestigingen behalve locatie Arena in Hilversum:
Zaterdag 26 januari 2008 van 10.00 tot 14.00 uur 
(locaties Hoofddorp en Amsterdam Zuidoost van 
10.00 tot 15.00 uur)
Donderdag 13 maart 2008 van 15.00 tot 19.00 uur 
(locaties Hoofddorp en Amsterdam Zuidoost van 
15.00 uur tot 20.00 uur)
Dinsdag 17 juni 2008 van 17.00 tot 20.00 uur

ROCvA`  Locatie Arena Hilversum:
Donderdag 24 januari 2008 van 15.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 11 maart 2008 van 15.00 tot 20.00 uur
Donderdag 19 juni 2008 van 18.00 tot 21.00 uur

Scholen met locaties

Het Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam 
(ROCvA) biedt bijna 400 verschillende middelbare be-
roepsopleidingen (mbo) vanuit ongeveer 60 school-
gebouwen in Amsterdam (Noord, West, Zuid, 
Centrum en Zuid-Oost), Amstelveen, Hoofddorp en 
Hilversum. Van hotelschool tot autotechniek, van 
verpleegkunde tot ict, muziek, media en vliegtuigon-
derhoud. Er zijn ook vele Engelstalige ‘international 
studies’ op niveau 4. Door kleinschalige afdelingen 
met eigen docenten kunnen studenten zich op het 
ROCvA helemaal thuis voelen. De school stelt de 
behoeften van leerlingen, arbeidsmarkt en samenle-
ving centraal.

Het onderwijs 
Het ROCvA gelooft er in dat iedereen talent heeft. En 
streeft er naar dit talent optimaal te ontwikkelen en 
daarbij in te spelen op de beroepspraktijk, namelijk 
gedegen vakkennis, initiatief en goede sociale en 
communicatieve vaardigheden (‘competentiegericht 
leren’). De mbo-studenten stellen hun eigen 

ontwikkelingsplan samen en krijgen daarbij persoon-
lijke begeleiding van een mentor. Tijdens de stage 
kunnen studenten terecht bij de praktijkbegeleider 
en een stagedocent.
Het ROCvA werkt intensief samen met bedrijven en 
instellingen in de regio, zoals bijvoorbeeld Schiphol, 
KLM, ING, Randstad, bouwbedrijf BAM, H&M, 
zorginstelling Cordaan en het AMC. Daarnaast 
hebben ze hun eigen viersterren hotel The College 
Hotel in Amsterdam Zuid en The Amsterdam Beauty 
College bij Carré voor haar- en schoonheidsverzor-
ging.
Het ROCvA zorgt voor een goede doorstroom van 
elk vmbo naar het mbo met verkorte trajecten en ook 
van mbo naar hbo. Schooluitval wordt hard aange-
pakt.

Huisvesting
Het ROCvA bouwt voortdurend nieuwe scholen op 
goed bereikbare locaties. Dit zijn multifunctionele 
gebouwen, community colleges, waarin ook plek is 

ROC van Amsterdam

Locaties
Arena 301 

Hilversum (035) 689 20 00

Da Costastraat 36-38 

Amsterdam (020) 579 16 20

Da Costastraat 60 

Amsterdam (020) 579 16 00

Da Costastraat 64 

Amsterdam (020) 579 16 00

De Savornin Lohmanlaan 2 

Amstelveen (020) 579 12 22

Delflandlaan 15 

Amsterdam (020) 579 13 20

Elandsstraat 175 

Amsterdam (020) 579 16 60

Evert van der Beekstraat 2 

Schiphol Centrum (020) 601 89 15

Fraijlemaborg 135 

Amsterdam (020) 579 11 11

Fraijlemaborg 137 

Amsterdam (020) 579 19 06

Gaasterlandstraat 3-5 

Amsterdam (020) 646 22 36

J.H. Hisgenpad 15 

Amsterdam (020) 635 36 38

Kapoeasweg 10-12 

Amsterdam (020) 613 21 49

Koningin Wilhelminaplein 18 

Amsterdam (020) 408 97 97

Korte Ouderkerkerdijk 5 

Amsterdam (020) 462 36 23

Naaldwijkstraat 45 

Amsterdam (020) 487 99 99

Opaallaan 25 

Hoofddorp (023) 569 36 00

Papaverhoek 3 

Amsterdam (020) 636 89 44

Postjesweg 1 

Amsterdam (020) 579 17 95

Ruysdaelstraat 67 

Amsterdam (020) 579 17 00

Tempelhofstraat 80 

Amsterdam (020) 579 14 00

Triport 1 

Hoofddorp 

Verrijn Stuartweg 48 

Diemen (020) 579 14 00

Voormalige Stadstimmertuin 1-2 

Amsterdam (020) 579 17 50

Zeeburgerdijk 112 

Amsterdam (020) 579 16 50

Zetterij 8 

Amstelveen (020) 579 12 99
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Scholen met locaties

Locaties:
Vrolikstraat 8, Halte Wibautstraat

Dongestraat 8, Halte Maasstraat

De Boelelaan 1180, Halte VU/Amstelveenseweg

Vlaardingenlaan 25, Halte Sneevlietweg

vd Sande Bakhuijzenstraat 4, Halte Jan van Galenstraat

Dr. Jan van Breemenstraat 1, Halte Jan van Galenstraat

Rode Kruisstraat 14

NDSM Terrein, MS Oslofordweg 701

Website: www.rocasa.nl
E-mail: rocasa@amsterdam.asa.nl
Telefoon: 0900 202 10 64 Centraal Informatiepunt
Antwoordnummer 39440, 1090 VD Amsterdam

ROC ASA is een Regionaal Opleidingen Centrum met 
veel mogelijkheden op het gebied van middelbare 
beroepsopleidingen (mbo). ROC ASA heeft scholen in 
Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Leusden. Het 
ROC ASA is onderdeel van de Amarantisgroep. Op 
het ROC ASA kiezen leerlingen voor hun eigen 
toekomst waarbij ze kunnen rekenen op goede 
coaching en ondersteuning van de school en het 
bedrijfsleven. 
ROC ASA biedt in Amsterdam meer dan honderd 
middelbare beroepsopleidingen aan. Je kunt er 
bijvoorbeeld secretaresse worden, verpleegkundige, 
boekhouder, sportbegeleider, onderwijsassistent, 
lasser of schilder.

Onderwijs
Een speerpunt van ROC ASA is ‘onderwijsvernieu-
wing’. Dat betekent dat leerlingen niet alles krijgen 
voorgekauwd, maar dat ze zelf dingen gaan uitzoeken 
en bestuderen onder de deskundige leiding van de 
docent. Deze vrijheid houdt echter niet in dat er 
sprake is van vrijblijvendheid: de voortgang van de 
leerlingen wordt in de gaten gehouden en aan het 
eind van de opleiding moeten wel alle leerdoelen zijn 
behaald. Via doorlopende leerlijnen streeft men er 
naar niemand zonder diploma de deur uit te laten 
gaan.

ROC ASA heeft een christelijke achtergrond, maar 

staat open voor elk geloof en elke culturele achter-
grond. Geen enkele leerling wordt geweigerd als hij 
maar aan de kwalificatie eisen voldoet.
Behalve het feit dat ROC ASA oog heeft voor religie 
en culturele achtergrond, heeft de christelijke 
grondslag nog meer gevolgen. ROC ASA is er 
namelijk van overtuigd dat je deelnemers alleen 
aandacht kunt geven als de scholen klein zijn en je 
elkaar persoonlijk kent. Buiten die kleinschaligheid 
heeft ROC ASA oog voor de maatschappij en hoopt 

ROC ASA

daar een positieve bijdrage aan te leveren. Er wordt 
veel aandacht besteed aan werkhouding, samenwer-
ken, overleggen en collegialiteit. ROC ASA wil een 
maatschappelijke onderneming zijn die bijdraagt aan 
een rechtvaardige en duurzame samenleving. Het 
ROC ASA in Amsterdam heeft bijvoorbeeld een Fair 
Trade Shop. 

Open dagen 
Woensdag 16 januari 2008 van 18.30 tot 21.00 uur 
Dinsdag 18 maart 2008 van 18.30 tot 21.00 uur 
Inschrijfmiddag: 
Donderdag 12 juni 2008 van 16.00 tot 19.00 uur
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Website: www.novacollege.nl
E-mail: info-advies@novacollege.nl 
Nova Informatiepunt, Postbus 2110 ,  
2002 CC Haarlem 
Telefoon: 023 530 20 10

Locaties:
Kaj Munkweg 30, 2131 RW Hoofddorp
Notenlaan 4, 1185 RS Amstelveen
Oranjelaan 76, 2161 KH Lisse
Steve Bikostraat 75, 2131 RZ Hoofddorp
Haarlem, Zijlweg 203 
Haarlem, Planetenlaan 5, 
Haarlem, Schoterstraat 4, 
Haarlem, Garenskokerkade 81
Beverwijk, Laurens Beacklaan 23/25
Lisse, Oranjelaan 76
Hoofddorp Steve Bikostraat 75 
Harlingen, Almenumerweg 1
IJmuiden, Kanaalstraat 7 

Op bovengenoemde locaties zijn de open dagen: 
woensdag 23 januari 2008   17.30-20.30 uur
vrijdag 14 maart 2008          17.30-20.30 uur
 maandag 23 juni 2008           10.00 – 12.00 uur

Sport, Bewegen en dans
Haarlem, IJsbaanlaan 4F

Maritieme academie
Harlingen, Almenumerweg 1

Beide hebben een open dag op:
Zaterdag 9 februari 2008 
9.30-14.00 uur

Het ROC Nova College verzorgt middelbaar beroeps-
onderwijs in de sectoren economie, techniek, zorg & 
welzijn en in het volwassenenonderwijs in de regio 
IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en 
de Duin- en Bollenstreek. Cursisten worden er onder 
meer opgeleid tot kapper, verpleegkundige, interieur 
adviseur, ict-beheerder, stuurman, juridisch medewer-
ker bank- en verzekeringswezen, kok en sociaal 
pedagogisch medewerker.

De cursist staat bij het ROC Nova College altijd 
centraal. Er wordt vernieuwend onderwijs aangebo-
den en men werkt er nauw samen met de regio. 
Uitgangspunt is dat iedereen tenminste één talent 
heeft. De leerkrachten doen er alles aan om hun 
c ursisten te helpen dit talent verder te ontwikkelen 
tot een beroep. Leerlingen leren er ook zich te 
ontplooien als mens.

Het onderwijs
Het ROC Nova College is sinds 2003 bezig met de 
invoering van competentiegericht onderwijs. De  
nadruk ligt hierbij minder op aparte vakken. Zelfstan-
digheid ontwikkelen is een eerste component van het 
competentiegericht leren. Ten tweede zijn de 
opdrachten die de cursist krijgt, afgeleid van 
activiteiten die hij later ook in de praktijk moet 
uitvoeren. Kennis, vaardigheden en houdingsaspec-
ten worden gaandeweg de opleiding geïntegreerd. 
Het leren vindt plaats in een onderwijsspecifieke 
leeromgeving (oslo), open leercentrum (olc) of 
skillslab.
Bij veel opleidingen op het ROC Nova College 
bestaat de mogelijkheid te kiezen voor de beroeps-
opleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl). In de bol volgt men een aantal dagen 
per week onderwijs op school, afgewisseld met 

Scholen met locaties

ROC Nova College

beroepspraktijkvorming (bpv = stage). In de bbl 
worden werken en leren gecombineerd. Studenten 
zijn als werknemer in dienst van een bedrijf of 
instelling en brengen daar de meeste tijd door. De 
theorielessen krijgen ze op school. Beide diploma’s 
zijn gelijkwaardig. Meer dan de helft van de mbo-
studenten op het ROC Nova College kiest na hun 
opleiding voor het hbo. 

Het Cursistenbureau van het ROC Nova College biedt 
studie- en loopbaanadviesgesprekken,  beroepskeu-
zetesten en dyslexieonderzoek. Daarnaast wordt er 
hulp geboden bij persoonlijke problemen die de 
studievoortgang belemmeren en bij het zoeken naar 
extra (begeleidings)middelen in geval van een 
handicap. 

Open dagen
Woensdag 23 januari 2008 van 17.30 tot 20.30 uur 
behalve CIOS
Zaterdag 9 februari 2008 van 10.00 tot 15.00 uur, 
alleen Maritieme Academie
Zaterdag 9 februari 2008 van 9.30 tot 14.00 uur,  
alleen CIOS
Vrijdag 14 maart 2008 van 17.30 tot 20.30 uur,  
behalve CIOS
Maandag 23 juni 2008 van 10.00 tot 12.00 uur
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Telefoonnummer: 075 681 90 00
Website: www.regiocollege.nl
E-mail: servicecentrum@regiocollege.nl
Voor opleidingsvragen: 075 – 681 90 01

Open dagen:
In Zaandam en Purmerend (geen open dagen bij 
andere locaties)
Woensdag 13 februari 2008 van 18.00 - 21.00 uur 
Woensdag 19 maart 2008 van 18.00 - 21.00 uur 
Woensdag 18 juni 2008 van 18.00 - 20.00 uur

Locaties:
Cypressehout 95 t/m 100, 1507 EK Zaandam tel.: (075) 681 90 00

Johanna Naberstraat 218, 1442 BG Purmerend tel: (0299) 41 82 22 fax: (0299) 41 82 10

Tetrix Bedrijfsopleidingen Hemkade 18, 1506 PR Zaandam  

(075) 616 55 79 (metaaltechniek)

Nijverheidsstraat,1135 GE Edam, (0299) 480090  

(bouwopleidingen in Waterland)

Bevelandseweg 200, 1703 AX Heerhugowaard, (072) 534 72 87 (infratechniek)

Regio College 
Het Regio College is een ROC in de regio Zaanstreek 
en Waterland met locaties in Purmerend, Zaandam en 
Edam. De school ziet zichzelf als een belangrijke 
partner in de sociale en economische ontwikkeling 
van de regio. Het Regio College beschouwt haar 
leerlingen, de overheid, bedrijven en instellingen als 
haar klanten. Vanuit de vraag van de klant levert en 
toetst zij de onderwijskwaliteit.
De leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs 
worden op het Regio College deelnemers genoemd. 
Zij kunnen er een opleiding volgen op het gebied van 
administratie en handel, pedagogisch werk en 
gezondheidszorg, economie, facilitaire dienstverle-
ning, ict en techniek en toerisme, recreatie en sport. 

Het onderwijs
Zoals op alle mbo-opleidingen wordt ook op het 
Regio College geleidelijk aan het ‘competentiege-
richt leren’ ingevoerd. Competentiegericht leren is 
gericht op het vergroten van de persoonlijke 
vermogens die iemand al heeft. De deelnemers zijn 
zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, de 
praktijk is daarbij de leidraad. Dit betekent dat er niet 

alleen klassikaal onderwijs wordt gegeven, maar dat 
er stages zijn, praktijklessen, prestaties (dit zijn 
praktijkgerichte opdrachten) en dat er regelmatig 
projectmatig wordt gewerkt. Bovendien is er Regio 
TOP (Talent Ontwikkelings Programma): een apart 
aanbod opleidingsoverstijgende trajecten waarmee 
deelnemers werken aan hun burgerschapscompeten-
ties. Vakdocenten en een loopbaancoach hebben 
hierbij een sturende en begeleidende rol. Zij helpen 
de deelnemers  zich te ontwikkelen tot zelfstandige, 
initiatiefrijke en coöperatieve vaklieden.
Het Servicecentrum is een speciaal onderdeel van het 
Regio College, waar deelnemers en toekomstige 
leerlingen informatie kunnen krijgen en waar advies 
en ondersteuning wordt gegeven aan hen die 
dreigen vast te lopen in hun studieloopbaan. 

Het Regio College kent een gedragscode waar 
iedereen (deelnemers, medewerkers en bezoekers) 
zich aan dient te houden. De school wil hiermee 
bereiken dat deelnemers er zelfstandig kunnen leren 
en samenwerken, in een veilige en prettige omge-
ving.

Scholen met locaties
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Mediacollege Amsterdam (Ma)

Centraal telefoonnummer: 020 850 95 00
Website: www.ma-web.nl 
E-mail: info@ma-web.nl

Het Mediacollege Amsterdam is een echte vakschool 
voor creatieve studenten die in de toekomst een 
beroep in de media willen. De school heeft vier mbo-
studierichtingen: mediaproductie, mediamanage-
ment, mediavormgeving en mediatechnologie. Deze 
studies leiden onder meer op tot allround dtp’er, 
muziektechnicus, grafisch vormgever of mediamana-
ger en gamedesigner. Vanaf augustus 2008 start op 
het Ma de eerste mbo-opleiding tot filmacteur in 
Nederland.

Onderwijs
Mediacollege Amsterdam heeft een eigen onderwijs-
concept ontwikkeld, het Cirkelleren©. Dat houdt in 
dat Ma-studenten regelmatig werken aan producten 
in projectvorm. Cirkelleren© is kortom projectgestuur-
donderwijs. De begeleiding van de studenten bij de 
projecten is in de eerste studiejaren intensief en in de 
laatste jaren coachend. 
Elke opleiding binnen Ma is gericht op het maken van 
producten, dat kunnen posters zijn, maar ook 
websites, films, theaterproducties, computergames of 
bijvoorbeeld tijdschriften. Voor al deze producten 
geldt dat er in de ontwikkeling ervan bepaalde 
aspecten altijd terugkomen: onderzoek doen, een 
creatieve fase, productie en presentatie.
De projecten aan het begin van de opleidingen zijn 
kleinschalig en meestal door docenten ontwikkeld. 
Later in de opleiding gaan studenten aan het werk 
met opdrachten van externe opdrachtgevers. Deze 
opdrachten komen binnen bij het Ma-Projectbureau. 

De intake gebeurt op het Mediacollege Amsterdam 
aan de hand van een portfolio. Aankomende 
studenten moeten laten zien wat ze kunnen voordat 

ze aangenomen worden. De school werkt niet met 
een rooster van verschillende vakken. Als onderdeel 
van het Cirkelleren© krijgen studenten bijvoorbeeld 
instructielessen, workshops en andere vormen van 
vakmatige begeleiding. 

Huisvesting
De gebouwen van de Ma aan de Contactweg en 
Dintelstraat zijn in 2005 nieuw ingericht en volledig 
aangepast aan Cirkelleren©. Studenten kunnen er 
beschikken over verschillende typen werkruimten, 
voorzien van de modernste apparatuur. Elke studen-
tengroep heeft een eigen deel van het gebouw tot 
z’n beschikking. 

Open dagen
Op alle drie de locaties:
Woensdag 23 januari 2008 van 15.00 tot 21.00 uur
Woensdag 5 maart 2008 van 15.00 tot 21.00 uur

Locaties:
Contactweg 36, 1014 AN Amsterdam

Ma-factory, Condensatorweg 36 Amsterdam

Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam

Scholen met locaties

Telefoon: 020 680 28 28
Website: www.hmcollege.nl
E-mail: amsterdam@hmcollege

Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is een 
creatieve en ambachtelijke zelfstandige vakschool 
waar alle mbo-opleidingen te maken hebben met 
hout, meubelen en interieur. Het college heeft een 
locatie in Rotterdam en één in Amsterdam. Het 
bestaat uit de sectoren houthandel, timmerindustrie, 
wonen, meubelmaken, interieurbouw en scheepsinte-
rieur én pianotechniek.

Het HMC heeft intensieve contacten met het 
bedrijfsleven en de school wordt bestuurd door 
mensen uit werkgevers- en werknemersverenigingen. 
De stap tussen opleiding en beroep is daarom maar 
klein. Vaak zullen de mensen uit de bedrijven er zelf 
ook gestudeerd hebben. Dit levert goede kansen op 
een baan. En ook tijdens de studie zijn de voordelen 
hiervan te merken: studenten vinden makkelijk een 
stageplaats en studeren niet in een ‘leerfabriek’, maar 
op een relatief kleine en overzichtelijke school. 
Het Hout- en Meubileringscollege is een kleinschalige 
opleiding met veel persoonlijke aandacht. De lesuitval 
is minimaal. De school en branches waken samen 
over de kwaliteit van het onderwijs.
Het HMC streeft ernaar zijn personeels- en leerlingen-
bestand een afspiegeling van de samenleving te laten 
zijn. De school vindt het belangrijk dat iedereen, 
ongeacht afkomst of overtuiging, zich er veilig voelt.

Het Hout- en Meubileringscollege verzorgt niet alleen 

regulier onderwijs, maar geeft ook extra scholing voor 
mensen die al in de branches werkzaam zijn én 
diverse praktijkcursussen en deeltijdopleidingen in de 
avonduren.

Het onderwijs
Alle opleidingen op het HMC zijn eigentijds en 
vooruitstrevend en gericht op creativiteit en vakman-
schap. Er zijn veel praktijklessen die gegeven worden 
door vakdocenten uit de beroepspraktijk, met veel 
persoonlijke aandacht voor iedere student. Tijdens de 
opleiding worden er regelmatig excursies gehouden 
en beurzen en bedrijven bezocht. Het HMC heeft een 
uitstekende naamsbekendheid in het bedrijfsleven. 
De kosten zijn beperkt door het zelf ontwikkelde 
lesmateriaal. En er zijn goede aansluitmogelijkheden 
voor doorstuderen op het hbo.

Open dag
Donderdag 7 februari: van 13.00 tot 17.00 uur en van 
18.00 tot 21.00 uur

Locatie: 
HMC Amsterdam, Arlandaweg 173-175, 1043 HR Amsterdam

Het Hout- en Meubileringscollege 
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Website: www.wellantmbo.nl
E-mail: mbo.aalsmeer@wellant.nl
Telefoon: 0297 32 46 88

Het Wellantcollege heeft dertien mbo-scholen in de 
randstad. Het is een ontmoetingsplaats waar in een 
groene leeromgeving leerlingen, cursisten en 
medewerkers leren door kennis te delen, toe te 
passen en te creëren. De studierichtingen van 
Wellantcollege sluiten aan op de belevingswerelden 
van jongeren. Ze hebben twee dingen gemeen: groen 
en natuur. 

Op het Wellantcollege in Aalsmeer kunnen vijf 
studierichtingen gevolgd worden: 
•  Animal Friends, (dierverzorging,  

dierenspeciaalzaak, dier & gezondheid)
•  Surprising nature,  

(bloemen-, planten- en bollenteelt)
•  Dynamic Design,(bloem & design,  

interieur & vormgeving/styling)
• Outdoor Life (tuin, park & landschap) 
• Big Business,(groothandel & logistiek, commercieel 
ondernemen en groene detailhandel)
Leerlingen worden opgeleid tot onder andere: 
dierverzorger, dierenartsassistent, bloemist, etaleur, 
hovenier in- of verkoper, ondernemer, kweker, 
logistiek medewerker, veilingmeester, enz.

Competentiegericht onderwijs  
via vernieuwend leren
Het Wellantcollege wil aantrekkelijk onderwijs bieden 
waar de leerlingen plezier aan beleven en waar ze 
echt wat van leren. Dit uit zich bijvoorbeeld in de 
onderwijsaanpak.
Bij competenties gaat het om een combinatie van 
kennis, vaardigheden en houding. Aan het begin van 
je opleiding kijken we welke competenties je al bezit. 
Vanuit dit startpunt kan je bouwen aan je opleiding
Tijdens je opleiding werk je aan thema’s (opdrachten), 

volg je workshops, vaktheorie, praktijklessen en leer je 
in een bedrijf. door het lopen van stage tijdens de 
beroepspraktijkvorming.
Je wordt begeleidt door een persoonlijke coach. Op 
vaste momenten worden resultaten besproken en aan 
de ouders getoond.
Je sluit de opleiding af door het afleggen van 
Proeven van Bekwaamheid (PVB’s).
Dit zijn een soort examens die je in een praktische 
situatie doet. Hiermee toon je aan bekwaam te zijn 
om te gaan  werken in dat beroep.

Contacten bedrijfsleven
Het Wellantcollege MBO Aalsmeer heeft een nauwe 
relatie met het regionale bedrijfsleven. Bedrijven zijn 
nodig voor de beroepspraktijkvorming, maar ook voor 
de praktijklessen. Het bedrijfsleven wordt ook bij de 
school betrokken door ze uit te nodigen bij open 
dagen of  bedrijvendagen. De Netwerken Bedrijven - 
School houden zich onder meer bezig met  afstem-
ming van onderwijs- en scholingsbehoeften in de 
regio en het aanbod en de mogelijkheden van school 
en arbeidsmarkt.

Open dagen:
6 februari 2008 van 18.00 tot 21.00 uur
16 april 2008 van 18.00 tot 21.00 uur 
3 juni 2008 van 18.00 tot 21.00 uur
5 juni 2008 van 18.00 tot 21.00 uur

Locatie
Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer

Wellantcollege Aalsmeer

Scholen met locaties

Website: www.wellantmbo.nl
E-mail: linnaeus@wellant.nl
Telefoon: 020 692 90 60

Het Wellantcollege heeft dertien mbo-scholen in de 
randstad. Het is een ontmoetingsplaats waar in een 
groene leeromgeving leerlingen, cursisten en 
medewerkers leren door kennis te delen, toe te 
passen en te creëren. De studierichtingen van 
Wellantcollege sluiten aan op de belevingswerelden 
van jongeren. Zij dragen namen als surprising nature, 
animal friends en natural health. Ze hebben twee 
dingen gemeen: groen en natuur. De school heeft 
een intensieve samenwerking met bedrijfsleven en 
veel contacten met het buitenland.

Op het Wellantcollege in Amsterdam kunnen twee 
studierichtingen gevolgd worden: tuin, park en 
landschap (Outdoor Life) en bloem & design 
(Dynamic Design). Leerlingen kunnen later bijvoor-
beeld aan het werk bij tuincentra, bloemenwinkels, 
veilingen, hoveniersbedrijven of gemeentelijke 
groendiensten.

Onderwijs: natuurlijk leren
Het Wellantcollege wil aantrekkelijk onderwijs bieden 
waar de leerlingen plezier aan beleven en waar ze 
echt wat van leren. Dit uit zich bijvoorbeeld in de 
onderwijsaanpak: natuurlijk leren. Dit is een aanpak 
die maximaal gebruikmaakt van het groene karakter 
van het werkterrein en die de leerling als vertrekpunt 
neemt, niet de theorie en de methode. 
Het gaat om samen leren en zelf doen. De leerlingen 
mogen fouten maken, want daar leren ze het meeste 
van. Er wordt onderwijs gegeven tijdens gewone 
lessen, workshops en in de vorm van opdrachten en 
projecten. Op vaste momenten worden resultaten 

besproken en aan de ouders getoond.
Dit is geen standaardopleiding of studierichting, maar 
leerlingen bekijken zelf wat ze interessant vinden en 
stellen zo hun eigen leerroute samen. Zo kunnen ze 
gaandeweg ontdekken waar hun interesses liggen en 
waar ze goed in zijn (voor meer informatie: www.
selfmade.nl).

Open dagen 
Zaterdag 9 februari 2008 van 11.00 tot 14.30 uur
Dinsdag 3 juni 2008 van 19.30 tot 21.30 uur (Informa-
tieavond) 

Locatie:
Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ Amsterdam

Wellantcollege Linnaeus Amsterdam
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Opleidingen
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Bouwkunde
Een niveau 4 opleiding bouwkunde opent de deur 
naar heel verschillende beroepen in de bouw. Zo kun 
je als opzichter werken en met je gele bouwhelm op 
rondlopen over een bouwplaats en de hele boel 
aansturen. Werk je liever aan de restauratie van een 
mooi monument? Wil je als bouwkundig tekenaar 
mooie ontwerpen maken bij een creatief architecten-
bureau? Of denk je meer aan een bemiddelende 
functie bij een woningbouwvereniging of gemeente?
In de opleiding maak je kennis met CAD-tekenen, 
maquettebouw, bedrijfskunde, constructie en 
bouwmeten.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Bouwkunde en Infra BOL 4 4 2D, 4K, 4M

Bouwkunde Management  

Makelaardij BOL 4 1 2D

Uitvoerder BBL 4 2 1V, 3A

Bouw - Restauratiemedewerker BBL 4 2 1V

Kader functionaris  

tegelzetbedrijven BBL 4 2 3A

Houtbewerking, woningstoffering  
en meubilering
Deze sector omvat vier bedrijfstakken: de timmer-
branche, de meubel- en interieurbranche, de 
houthandel en de woninginrichting. Samen bieden zij 
een aantal opleidingen: van werkplaatstimmerkracht 
tot meubelmaker, van verkoopadviseur in de woning-
inrichting tot scheepsinterieurbouwer.
Bij veel beroepen gaat het om houtbewerken, bijvoor-
beeld het maken van ramen, kozijnen en trappen voor 
de bouwsector, of meubelstukken voor interieurs van 
winkels, cafés en restaurants. In de houthandel leer je 
alles over hout en houtbewerken. In de woninginrich-
ting leer je ambachtelijke beroepen als stofferen van 
vloeren, raampartijen en meubels, of juist de 
verkoopadvieskant en interieurstyling.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Timmerindustrie  BBL 1 1 1Y, 3A

Werkplaatstimmerman BBL 3 2 1Y

Allround Werkplaatstimmerman  BBL 3 2 1Y, 3A, 3D

Assistent Meubelmaker  BBL 1/3 1/2 1Y, 3A, 8A

Machinaal houtbewerker  

timmer-/meubelindustrie BBL 2 2 a 3 3A

Allround machinaal  hout- 

bewerker timmer-/meubelindustrie BBL 3 2 3A

Meubelmaker/Scheeps- 

interieurbouwer  BBL 2 2 1Y, 8A

Verkoper wonen BOL/BBL 2 2 8A

Verkoopadviseur wonen BOL/BBL 3 2 8A, 4G

Interieur Adviseur BOL 4 4 4G, 8A

Meubelstofferen BOL/BBL 2  2 8A

Allround meubelstofferen  BOL 3  2 8A

Kaderfunctionaris meubelstofferen BOL 4  4 8A

Kaderfunctionaris meubelindustrie BOL 4 4 8A

Pianotechnicus BOL 3 3 8A

Kimberley (19),  
bouwkunde niveau 4
‘Dit is een goede technische basis 
voor de studie die ik eigenlijk wil 
volgen, namelijk interieur op de 
Rietveld academie.’

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Bouw/ Infratechniek  BOL 1 1/1.5 1Y, 

Bouwplaatsassistent  BOL/BBL 1 1 1A, 1V, 1Y, 3A, 3D, 4K

Metselaar Allround  BBL 3 2 1A, 1V, 3A, 3D, 4K

Metselaar  BBL 2 2 1A, 1V, 3A, 3D, 4K

Onderhoudsmedewerker BOL/BBL 2 2 2D

Tegelzetter  BBL 2 2 1V, 3A, 3D, 4K

Timmerkracht Allround  BBL 3 2 1A, 1V, 1Y, 3A, 3D

Timmerkracht  BOL/BBL 2 2 1A, 1V, 1Y, 2D,  

   3A, 3D, 4K

Assistent Dakbedekkingsmonteur BBL 2 2 4K

Vakkracht houtskeletbouw BBL 2 2 4K

Sector Techniek
Vakken die passen bij de sector Techniek: 
Wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie

Informatie en Communicatietechnologie 
(ICT)
Ben je geïnteresseerd in computers of automatise-
ring? Dan is dit de aangewezen opleiding. Vanaf het 
begin wordt in projectgroepen gewerkt. Na twee jaar 
maak je, afhankelijk van je gebleken kwaliteiten, 
talenten en eigen voorkeur, een keuze voor een 
richting en een niveau.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Applicatieontwikkelaar ICT  BOL 4 2/4 1A, 1I, 2C, 3A, 4G, 4K, 4M

Arbeidsmarkt Gekwalificeerd  

Assistent Techniek & ICT (AKA)  BOL 1 1 1A

Beheerder ICT  BOL 4 3/4 1A, 1I, 2C, 3A, 4G, 4K, 4M

Medewerker ICT  BOL 2 2/4 1A, 1I, 2C, 3B, 4G, 4K, 4M

Medewerker Beheer ICT  BOL 3 2/3 1A, 1I, 2C, 3A, 4G, 4K, 4M

Netwerkbeheerder  BOL 4 2/4 1A, 3A, 4G, 4K, 4M

Particulier Digitaal  Onderzoeker  BOL 4 3 1I, 2C

Bouw & Hout

Bouw
Binnen de bouw werken allerlei specialisten: metse-
laars, tegelzetters, betonstaalvlechters en nog veel 
meer. Met z’n alleen werken ze aan een blijvend 
resultaat. De timmerman lijkt de allrounder tussen die 
specialisten. Toch verricht de timmerman ook hele 
specifieke werkzaamheden. Nodig zijn: goed 
ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheid, geen last van 
hoogtevrees, kunnen samenwerken.

Giorgio (19), metaaltechniek
‘Lassen vind ik leuk omdat je dan met vuur 
dingen aan elkaar maakt.’
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Infratechniek kader
Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter 
wereld. Ruimte is schaars en dat maakt grote 
bouwprojecten extra ingewikkeld. Toch zijn die er 
volop: de nieuwe metrolijn Noord-Zuid in Amsterdam, 
de bouw van tunnels en viaducten.
In de Infratechniek ga je aan de slag met het ontwer-
pen, berekenen, uitvoeren en beheren van zulke 
projecten. Met die opleiding kun je veel kanten op: je 
kunt als leidinggevende betrokken zijn bij de 
uitvoering van het project op de bouwplaats zelf, 
maar ook op kantoor achter de computer delen van 
het project uitwerken en berekenen. 
 

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Middenkaderfunctionaris  

bouw-infra BOL 4 4 1U, 4K

Mechatronica
Veel grote bedrijven hebben hun productieproces 
steeds verder geautomatiseerd. Daardoor zijn er 
minder mensen nodig voor de lopende band, maar 
meer mensen die weten hoe machines werken en hoe 
je ze kunt afstellen en repareren.
Als je je diploma mechatronica hebt gehaald, kun je 
systemen ontwerpen, de installatie begeleiden en de 
installaties beheren. Je weet het nodige van mecha-
nica en sterkteleer, bedrijfsmechanisatie en robotica. 
En je bent ook opgeleid als elektrotechnicus. De 
(proces)computer is je standaardgereedschap.
Deze nieuwe opleiding combineert metaaltechniek, 
elektrotechniek en informatica, en is bedoeld voor 
mensen die in de industriële automatisering willen 
werken. 

Haytham (23),  
fijnmechanische techniek
‘Het zelf ontwerpen van onderzoeksapparatuur 
voor de ruimtevaart of voor ziekenhuizen vind 
ik fantastisch. En er is volop werk.’

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Machinebouw / Mechatronica -  

Machinebouwer Allround  BBL 4 2 1U

Machinebouw / Mechatronica -  

Machinebouwer  BOL/BBL 3 2 1U

Machinebouw / Mechatronica -  

Monteur Tester  BOL/BBL 3 2 1U

Machinebouw / Mechatronica -  

Monteur  BOL/BBL 3/2 2 1U, 3A

Monteur Service & Onderhoud  BOL/BBL 2/3 2 1U, 3A

Schilderen, stukadoren en industrieel 
lakwerken
Huizen en gebouwen houden niet van veel zon en 
veel regen. Een afwerende verflaag kan bescherming 
bieden en dat is het werk van de schilder. Die verfraait 
ook bruggen, lantarenpalen en noem maar op. 
Stukadoors zorgen voor allerlei soorten wand- en 
plafondafwerking binnenshuis.
Industrieel lakverwerkers spuiten metalen en houten 
objecten. Om dat vak onder de knie te krijgen leer je 
alles over voorbehandelen, veilig werken en spuiten.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Lakspuiter  BBL 1 1 1R

Assistent Metaalconserveerder  BBL 1 1 1R

Assistent Poedercoater  BBL 1 1 1R

Assistent Schilder  BBL 1 1 1R

Assistent Schilder BOL 1 1 2D

Chef Lakkerij  BBL 4 2 1R

Gezel Schilder  BBL 3 3 1R

Gezel Stukadoor  BBL 3 3 1M

Voeger BBL 2 1 a 2 3A, 3D

Industrieel Lakverwerker  BBL 2 2 1R

Metaalconserveerder  BBL 2 2 1R

Schilder - Voorschakeltraject  

naar niveau 2   BBL  3mnd 1R

Schilder  BBL 2 2 1R

Signmaker  BOL 2 2 1U

Stukadoor  BBL 2 2 1R

Vakkracht Industrieel  Lakverwerker  BBL 3 2 1R

Infratechniek
De infrastructuur van Nederland bestaat uit wegen, 
kanalen, bruggen, viaducten, spoorlijnen, vliegvelden, 
bruggen en tunnels. Verder heb je nog het onder-
grondse net van kabels en leidingen voor bijvoor-
beeld gas, water, elektriciteit, riolering en telefoon.  
Al die zaken moeten natuurlijk wel eerst worden 
aangelegd. Zie je daar brood in? Volg dan een 
opleiding in de Infratechniek:

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Aankomend Vakman  

Grond-, Weg- & Waterbouw  BBL2 2 1M, 3C

Aankomend Waterbouwer  BBL2 2 1M

Assistent Infratechniek  BBL1 1 1M, 3C

Assistent Straatmaker  BBL2 2 1M, 3C

Straatmaker  BBL2 2 1M, 3C

Vakman Grond-,  

Weg- & Waterbouw  BBL3 2 1M

Waterbouwer,  

Rioleringswerker, Wegenwerker  BBL 3 2 1M, 3C

Aankomend buizenlegger 

/ Kabelwerker BBL 2 2 3C

Buizenlegger  BBL 3 2 3C

Asfaltwerker BBL 2 2 3C

Balkman BBL 3 2 3C

Machinist grondverzet-, wegen- 

bouwmachines en mobiele kraan BBL 3 2 3C

Monteur laagspanningsnetten BBL 2 2 3C

Monteur GWW- machines BBl 3 3 3C

Lawrence (20),  
bouwkunde niveau 4
Mijn belangstelling ligt vooral bij het 
ontwerpen, dat had ik als kind al toen 
ik veel met lego speelde en hutten 
bouwde.
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Fijnmechanische Techniek
Een fijnmechanicus ontwikkelt en maakt kleine 
instrumenten. Bijvoorbeeld instrumenten die in 
operatiekamers worden gebruikt, of instrumenten die 
bestemd zijn voor de computertechnologie; denk aan 
diskdrives en minidisks. Een beveiligingscamera is een 
typisch product van de fijnmechanica. Je werkt met 
gevoelige machines en precisieapparaten, zoals 
slijpmachines, lasers en computers. Dit vak vraagt niet 
alleen om vakmanschap, maar ook om creatieve 
oplossingen.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Fijnmechanische Techniek -  

Instrumentmaker  BOL/BBL 3 2 1U

Fijnmechanische Techniek -  

Research Instrumentmaker   BOL 4 4 1U

Byron (18),  
fijnmechanische techniek
‘Ik stond vroeger al graag aan 
een draaibank te werken.  
Ik wil goudsmid worden, of 
instrumentenmaker.’

MTSplus: Mens, Techniek en Samenleving
MTSplus is de manier van opleiden voor alle techniek-
opleidingen van het ROC van Amsterdam voor de 
voltijds (BOL) opleidingen op niveau 4. MTSplus leidt 
op tot middenkaderfunctionaris in verschillende 
technische richtingen. De letters MTS in MTSplus 
staan voor Mens, Techniek en Samenleving. Dat geeft 
aan dat het bij MTSplus om méér gaat dan techniek 
alleen. Er is veel aandacht voor leiding geven, 
planning, presentatie en vergadertechnieken, 
calculeren, marketing en communicatie.
MTSplus biedt de volgende mogelijkheden:
• specialisaties (bijvoorbeeld in de fijnmechanische 
techniek, installatietechniek of voertuigentechniek)
• procesmatig werken (bijvoorbeeld als werkvoorbe-
reider, calculator, procesbewaker of
bouwplaatsmanager)
• creatieve vakken (bijvoorbeeld technisch tekenaar, 
bouwkundig adviseur of interieurontwerper)
• commerciële functies (bijvoorbeeld als technisch 
adviseur of technisch-commercieel medewerker)

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

MTSplus (diverse richtingen) BOL 4 4 1A, 1U

Metaal
Ben je handig en vind je het leuk om te lassen, 
machines te monteren, of verschillende producten te 
maken? Denk dan eens aan een opleiding in de 
metaal. In deze sector bestaan veel opleidingen in 
combinatie met werk bij een constructiebedrijf, een 
machinefabriek of op een luchthaven of scheepswerf. 

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent- Technisch Assistent  BOL 1 1 1U

Constructiebankwerker / Lasser  BOL/BBL 2 2 a 3 1A, 3E

Constructiewerker - Gevelbouw  BOL/BBL 3/2 2 1A,1U

Constructiewerker - Staalbouw  BOL/BBL 2 2 1A,1U

Autogeen Lasser 1 25 lessen 3E

BMBE-lasser 1 t/m 4 25 lessen 3E

MIG/MAG-lasser 1 t/m 4 25 lessen 3E

TIG-lasser 1 t/m 4 25 lessen 3E

Lassen: Allround Lasser  BBL 3 2 1U

Lassen: Lasser 2 BOL/BBL 2 2 1U

Pijpenbewerker -  

Onderhoud & Modificaties  BBL 2/3 2 1U, 3E

Pijpenbewerker -  

Storingen & Leidingsystemen  BBL 3 2 1U

Plaatwerken - CNC Plaatwerker  BBL 2 2 1A, 1U, 3E

Plaatwerken -  

Plaatconstructiewerker  BOL/BBL 2 2 1A, 1U, 3E

Productietechniek -  

Allround Operator  BBL 3 2 1U

Productietechniek -  

Assistent Operator  BOL/BBL 1 1 1U

Productietechniek - Operator  BOL/BBL 2 2 1U

Verspanen – assistent  

machinaal  verspaner BBL 1 1 3E

Verspanen - Allround  

CNC Verspaner  BBL 3 2 1A,1U, 3E

Verspanen - CNC (Machinaal)  

Verspaner  BBL 2 2 1U, 3E

Verspanen - Conventioneel  

& CNC Verspaner  BBL 2 2 1A, 1U

Verspanen - Conventioneel 

Verspaner  BOL/BBL 2 2 1A, 1U

Werkvoorbereiden [m] -  

Technisch Tekenaar  BOL/BBL 3 2 1U

Werkvoorbereiden [m] -  

Tekenaar Constructeur  BOL/BBL 4 2 1U

Werkvoorbereiden [m] -  

Werkvoorbereider  BOL/BBL 4 2 1U

Jairo (17),  
metaaltechniek
‘Je krijgt een goede baan als je 
goed kunt lassen.’
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Elektrotechniek kader
Bij elektrotechnische installatietechniek ben je vooral 
bezig met het ontwerpen, begroten en opleveren van 
bedrijfs- en woninginstallaties. Bij de automatiserings-
energietechniek gaat het om het ontwerpen en 
installeren van industriële installaties. Daarbij worden 
datanetwerken steeds belangrijker.
En dan hebben we nog de elektronica/telematica, 
waarbij het vooral gaat op de elektronica in compu-
ters, communicatiesystemen, beeld- en geluidsappa-
ratuur, meet- en regeltechniek èn alle
combinaties van deze zaken. Is dat laatste geval, 
spreek je van telematica.
Tijdens de opleiding groei je vanzelf naar een keuze 
voor een bepaalde richting. Veel afgestudeerden 
komen ook in technisch-commerciële functies terecht. 

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Elektrotechniek - Technicus  BOL/BBL 4 2 1A, 1U, 4K, 4M

Technicus WEI BOL 4 4 2D, 4K, 4M

Frank (19), mts plus installatietechniek
‘Ik ben vaak met m’n vader meegeweest, het vak van 
installateur ligt mij wel. Ik ga later misschien zijn 
bedrijf overnemen.’

Operationele techniek
Operationele techniek is het beheer en onderhoud 
van grote apparaten zoals verbrandingsmotoren, 
zuiveringsinstallaties, aggregaten, generatoren, 
stoomketels en gasturbines van bijvoorbeeld 
ziekenhuizen en grote industriële bedrijven.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround Operationeel     

Technicus (AOT) BOL 4 4 4K

Procestechniek
Heel veel producten worden procesmatig en 
automatisch vervaardigd, bijvoorbeeld in papier- glas- 
en aardewerkbedrijven, de voedings- en farmaceuti-
sche industrie of aardolie- en aardgasverwerkende 
bedrijven. Operators bewaken en beheersen het 
productieproces.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround Operator (B) BBL 3 2 4K

Basisoperator BBL 1 1 4K

Middenkaderfunctionaris     

Procestechniek BOL 4 4 4K

Operator (A) BBL 2 2 4K

Operator (C) BBL 4 2 4K

Installatie

Elektrotechniek 
Elektriciteit is onmisbaar: geldautomaten, beveili-
gingssystemen, medische apparatuur, maar ook je 
eigen mobieltje en je computer thuis, bijna alles werkt 
op stroom. En bijna overal zijn datanetwerken voor 
nodig. De elektrotechnicus is dus onmisbaar gewor-
den, niet alleen voor het oplossen van storingen en 
het zorgen voor elektriciteit, maar ook om de 
modernste communicatienetwerken aan te leggen.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Monteur Assemblage  

Elektrocomponenten  BBL  1 1A

Assistent Monteur  

Sterkstroominstallaties BBL 1 1 1A, 3A, 3B

Monteur Sterkstroominstallaties BOL 2 2 a 3 2D, 3A, 3B, 4K 

Technicus Sterkstroominstallaties BBL 4 2 3A, 4K

Assistent: Technisch Assistent  BOL 1 1 1U

Elektronica - Eerste Monteur   BBL 3 2 1A, 1U, 3A, 4K

Elektronica - Monteur  BBL 2 2 1A, 1U, 4K, 4M

Elektronica - Technicus  BBL 4 2 1A, 1U

Elektrotechniek -  

Eerste Monteur  BBL 3 2 1A, 1U, 4K, 4M

Elektrotechniek - Monteur  BOL/BBL 2 2 1A, 1U, 3A, 3B, 4K, 4M

Infratechniek - Assistent BBl 1 1 3C

Infratechniek - Eerste  

Monteur Data / Elektra  BBL 3 2 1U

Infratechniek - Monteur  

Data / Elektra  BOL/BBL 2 2 1U

Service Elektrotechniek - 

 Eerste Monteur Elektrotechniek  BBL 3  2 a 3 1U, 3A

Service Elektrotechniek -  

Technicus Elektrotechniek  BBL 4  2 1U

Werkvoorbereiden [e] -  

Technisch Tekenaar  BOL/BBL 3 2 1U

Werkvoorbereiden [e] -  

Tekenaar Constructeur  BOL/BBL 4 2 1U

Werkvoorbereiden [e] –   

Werkvoorbereider  BOL/BBL 4 2 1U

Monteur Communicatie- 

installaties (MCI) BBL 2 2 4K, 4M

Monteur  

Consumentenelektronica (MCE) BBL 2 2 4K, 4M

Monteur Elektrische  

Bedrijfsinstallaties (MBI) BBL 2 2 4K, 4M

Monteur Elektrotechnisch  

Wikkelen (MEW) BBL 2 2 4K, 4M

Monteur Industriële  

Elektronica (MIE) BBL 2 2 4K, 4M

Monteur  

Laagspanningsnetten (MLN) BBL 2 2 4K, 4M

Monteur Midden- 

spanningsinstallaties (MMI) BBL 2 2 4K, 4M

Monteur  

Witgoedapparaten (MWA) BBL 2 2 4K, 4M

Dave (19), mts plus 
installatietechniek
‘Op m’n vrije dagen werk ik bij 
m’n pa in het bedrijf, hier leer ik 
vakwerk afleveren.’
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Voertuigen
Kijk je graag eens onder de motorkap of in de 
kettingkast? Denk dan eens aan een opleiding in de 
voertuigentechniek. Daarmee kun je aan de slag in 
een garagebedrijf voor personenauto’s of bedrijfswa-
gens, of een motorfiets-, scooter- of fietsbedrijf. Je 
leert alles over het stellen van een diagnose, demon-
teren, monteren en afstellen. Naast de technische 
praktijk en de vaktheorie leer je om te gaan met 
klanten en leveranciers.

Opleiding BOL/BBL en niveau Duur Locatie

Assistent Autoschade /  

Autospuiten  BBL 1 1 1U

Assistent Autotechniek  BOL/BBL 1 1 1U,  1Y

Assistent Mobiliteitsbranche BBL 1 1 2D, 3A, 4K, 4M

Assistent Fiets-/Scootertechniek  BOL/BBL 1 1 1U

Autoschadehersteller  BBL 2 2 1U

Autospuiter  BBL 2 2 1U

Autotechnicus  BOL/BBL 3/2 2 1A, 1U, 2D, 3A, 3B, 4K, 4M

Eerste Autoschadehersteller  BBL 3 2 1U

Eerste Autospuiter  BBL 3 2 1U

Eerste Autotechnicus  BBL 3 2/3 1A, 1U, 1Y, 3A, 4K, 4M

Eerste Motorfietstechnicus  BBL 2 2 1U

Fiets-bromfietstechnicus  BBL 2 2 1U

Motorfietstechnicus  BBL 2 2 1U

Technisch Specialist  BOL/BBL 4 2 a 4 1A, 1Y, 3A, 4K, 4M

Werkplaatsmanager  BBL 4 2 1Y

Werkplaatsmanager BOL 4 4 2D, 4K, 4M

Luchtvaarttechniek
Vliegtuigonderhoudtechniek staat voor technisch 
onderhoud aan vliegtuigen, motoren en vlieginstru-
menten. Na deze opleiding kun je ondersteunende 
functies vervullen bij het onderhouden van vliegtui-
gen. De vliegtuigmonteur assisteert de vliegtuigon-
derhoudtechnicus bij zijn werk.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Eerste Monteur  

Gasturbines (WEB)  BBL 3 1 1Q

Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud (WEB / PART 66 Cat-A) traject Koninklijke 

Luchtmacht / Koninklijke Marine  BOL 3 3 1Q

Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud (WEB) / Vliegtuigonderhoudmonteur  

(WEB / PART 66 Cat-A)  BOL 3 3 1Q

Monteur  

Vliegtuigonderhoud (WEB) 2 BOL 2 2 1Q

Vliegtuigonderhoudsmonteur (WEB / PART 66, Cat-A1) traject Koninklijke  

Luchtmacht/Lufthansa  BOL 2 1,5 1Q

Vliegtuigonderhoudtechnicus  

Avionica (WEB / PART 66 Cat-B2)  BOL 4 4 1Q

Vliegtuigonderhoudtechnicus Mechanica  

(WEB / PART 66 Cat-B1)  BOL 4 4 1Q

Wishal (19),  
vestigingsmanager  
mobiliteitsbranche,  
motorvoertuigen
‘Deze school biedt veel mogelijkhe-
den voor specialisatie. Dit is voor mij 
belangrijk want ik wil graag doorleren 
op een hbo.’

Installatietechniek
Bij installatietechniek gaat het om het maken, 
installeren en onderhouden van installaties op het 
gebied van watervoorziening, gastechniek, koude-
techniek, verwarmingstechniek en airconditioning. 
Ook de dakdekker past in deze branche. Je werk-
zaamheden zijn afhankelijk van het bedrijf waar je 
gaat werken: van het plaatsen van een eenvoudige 
badkamer bij mensen thuis, tot een grote
computergestuurde verwarmingsinstallatie in een 
bedrijfspand.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent - Technisch  

Assistent (AKA)  BOL 1 1 1U, 3A, 4K

Dakdekker - Allround  

Dakdekker Metaal  BBL 3 2 1U

Dakdekker - Dakdekker Metaal  BBL 2 2 1U

Infratechniek - Eerste Monteur  

Gas / Water / Warmte  BBL 3 2 1U, 4K, 4M

Infratechniek - Monteur Gas  

/ Water / Warmte  BOL/BBL 2 2 1U, 4K, 4M

Infratechniek - Servicemonteur  

Gebruiksaansluitingen  BBL 3 2 1U

Infratechniek -  

Technicus  Data / Elektra  BBL 3 2 1U

Infratechniek -  

Technicus Gas / Warmte  BBL 4 2 1U

Installatietechniek -  

Eerste Monteur Dak  BBL 3 2 1U, 3A. 3B

Installatietechniek -  

Eerste Monteur Utiliteit  BBL 3 2 1U, 3A. 3B

Installatietechniek -  

Eerste Monteur Woningbouw  BBL 3 2 1U, 3A, 3B

Installatietechniek -  

Leidinggevend Monteur  BBL 4 2 1U

Installatietechniek - Monteur  BBL 2 2 1U, 4K, 4M

Installatietechniek -  

Onderhoudsmonteur  BOL/BBL 2/3 1 a 2 1U, 3A, 3B, 4K, 4M

Montage-assistent BOL/BBL  1 3B

Assistent installatiemonteur BOL/BBL 2 1 a 3 3B

Installatiemonteur BBL 3 1 a 3 3B

Aankomend technicus  

gebouwinstallaties BBL 3 1 a 2  3A, 3B

Installatietechniek -  

Servicemonteur  BBL 3 1 a 2 1U, 3A

Installatietechniek -  

Servicetechnicus  BBL 4 2 1U

Koudetechniek - Airco-Monteur  BOL/BBL 2 2 1U

Koudetechniek - Eerste Monteur  BOL/BBL 3 2 1U

Koudetechniek - Inspectiemonteur  BOL/BBL 3 2 1U

Koudetechniek - Servicetechnicus  BOL/BBL 4 2 1U

Werkvoorbereiden [i] -  

Technisch Tekenaar  BOL/BBL 3 2 1U

Werkvoorbereiden [i] -  

Tekenaar Constructeur  BOL/BBL 4 2 1U

Werkvoorbereiden [i] -   

Werkvoorbereider  BOL/BBL 4 2 1U

Bart (18),  
mts plus installatietechniek
‘Ik wil loodgieter worden en een 
eigen bedrijf beginnen. Ik werk 
het liefst met m’n handen.’
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Podium- en evenemententechniek
Als je deze opleiding wil volgen, moet je technische 
aanleg hebben en gevoel voor creatieve
processen. Bovendien vraagt dit vak om inventiviteit 
en stressbestendigheid. Je regelt in het theater 
namelijk allerlei zaken wat betreft licht, geluid, decor 
en veiligheid. Zware lichamelijke arbeid moet geen 
probleem voor je zijn. Ook moet je geen last hebben 
van kleurenblindheid of gehoorschade. 

Opleiding BOL/BBL duur Locatie

Podium- & Evenementen   BOL 3 3 1A

Podium- & Evenemententechniek  BOL 3/ 4 4 1A, 5A

Mode 
In de opleiding Mode Techniek draait het allemaal om 
techniek, want beheersing van de techniek is de 
voorwaarde voor productiviteit en creativiteit. Bij de 
ene afstudeerrichting gaat het vervolgens om het 
ontwikkelen van gevoel voor kwaliteit, bij de andere 
om het ontplooien van creativiteit, van commercieel 
inzicht of van leidinggevende capaciteiten.Je werkt 
met de modernste machines en geavanceerde 
computers, want het onderwijs wordt steeds afge-
stemd op de nieuwste ontwikkelingen in het mode-
vak.
In de opleiding Mode Commercie leer je hoe je op 
een zakelijke manier kunt omgaan met mensen, op 
basis van een gedegen kennis van mode, kleding, 
textiel en alle accessoires die daaraan te pas komen. 
Je leert waar je op moet letten bij inkoop en verkoop. 
Daarnaast wordt een beroep gedaan op je creatieve 
talenten voor styling- en presentatietechnieken.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround Medewerker Grootvak  

Mode / Maatkleding / Couture  BOL 3 1 1A, 1X

Basismedewerker Interieurtextiel  BOL 2 2 1A

Commercieel Medewerker  

Productie  BOL 4 3 1X

Middenkader Medewerker  

Commercie  BOL 4 3 a 4 1A

Middenkader Medewerker  

Maatkleding / Couture  BOL 4 3 a 4 1A, 1X

Middenkader Medewerker  

Ontwikkeling  BOL 4 3 a 4 1A, 1X

Specialist Mode/Maatkleding  BOL 4 3 a 4 1A, 1X

Uitvoerend/Basis Medewerker Kleinvak  

Mode/ Maatkleding/Couture  BOL 2 2 1A, 1X

Mode Adviseur BOL 2 ? 4G

Mode Specialist BOL 3 ? 4G

Mode Manager BOL 4 ? 4G

Martijn (18),  
podiumtechniek
‘Ik heb altijd al interesse in 
knopjes gehad, in combinatie met 
de illusie van het theater is dit 
voor mij de perfecte opleiding.’

Boottechniek en Watersport
In de Nederlandse wateren varen niet alleen vracht-
schepen, maar ook zo’n 265.000 recreatievaartuigen. 
Dat levert werk voor mensen in technische beroepen 
op en rond het water: van bouwers van jachten tot 
motortechnici. In al die gevallen is er een grote 
behoefte aan goed opgeleide mensen. Daarvoor is 
de opleiding Boottechniek en Watersport ontwikkeld.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Boottechniek & Watersport BOL/BBL 3 1 a 3 2D

Dieselmotortechnicus BOL 2 2 2B

Eerste Dieselmotortechnicus BBL 1 3  2B

Houtscheepsbouw &  

Interieurbouw BOL/BBL 4 4 2B

Scheepsbouwer BBL 1 3 2B

Scheepsmetaalbewerker BOL 2 2 2D

Ontwerp & Design

Mediaopleidingen
Als mediavormgever doe je de vormgeving van 
allerlei communicatiemiddelen, variërend van 
tijdschrift, brochures, affiches, verpakkingen en 
advertenties tot nieuwe media, zoals websites en cd-
rom’s. Maar misschien wil je liever meewerken aan 
reclamecommercials, games of animaties of wil je aan 
de slag met het ontwerpen van verpakkingen, stands 
of het restylen van winkelinterieurs.
Mediatechnologie is voor hen die vooral geïnteres-
seerd zijn in de techniek van de nieuwe media. En in 
de opleiding Mediamanagement leer je regelaar te 
worden van de hele productie. Je moet oplossingsge-
richt zijn, goed met mensen kunnen omgaan, kunnen 
leidinggeven en dit kunnen combineren met de 
techniek van de grafimediasector. Printmedia is de 
opleiding voor grafische technici die gaan werken in 
de elektronische voorbereiding, de drukkerij of de 
nabewerking van de grafische industrie.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Broadcast Engineer  BOL 4 3,5 1A

Media Manager  BOL 4 4 5A

Media Manager Programmatisch  BOL 4 3,5 1A

Muziektechniek BOL 4 4 5A

Praktijkopleider BBL 4 1 5A

Ciska (17),  
grafisch vormgeven
Ik hou heel erg van 
tekenen, niet van 24 uur 
per dag achter de 
computer zitten.’
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Milieu en Ruimte
De opleiding Milieu en Ruimte leidt mensen op voor 
(assistentie bij) onderzoek van water, lucht, bodem, 
geluid, afvalstoffen, flora en fauna en biodiversiteit. Je 
kunt er mee aan de slag bij gemeenten, provincies en 
bedrijven als controleur en handhaver van milieuwet- 
en regelgeving en bij het verbeteren van productie-
processen.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Basisoperator BBL 1 1 3A

Procesoperator BBL 2 t/m 4 3 3A

Mechanisch operator BBL 2 t/m 4 3 3A

MTS- Plus: technisch, creatief  
en commercieel beroepsonderwijs
MTSplus staat voor mens, techniek en samenleving. 
Het is een brede opleiding met specialisaties als 
Bouwkunde, Mechatronica, Werktuigbouw, Fijnmecha-
nische techniek, Infratechniek, Installatietechniek, 
Elektrotechniek en Motorvoertuigentechniek. Er wordt 
gewerkt met opdrachten uit het bedrijfsleven.
Veel aandacht voor ICT, marketing, management, 
ontwerpen en calculeren, communicatie, leidinggeven 
en planning. Tijdens de opleiding bepaal je samen met 
je vaste begeleider je afstudeerrichting. Van specialist 
(bouwkundig tekenaar, multimediaspecialist of 
werktuigbouwkundige) tot generalist (technisch 
commercieel medewerker). Het gaat om niveau 4.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

MTS-plus: Bouwkunde BOL 4 4 1A, 1Y, 3A

MTS-plus: Infratechniek BOL 4 4 1A, 1Y

MTS-plus: Vestigingsmanager BOL 4 4 1U

MTS-plus: Werkplaatsmanager BOL 4 4 1U

MTS-plus:  

Fijnmechanische Techniek BOL 4 4 1U

MTS-plus: Mechatronica  BOL 4 4 1U

MTS-plus:     

Elektrotechniek & E-Technology BOL 4 4 1A, 1U, 3A, 4K, 4M

MTS-plus: Industriële Geautomatiseerde  

Installaties en Systemen BOL 4 4 1A, 1U

MTS-plus: Installatietechniek BOL 4 4 1A, 1U

MTS-plus: Werktuigbouwkunde BOL 4 4 3A

MTS-plus:  

Motorvoertuigentechniek BOL 4 4 3A

MTS-plus: Procestechniek,  

milieu en ruimte BOL 4 4 3A

Menno (22), podiumtechniek geluid
‘Ik wil het liefst als geluidstechnicus vast bij een 
theater werken, gecombineerd met werken bij 
een reizend cabaretgezelschap of zo.’

Laboratoriumopleidingen
Tegenwoordig wil ieder bedrijf dat producten maakt 
er absoluut zeker van zijn dat niets aan zijn product 
mankeert. Het laboratorium speelt daarbij een 
belangrijke rol: zowel bij het vaststellen van de 
kwaliteit van zowel de grondstoffen die binnenkomen, 
als van het (half)fabrikaat dat het bedrijf weer verlaat.
Laboratoriummedewerkers werken voor allerlei 
terreinen: gezondheid, voeding, kleding, milieu, 
landbouw of biotechnologie. Het kan dus ook gaan 
om heel verschillende stoffen en materialen, tot aan 
levend materiaal toe. Medewerkers in medische 
laboratoria onderzoeken bijvoorbeeld bloed, urine, 
cellen en weefsel van patiënten. De resultaten zijn van 
groot belang voor de behandeling van de patiënt.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround Laborant  BOL 3 2,5 1P, 4M

Analist  BOL 4 4 1P, 4M

Audiovisuele productie, Mediavormgeving 
Hier leer je alles over diensten op het gebied van 
licht, geluid en beeld. Dan gaat het niet alleen over 
het opbouwen en afbreken van opnameapparatuur, 
maar ook over het bedienen van licht-, geluids- en 
beeldapparatuur, tot en met het bewerken en editen 
van beeld en geluid. De werkomstandigheden zijn in 
alle opzichten wisselend.
Voor een carrière in deze branche werk je tijdens de 
opleiding met name aan beroepshouding en sociale 
vaardigheden. Want of je nu als geluidstechnicus 
assisteert op Pinkpop of voor het Journaal een 
politiek topevenement verslaat, steeds moet je 
feilloos aanvoelen welke houding van je wordt 
verwacht. (Bij de voorlichting in Hilversum komt ook 
mediavormgeving aan de orde.)

Opleiding BOL/BBL duur Locatie

Allround AV-Medewerker  BOL/BBL 3 3 1A, 2D, 5A

AV-Productie  BOL 4 3,5 a 4 1A, 2C, 5A

Mediavormgever  BOL 4  3,5 a 4 1A, 2C

Signmaker  BOL 2 2 1U

Audiovisueel  

Operationeel Assistent BOL 2 2 2D

Overig

Optiek
Hoe kun je klanten zo goed mogelijk laten zien? Dat 
leer je in deze richting, die eisen stelt aan je handvaar-
digheid. Ook is het belangrijk dat je de klachten van 
klanten kunt vertalen naar een technische ingreep, 
waardoor de klacht vermindert of verdwijnt. 

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround medewerker optiek BBl 3 2 3A

Opticien en opticien manager BOL/BBL 4 3 3A

Erika (25),  
mediavormgeving
‘Ik was een creatief kind dat veel 
tekende, maar wist eerst niet dat 
je er ook je beroep van kunt 
maken.’
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Verpleging
Een verpleegkundige is veelzijdig en professioneel. 
Tijdens deze opleiding leer je hoe je zelfstandig in 
verschillende omgevingen mensen verpleegt, 
verzorgt en begeleidt. Je leert verpleegkundige 
diagnoses te stellen en zorgplannen te maken en uit 
te voeren. Het directe contact met de zorgvrager is 
het belangrijkste deel van je werk. Daarnaast heb je 
taken in het organiseren van de hulpverlening. Zo 
zorg je ervoor dat het werk goed wordt uitgevoerd. 
Bovendien houd je je eigen deskundigheid op peil. 
Verpleegkundigen werken alleen of in teamverband.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Verpleegkundige  BOL/BBL 1/4 4 1N, 1A, 2F, 3A, 3B, 4G, 4H

Assistent in de gezondheidszorg
Doktersassistenten werken onder andere in ziekenhui-
zen en in huisartsenpraktijken. Zeker bij spoedgeval-
len moet je de patiënt geruststellen en ondertussen 
door gerichte vragen de ernst van de klacht inschat-
ten. Zonodig doe je ook laboratoriumwerk en help je 
bij kleine chirurgische ingrepen. Daarnaast doe je veel 
administratief werk.

Als apothekersassistent zorg je dat mensen in de 
apotheek de medicijnen krijgen die ze nodig hebben. 
Daar hoort ook bij dat je voorlichting geeft en nagaat 
of bepaalde medicijnen tegelijkertijd gebruikt mogen 
worden. Je werkt in een hecht team waar je elkaars 
werk controleert. Het is dus handig als je flexibel bent 
en graag samenwerkt.

Als tandartsassistent regel je de afspraken met de 
patiënten en je assisteert de tandarts tijdens de 
behandelingen. Verder zorg je voor het steriliseren 
van de instrumenten, het maken van röntgenfoto’s en 
je geeft voorlichting over bijvoorbeeld mondhygiëne. 
Daarnaast doe je de administratie.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Doktersassistent BOL/BBL 4 3/4 2F, 3A, 4E

Apothekersassistent BOL/BBL 4 3 3A, 4E

Tandartsassistent BOL 4 3 3A, 4E

Funda (18), verzorgende
‘Ik werk liever met m’n gevoel en handen, dan 
met m’n koppie.’

Sector Zorg & Welzijn

Vakken die passen bij de sector Zorg en 
Welzijn: Biologie, wiskunde, maatschappij-
leer, geschiedenis, aardrijkskunde

Zorg/Gezondheidszorg
Ouderen, zieken en lichamelijk gehandicapten 
hebben vaak hulp nodig bij de huishouding en hun 
persoonlijke verzorging. Voor iemand die slecht ter 
been is, is het lastig zelf de afwas te doen, de planten 
water te geven, het bed te verschonen. In de 
opleiding leer je al dit soort huishoudelijk en licht 
verzorgend werk te doen. Ook leer je hoe je iemand 
stimuleert en helpt zichzelf te verzorgen.
Kinderen in de opvang en gehandicapten hebben 
vaak hulp nodig bij hun persoonlijke verzorging. Veel 
van het werk bestaat uit het helpen bij eten en 
verschonen, het aanbieden van eenvoudige activitei-
ten en het geven van persoonlijke aandacht. Je werkt 
onder leiding van een sociaal pedagogisch werker. 
Het is een afwisselend beroep. Er wordt veel van je 
gevraagd. Met dit diploma kun je werken in de 
kinderopvang en de gehandicaptenzorg.

Als verzorgende voer je taken uit bij de persoonlijke 
en huishoudelijke verzorging van zieken, ouderen en 
gehandicapten. Maar je helpt hen ook door te praten 
over hun twijfels en zorgen. Ook vrouwen die thuis 
bevallen kunnen tijdens en na de bevalling wel wat 
steun en hulp gebruiken. Je geeft voorlichting, advies 
en instructie. En je maakt een zorgplan. Je wordt 
opgeleid om mensen te verzorgen in een instelling, 
bijvoorbeeld een verpleeghuis, maar ook om hen 
thuis te verzorgen en te ondersteunen. Bovendien 
leer je ook een aantal verpleegkundige handelingen 
uit te voeren.

wOpleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Zorg & Welzijn  

- Zorg (AKA) 1 BOL/BBL 1 1 1A, 1K, 1N, 2A, 2H, 3A

Helpende Zorg  BOL/BBL 2 1 a 2 1A, 1K, 1N, 4G, 4H

Praktijkopleider – Zorg  BBL 4 1 1N

Verzorgende  BOL/BBL 3 3 1A, 1N, 2F, 3A, 3B, 4G, 4H

Verzorgende - Basiszorg,  

deelkwalificatie 302  BBL 3 20 weken 1A

Verzorgende - Verplegende  

elementen, deelkwalificatie 304  BBL 3 20 weken 1A

Verzorgende Kraamzorg BBL 3 16 maanden 1A

Zorghulp BOL/BBL        1⁄2 tot 5 lesperiodes 1A,1N

Daniëlle (16), verpleegkunde
‘Ik hou van de afwisseling bij het verzorgen en helpen van mensen.’
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Onderwijsassistent
Als onderwijsassistent assisteer je de leerkracht van 
de basisschool, maar je kunt er ook voor kiezen om 
met jongeren te werken in het voortgezet onderwijs 
of op een ROC. Je geeft bijvoorbeeld individuele 
hulp aan leerlingen bij lezen en bij activiteiten als 
muziek, toneel, handvaardigheid. Je helpt de 
leerkracht bij het opzetten van projectonderwijs. Je 
taken zijn onderwijsinhoudelijk, verzorgend en 
organisatorisch.

Onderwijsassistent  BOL/BBL 4 3 1A, 1K, 2A, 2F, 3A, 4D, 4K

Onderwijsassistent – Toptraject  BOL/BBL 4 1 1A,1K, 4D

Onderwijsassistent Primair  

Onderwijs / Speciaal Onderwijs  BOL/BBL 4 3 1A,1K

Onderwijsassistent Voortgezet  

Onderwijs / Bve  BOL/BBL 4 3 1A, 1K

Onderwijsassistent ICT BOL 4 3 a 4 2F

Kunstgericht

Kunst & Cultuur
Hou je van de wereld rond kunst en cultuur? Heb je 
zin in het ondersteunen, organiseren, programmeren 
en begeleiden van culturele activiteiten? Dan is dit de 
ideale opleiding. Je werkt vooral achter de schermen 
als regieassistent of medewerker van het impressari-
aat. Je kunt ook assisteren bij evenementen en 
festivals. Leren werken met mensen op het gebied 
van muziek, dans, drama of kunst hoort ook bij de 
opleiding.
De opleiding Dans levert professionele dansers af, die 
ook geleerd hebben om als zelfstandig ondernemer 
in de maatschappij te staan. Je bent inzetbaar bij 
dansgezelschappen, op festivals, bij musicals, 
jongerentheatergroepen, in de recreatie-industrie en 
bij educatieve dansproducties.
De opleiding Theater leidt je op tot acteur of 
entertainer die zijn kunsten kan vertonen op pleinen, 
in parken en op podia. 
In de opleiding Muziek ontwikkel je je muzikale 
talenten. Je speelt van notenschrift en uit het hoofd. 
Je kunt ook improviseren. Je speelt samen en je kunt 
aan een band of ensemble leiding geven. Tijdens de 

Martine (17),  
onderwijsassistent
‘Ik vind het fantastisch om anderen 
dingen te leren en dan kun je het beste 
bij kinderen beginnen.’

Welzijn

Pedagogisch werker,  
kinderopvang, jeugdzorg
De pedagogisch werker heet ook wel groepswerker. 
Het gaat om begeleiding van kinderen en jongeren 
tot ongeveer 18 jaar. Dat wil zeggen dat je opvoeden-
de, verzorgende, activerende, creatieve en vormende 
taken hebt. Het is een afwisselend beroep waarvoor je 
stevig in je schoenen moet staan.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Zorg & Welzijn  

- Welzijn (AKA)  BOL/BBL 1 1 1A, 2K, 1N, 2A, 2H, 4G, 4H

Helpende Welzijn  BOL/BBL2  1 a 2 1A, 1K, 1N, 2A, 2G,  

   2H, 3A, 4D, 4G, 4H, 4K

Pedagogisch Werker - Kopjaar BOL/BBL  1 1A, 1K, 1O, 4J

Pedagogisch Werker Jeugdzorg  BOL/BBL 4 3 1A, 1K1,1L, 1O

Pedagogisch Werker  

Kinderopvang  BOL/BBL 4 3 1A, 1K, 1L

Pedagogisch Werker  BOL/BBL 3/4 2 a 3 1A, 1K, 1L, 2A,  

   2G, 3A, 3B, 4D, 4K

Jongerenwerker  BOL/BBL 2 2/3 1O, 2F

Maatschappelijke zorg  
en sociaal cultureel werk
Je werkt bij cliënten met een beperking en begeleidt 
cliënten in de dagbesteding, maar ook mensen in 
vervangende woonvormen. Je organiseert en 
begeleidt dagbestedingsactiviteiten. Je werkt met 
mensen van allerlei leeftijden en grote verschillen in 
mogelijkheden.
Als Sociaal Cultureel Werker ben je goed in het 
opzetten en uitvoeren van actieve, sportieve en 
recreatieve activiteiten. Je kunt activeren en onder-
steunen. Je werkt graag met groepen mensen. Je 
bent vooral praktisch in de weer, maar bureauwerk 
hoort er ook bij. Na je opleiding kun je aan de slag in 
club- en buurthuizen, wijkcentra, jongerencentra en in 
de buitenschoolse opvang. Je richt je vooral op 
mensen in achterstandsituaties en bevordert hun 
persoonlijk en maatschappelijk functioneren.
Jouw kenmerken: creatief, flexibel en vindingrijk.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Sociaal Maatschappelijk  

Dienstverlener BOL 3/4 3 of 4 4D

Medewerker Maatschappelijke  

Zorg Gehandicapten  BBL 4 2 a 3 1K, 3B

Medewerker Maatschappelijke  

Zorg Volwassenenwerk  BBL 4 2 a 3 1K, 3B

Praktijkopleider – Welzijn  BBL 4 1 1N

Maatschappelijke Zorg  BOL/BBL 3/4            3 1A, 1K, 1O, 2F

Sociaal Cultureel Werker BOL/BBL 3 1A, 1O

Jeroen (18), onderwijsassistent
‘Ik wil na een vervolgopleiding pedago-
giek op het hbo gehandicapte of 
autistische kinderen helpen een betere 
toekomst te geven.’
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Uiterlijke Verzorging

Haarverzorging
Kapper zijn in Nederland betekent tegenwoordig 
altijd dames- én herenkapper zijn. Dit ambachtelijke 
beroep kun je in ongeveer drie jaar volledig in de 
vingers krijgen. Je bent creatief en geïnteresseerd in 
modetrends en je gaat graag om met mensen.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround Kapper  BOL/BBL 3 1 a 3 1A, 1W, 2G, 3A, 4A, 4K

Junior Kapper  BOL/BBL 2 2 1A, 1W, 2G, 3A, 4A, 4K

Afrokappen
Steeds meer mensen in Nederland hebben afrohaar. 
Dat vraagt om een speciale technieken. Naast de 
gebruikelijke vakken van haarverzorging, hygiëne en 
omgaan met klanten, staat bij afrokappen daarom 
ook curly, ontkroezen en het knippen van virginhaar 
op het programma.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround Afrokapper  BOL/BBL 3 3 1W

Junior Afrokapper  BOL/BBL 2 2 1W

Schoonheidsverzorging
Wat doet een schoonheidsspecialist? Je beoordeelt, 
reinigt en behandelt de huid van gezicht en lichaam, 
op basis van gedegen kennis van de huid, apparatuur 
en verzorgingsmiddelen. Als schoonheidsspecialist 
moet je commercieel ingesteld zijn en goed met 
klanten kunnen omgaan. Je kunt de opleiding 
schoonheidsverzorging combineren met voetverzor-
ging.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround Grimeur  BOL 4 3 1S

Allround Schoonheidsspecialist  BOL 3/4 1 a 3 1I, 1L, 2G, 3A, 4A, 4K

Schoonheid Centraal
Bij de school voor Uiterlijke Verzorging word je 
opgeleid voor creatieve beroepen in de schoonheids-
branche. Je leert de vakvaardigheden die horen bij 
het beroep dat je hebt gekozen. Ook krijg je 
communicatietrainingen om met de verschillende 
soorten klanten om te gaan. Een personal coach 
ondersteunt je in je beroepsontwikkeling. (Deze 
voorlichting wordt uitsluitend in Amsterdam gege-
ven.)

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Arbeidsmarkt Gekwalificeerd  

Assistent Haarverzorging (AKA)  BOL 1 1 1W

Daisy (19) kapster
‘Al vanaf m’n zesde jaar weet ik 
dat ik kapster wil worden. Ik vind 
het enig om mensen een nieuw 
kapsel te geven en ondertussen 
een praatje te maken.’

opleiding werk je veel in professionele oefen- en 
opnamestudio’s. Bij de opleidingen Dans, Theater en 
Muziek wordt je ook voorbereid op het doen van 
audities, het zelfstandig ondernemerschap en 
freelance werken.
Leren een idee om te zetten in een creatief concept, 
zoals een tekening, illustratie of animatie, dat is wat je 
doet bij de opleiding Art&Design. Verf en kwasten, 
een potlood, camera en computer zijn middelen die 
je veel gebruikt. Bij een klein bedrijf werk je vaak een 
eigen ontwerp uit. Bij een groot bedrijf ben je meestal 
de contactpersoon tussen de accountmanager en 
bijvoorbeeld een IT’er. Niet alleen reclamebureaus, 
ontwerpstudio’s en decorbedrijven stellen je vakken-
nis op prijs, ook theatergezelschappen.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Art & Design  BOL 4 3 1O

Kunst, Cultuur & Amusement  BOL 4 3 1O

Mbo Artiest Dans  BOL 4 4 1O

Mbo Artiest Muziek  BOL 4 3 1O

Mbo Artiest Theater  BOL 4 3 1O

Frank Sanders Akademie  BOL 4 4 1S

Organisatorisch, publicitair medewerker:  

Kunst, Cultuur en Media BOL 4 4 4G, 4K

Filmacteur BOL 4 4 5A

Sport
Je leert sportieve activiteiten begeleiden en organise-
ren. In dit vak moet je met mensen kunnen omgaan 
en heb je sportiviteit en leiderschapskwaliteiten 
nodig. Je maakt kennis met de verschillende sporten, 
de werking van het menselijk lichaam, EHBO, 
leidinggeven, organisatie e.d. Daarnaast beweeg je 
zelf natuurlijk ook veel. Na de opleiding kun je 
trainingen geven bij verenigingen, zwemlessen in 
zwembaden, outdooractiviteiten begeleiden of 
gymles geven aan  basisschoolleerlingen. Je kunt ook 
grootschalige recreatieve activiteiten organiseren. 
Binnen de opleiding kies je uit meerdere richtingen. 
Anders gezegd: hier leer je hoe je een trainer of 
coach wordt die op verantwoorde wijze leiding kan 
geven aan sportbeoefening en lichamelijke opvoe-
ding.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Sport- & Bewegingsbegeleider  BOL 2/3 2/3 1A, 1F, 3A,3B, 4B

Sport- & Bewegingscoördinator  BOL 4 4 1A, 1K, 2F, 4B

Sport & Bewegingscoördinator  

dans BOL 3 3 4B

Coördinator Buurt, Onderwijs en  

Sport BOL 4 4 2F

Commercieel Medewerker in  

de Sport (Johan Cruijff College) BOL 3 2 1J

Medewerker Marketing Communicatie & Evenementenorganisatie  

Sport (Johan Cruijff College) BOL 4 3 a 4 1J

Trainer/Coach BOL 4 4 2F

Wesley (18), sport en bewegen
‘Sport is mijn leven.  Ik wil prof-voetbal-
ler bij Telstar worden of anders sport-
docent op een middelbare school.’
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Groene detailhandel
Je leert een winkel (bijvoorbeeld een tuincentrum) te 
runnen in plantaardige producten, zoals groenten, 
maar het kunnen ook bomen, bloemen of planten 
zijn. 

Opleiding BOL/BBL duur Locatie

Groene detailhandel BOL2/3/4 BBL 2/3    2, niv 3 en 4 1-2j na niv 2 7A

Tuinbouw
In de tuinbouw gaat het om de productie van 
plantaardige producten: groenten, bomen, bloemen 
of potplanten zijn. In de plantenteelt gaat het om 
bewerken en bemesten van de bodem, het verzorgen 
van de gewassen en het oogsten. Je leert veel over 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen, en je leert
met werktuigen en klimaatbeheersingmachines 
omgaan.

Opleiding BOL/BBL duur Locatie

Bloementeelt/Plantenteelt BOL 2/3/4 BBL 2/3    2, niv 3 en 4 1-2j na niv 2 7A

Dierverzorging en Dier & gezondheid
Met deze opleiding word je assistent van een 
dierenarts, verzorger in een dierentuin of een proef/-
onderzoeksbedrijf, beheerder van een kinderboerde-
rij, dierenasiel of -pension of verkoper in een 
dierenspeciaalzaak. Elk dier heeft een unieke 
verzorging nodig. De benadering van het dier en de 
voeding vragen om specifieke kennis van zaken. In de 
opleiding is ook aandacht voor machines, instrumen-
ten en medicijnen. In de opleiding op niveau 4 komt 
het managen van een bedrijf uitgebreid aan de orde.

Opleiding BOL/BBL duur Locatie

Dierverzorging BOL/BBL 2/3/4           2-4 7A

Dierenspeciaalzaak BOL/BBL 2/3/4            2-4 7A

Dier & Gezondheid BOL 4            2-4 7A

Gadischa (17), detailhandel
‘Ik wil graag in een winkel werken, maar 
m’n ouders vonden dat ik moest doorle-
ren. Dus heb ik het gecombineerd.’

Sector Agrarisch

Vakken die passen bij de Agrarische sector: 
Wiskunde, natuurkunde/scheikunde 1, 
biologie

Tuin, Park en Landschap
De opleiding leidt op tot vakman in de ‘groene 
ruimte’. Dit kan zowel de kleine tuin zijn als het grote 
park of een natuurgebied. Het gaat steeds om het 
aanleggen en onderhouden van deze terreinen en 
voorzieningen. In de niveau 4 opleiding komt het 
managen van een bedrijf uitgebreid aan de orde.

Opleiding BOL/BBL duur Locatie

Tuin, Park en Landschap BBL 1/2/3             1-2, niv 3 1-2j na niv 2 6A

Tuin, Park en Landschap BOL/BBL 2/3/4    2, niv 3 en 4 1-2j na niv 2 7A

Bloem & Design, Interieur  
en Vormgeving (styling)
Na deze opleiding kun je terecht bij bedrijven die zich 
vooral bezighouden met de in- en verkoop van 
bloemen en planten en het maken van allerlei 
bloemwerk. Dat zijn dus vooral bloemisterijen en 
bloemenwinkels, maar denk ook aan grootschalige, 
projectmatige bloemversieringen, bloemengroothan-
dels en tuincentra. De klant vraagt goede service, 
voorlichting en advies. Bij interieur en vormgeving ga 
je etaleren en bepaal je het interieur van bedrijven en 
huizen. Dit alles vereist vakmanschap, gevoel voor 
kleuren en verhoudingen, en voor mensen. 

Opleiding BOL/BBL duur Locatie

Bloem & Design BOL/BBL 1/2/3           1-2, niv 3 1-2j na niv 2 6A

Bloem & Design BOL 2/3/4 BBL 2/3     2, niv 3 en 4 1-2j na niv 2 7A

Interieur en vormgeving (styling) BOL 3/4           3-4  7A

Groothandel & logistiek /  
commercieel ondernemen
Groen is leuk, handel ook, maar als je het allemaal wat 
grootser wilt aanpakken ga je werken bij een 
internationale groothandel. Iedere dag worden 
enorme hoeveelheden bloemen, planten en bollen 
per vliegtuig of per schip vervoerd naar landen als 
Amerika en Japan. Regel jij de logistiek, ga je de 
inkoop / verkoop in of wil je zelf een bedrijf beginnen 
dan past deze opleiding bij jou.

Opleiding BOL/BBL duur Locatie

Groothandel & Logistiek BOL/BBL 2/3/4           2, niv 3 en 4 1-2j na niv 2 7A

Commercieel ondernemen BOL/BBL 2/3/4           2, niv 3 en 4 1-2j na niv 2   7A

Caroline (21), verpleegkunde
‘Ik geniet vooral van de blijdschap van de 
mensen die ik help.’
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Secretariaat
De secretaresse is altijd de spil in de organisatie. 
Steeds vaker is zij de assistent van het management. 
Dan gaat het vooral om het bijhouden van agenda’s, 
het organiseren en plannen van activiteiten en het 
maken van verslagen, brieven, het versturen van 
mailings en het telefoneren met klanten en bedrijven.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Administratief Assistent  BOL 1 1 1F, 1I, 1L, 1Y

Algemeen Secretaresse  BOL/BBL 3 2/3 1A, 1F, 1L, 1Y, 2A,  

   2C, 2H, 4G, 4K, 4M

Directiesecretaresse  BOL/BBL 4 3 1A, 1F, 1L, 1Y, 2A, 2B, 2C,  

   2H, 3A, 3B, 4G, 4K, 4M

Juridisch Secretaresse  BOL/BBL 3 3 1 A, 1F, 1L, 1Y, 2H

Juridisch Medewerker BOL 4 3 a 4 2H, 3A, 4G

Management Assistent  BOL/BBL 4 0,5  1A, 1F, 1L, 1Y, 3A, 3B, 4G, 4K, 4M

Medisch Secretaresse  BOL/BBL 3 3 1A, 1F,1L, 1Y, 2H

Projectsecretaresse  BOL/BBL  3 1A, 1F,1L,1Y, 4G, 4K, 4M

Secretarieel Medewerker  BOL/BBL 2 2 1A, 1F, 1I, 1L,1Y,  

   2A, 2C, 2H, 2F, 4G, 4K, 4M

Telefonist / Receptionist  BOL/BBL 2 2 1A, 1F, 1I, 1L, 1Y, 2A,  

   2C, 2H, 4G, 4K, 4M

Marketing & Communicatie
Soms moet je in een administratieve functie veel tijd 
en aandacht besteden om nieuwe klanten voor je 
bedrijf te winnen. Daarvoor heb je een commerciële 
opleiding nodig. Bij het ene bedrijf verkoop je 
melkproducten, gereedschappen of machines, bij het 
andere communicatiediensten.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Communicatie 

 Medewerker  BOL/BBL 4 3 a 3,5 1A, 1I, 4G, 4K

Commercieel Medewerker  BOL 3 3 a 4 1A, 3A, 3B, 4G, 4M, 4K

Contactcenter Medewerker  BOL 3 3 a 4 1A

Marketing Medewerker  BOL/BBL 4 3 a 3,5 1A, 1I, 4G, 4K, 4M

Marketing & Communicatie BOL 4 3 a 4 2A, 2B, 2C, 2H,  

   3A, 3B, 4G, 4K, 4M

Mhbo- Marketing     

& Communicatie BOL 4 2/3 a 4 2H, 3A, 3B

Commercieel Ondernemen   BOL/BBL 2/3/4 2-4 7A

MHBO Management, economie en recht
Wil jij carrière maken in de juridische dienstverlening? 
Wil je aan de slag als adviseur, uitvoerende of manager 
op een juridische afdeling? Daarvoor is een zesjarig 
opleidingstraject. Je begint bij het ROC van Amsterdam. 
In je derde jaar ga je al naar de Hogeschool van 
Amsterdam. Je stroomt daar met vrijstellingen door naar 
de verkorte opleiding Management, Economie en Recht. 
Hiermee win je dus twee jaar en heb je na zes jaar twee 
diploma’s op zak en de nodige praktijkervaring.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Mhbo - Management,     

Economie & Recht  BOL 4 3 1 A, 1L

Abdurahman (18),  
economie, richting  
‘Ik vind het leuk om met cijfers te 
werken, om tot financiële oplos-
singen te komen.’

Sector Economie

Vakken die passen bij de sector Economie: 
Economie, tweede moderne vreemde taal, 
wiskunde

Administratie
Je leert in deze opleidingen de eenvoudige secretari-
ele, bedrijfsadministratieve of commerciële werk-
zaamheden, die in vrijwel elk bedrijf of kantoor 
voorkomen (niveau 1 en2).
Op de niveaus 3 en 4 kun je je bekwamen in de 
boekhoudkundige verwerking van gegevens voor het 
management, de belastingdienst en de aandeelhou-
ders. Het kan daarbij gaan om cijfers rond inkoop of 
verkoop of de kosten van het personeel. Ook 
kassaoverzichten of het betalingsverkeer van de 
onderneming komen aan bod.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Arbeidsmarkt Gekwalificeerd  

Assistent Administratie (AKA) BOL 1 1 1F, 1I, 1L, 1Y, 2A, 2C, 2H, 3A

Assistent Accountant  BOL 4 3 a 4 1A, 1I, 1L,1Y, 4G, 4K, 4M

Administrateur  BOL 4 3 a 4 1A, 1I, 1L, 1Y, 2A, 2B,  

   2C, 2H, 3A, 3B, 4G, 4K, 4M

Administratief Medewerker  BOL/BBL 2 2 a 3 1A, 1F, 1I, 1L, 1Y, 2A, 

   2C, 2H, 3A, 3B, 4F, 4K, 4M

Boekhoudkundig medewerker  BOL/BBL 3 3 a 3,5 1A, 1I,1L1Y, 2A,  

   2C, 2H, 3A, 3B, 4G, 4K, 4M

Mhbo - Assistent Accountant / 

 Bedrijfseconomie  BOL 4 3 1Y, 2H

Mhbo – Bedrijfsadministratie BOL 4 2 3A, 3B

Salarisadministrateur  BOL 4 3 a 4 1A, 1I, 1L

Juridische dienstverlening
Je leert omgaan met klanten en burgers, het 
toepassen van wetten en regels en het uitvoeren van 
administratieve handelingen. Afhankelijk van de 
gekozen richting kun je gaan werken bij een sociale 
dienst, het UWV, een woningbouwvereniging, 
vluchtelingenwerk of bij een CWI, uitzendbureau, 
afdeling personeelszaken, Arbodienst of bij een 
makelaar, notaris, advocaat, gemeente, belasting-
dienst of bij instellingen voor thuiszorg en ouderen-
zorg of adviescentra voor jongeren.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Arbeidsvoorziening  

en Personeelswerk  BOL/BBL 4 3 a 4 1A, 1F, 4G

Intercedent  BOL 4 2 1A, 1L

Openbaar bestuur  BOL/BBL 4 1 a 3 1A, 1L, 4G

Sociaal Maatschappelijk  

Dienstverlener  BOL/BBL 4 1 a 3 1L

Sociale Zekerheid   BOL/BBL 4 1 a 3 1L

Zakelijke dienstverlening  BOL/BBL 4 1 a 3 1A, 1L,2H, 4G

Juridisch Medewerker BOL 4 3 a 4 2H, 3A, 4G

Saida (17),  
juridische dienstverlening
‘Ik deed m’n eerste stage bij de gemeen-
te. Ze willen me graag terug, dus mis-
schien kan ik er straks wel echt werken.’
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Detailhandel
In de detailhandel, de verkoop in de winkel, ga je op 
een klantvriendelijke manier om met mensen. Bij de 
opeliding op de niveaus 1 en 2 word je wegwijs 
gemaakt in de wereld van de winkelverkoop aan 
consumenten. Je leert artikelen prijzen, etalages 
opbouwen en magazijn werkzaamheden uitvoeren. 
Ook leer je helpen bij het inpakken van de goederen 
en het inruimen van stellingen.
De opleiding niveau 3 en 4 leidt je op tot (assistent-) 
bedrijfsleider van een middelgrote winkel. Van 
verkoper tot ondernemer of bedrijfsleider. Het gaat 
allemaal om het leren van ondernemersvaardigheden: 
verkopen, leidinggeven, vernieuwen en administreren. 
Deze vaardigheden gebruik je als leidinggevende 
verkoopchef of filiaalbeheerder, of als zelfstandig 
ondernemer in de detailhandel.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Aankomend    1A, 1I, 1L, 1Y, 1U, 

Verkoopmedewerker  BOL/BBL 1 1  1Y, 2C, 3A, 4G

Afdelingsmanager  BOL/BBL 4 3 1A, 1I, 1L, 1Y, 1T,1U, 1Y, 2A, 2H

Filiaalmanager   BOL/BBL 4 3 1A, 1I, 1L, 1Y, 1T, 1U,  

   1Y, 2A, 2H, 4G, 4J, 4K, 4M

Mhbo - Ondernemer Detailhandel  

/ Commerciële Economie  BOL 4 2,5 1Y

Ondernemer Detailhandel  BOL 3/4 2/3 1A, 1I, 1L, 1Y, 1T, 1U, 1Y, 2A,  

   2C, 2H, 3A, 3B, 4G, 4J, 4K, 4M

Verkoopadviseur  

Mobiliteitsbranche  BBL 3 1 a 2 1Y

Verkoopspecialist Detailhandel  BOL/BBL 3 2/3 1A, 1I, 1L, 1Y, 1T, 1U, 1Y,  

   2C, 2H, 3A, 3B, 4K, 4M

Verkoopspecialist Elektrotechnische  

Detailhandel  BOL 3 1,5 1U

Verkoper Detailhandel  BOL/BBL 2 1,5 a 2 1A, 1I, 1L, 1Y, 1T, 1U, 1Y,  

   3A, 3B, 4G, 4J, 4K, 4M

AKA richting Handel BOL 1 1 2A, 2H, 2C

Manager handel BOL/BBL 4 1 a 3 3A, 3B

Districtsmanager BOL 4 3 4G, 4J, 4K

Medewerker inkoop BOL 3 3 4G

Verkoopchef  BOL/BBL 3 3 4G, 4J

Vertegenwoordiger BOL 3 3 4G, 4J, 4K

Linda (17), detailhandel
‘Al die cijfers is toch geen uitdaging 
voor mij. Gelukkig kan ik overstap-
pen naar de studie juridische dienst-
verlening.’

MHBO - Bedrijfseconomie/ 
Commerciële Economie
De technologische vernieuwing, de globalisering en 
de eenwording van de Europese markt bieden het 
bedrijfsleven veel nieuwe kansen. Daarom stijgt niet 
alleen de vraag naar jong talent met verstand van 
boekhoudkundige, bedrijfseconomische en fiscaaljuri-
dische zaken, maar is er meer behoefte aan talent-
volle en creatieve ondernemers. Zij zorgen voor 
economische groei en werkgelegenheid. Heb
je zin in accuraat de boekhouding bijhouden en 
zorgen voor een optimale interne controle en 
nauwkeurige berichtgeving, of heb je ambitie om 
ondernemer te worden, dan biedt het ROC van 
Amsterdam samen met de Hogeschool van Amster-
dam een verkorte zesjarige MBO-HBO-opleiding aan. 
Je behaalt twee diploma’s: eerst MBO en daarna 
HBO.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Mhbo - Bedrijfseconomie/ 

Commerciële economie BOL 4 3 1 A, 1L

Handel

International Business studies
Pakweg 80% van alle internationale handel gebeurt in 
het Engels. Zeker de bloeiende handel met de 
markten in het Oosten gaat volledig in het Engels. 
Dus hoe beter je Engels, hoe hoger je marktwaarde. 
Vandaar deze Engelstalige opleidingen, met Engelse 
en Nederlandse diplomering. Een stage in het 
buitenland maakt deel uit van de opleiding.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

International Business Studies BOL 4 4 1Q

International Retail Management BOL 4 4 1Q

Internationale handel/ Groothandel
Nederland is een klein land. We moeten daarom veel 
importeren en exporteren. De groothandel heeft een 
goede kijk op wat er internationaal in een bepaalde 
branche aan de hand is en kan daardoor de detailhan-
del adviseren. Kansen op werk zijn er niet alleen in de 
groothandel, maar ook bij grote detailhandelsbedrij-
ven die hun eigen import verzorgen en bij producen-
ten die hun goederen exporteren.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Commercieel Medewerker  

Binnendienst KCH  BBL 3 1 1Y, 4G, 4J, 4K, 4M

Commercieel Medewerker  

Buitendienst KCH  BOL 3 3 1A, 1I, 4G, 4J, 4K, 4M

Exportmedewerker  BOL 4 3 1A, 1I, 2H, 4G, 4J, 4K

Vestigingsmanager Groothandel  BOL/BBL 4 3 1A, 1I, 1Q, 1Y, 2H

Verkoopspecialist Groothandel BOL 3 3 2H

Ondernemer Groothandel BOL 4 3 4G, 4J, 4K, 4M

Ashween (19), economie, 
richting administrateur
‘Ik word er blij van als een berekening 
uitkomt. Ik ben goed in cijfers en wil 
naar het hbo.’
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Avinash (19),  
economie, richting 
administrateur
‘Mijn ouders werken op 
administratieve afdelingen. 
Als ik iets niet weet, kunnen zij 
mij helpen.’

Logistiek

Transport & Logistiek
Het transport over de weg is een bedrijfstak waarin 
veel verdiend wordt. Je kunt er inrollen al voor je 18 
bent. Je begint dan in bijvoorbeeld een distributie-
centrum of in het verhuisbedrijf. Kern van de opleidin-
gen is: technische kennis van de vrachtwagen, 
vervoers- en verkeerskennis, en kennis van logistieke 
systemen.

Zonder vervoer staat alles stil. De manager opslag & 
vervoer houdt zich bezig met het efficiënt plannen en 
regelen van goederenstromen, naar het bedrijf, 
binnen het bedrijf en het bedrijf uit. In de opleiding is 
daarom aandacht voor plannen, vervoersdocumen-
ten, vervoer in- en uitgaand, gevaarlijke stoffen, 
inrichting en indeling magazijnen, onderhoud 
transportmiddelen en vrachtwagens.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Logistiek Medewerker  BBL 1  1 1A, 1U, 3A

Chauffeur Goederenvervoer  BBL 2 2 1A, 3A, 4K

Medewerker Havenoperaties BBL 2 2 4L

Internationale Handel & Logistiek  BOL 4 3 1Q

Logistiek Medewerker  BBL 2 1 1A, 3A, 4K

Logistiek Medewerker  

Airport – Seaport  BBL 2  1 1A

Logistiek Supervisor  BOL/BBL 4 1,5 a 3 1Q, 3A

Logistiek Teamleider  BBL 3  1,5 a 2 1U, 3A, 4K

Coördinator Havenoperaties BBL 3 3 4L

Luchtvaartlogisticus  BOL 4 4 1Q, 3A, 3B

Manager Opslag & Vervoer  BOL 4 3 a 4 1Q, 3A, 4K

Warehouse medewerker BBL 2 2 3A, 4K

Warehouse voorman BBL 3 1 3A

Planner wegtransport BBL 3 1 3A

Groothandel & Logistiek  BOL/BBL 2/3/4 2-4 7A

Richard (19),  
vestigingsmanager mobiliteits-
branche, motorvoertuigen
‘Je mag veel zelfstandig leren en veel 
stage lopen. Daar voel ik me veel 
lekkerder bij.’

Zeevaart
Niet iedereen voelt wat voor een bestaan als landrot. 
Herken jij je hierin? Dan kan de scheepvaart hét 
alternatief voor je zijn. Werk je in de Zeevaart, dan 
kom je over de hele wereld. En ook aan wal biedt een 
maritieme carrière goede vooruitzichten. Na een 
aantal vaarjaren is er altijd wel plaats bij allerlei 
bedrijven. Dus wil je je talent hier ontdekken, kom aan 
boord bij de Maritieme Academie.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Koopvaardij officier     

alle schepen BOL 4 4 4L

   

Koopvaardij officier     

kleine schepen (Zeevaart) BOL 3 3 4L

   

Schipper / Machinist     

Beperkt Werkgebied BOL 2 2 4L

   

Stuurman / Werktuigkundige     

Zeevisvaart SW4 BOL 4 4 4L

   

Stuurman / Werktuigkundige     

Zeevisvaart SW5 BOL 3 3 4L

   

Stuurman / Werktuigkundige     

Zeevisvaart SW6 BOL 2 2  4L

Rijn- en Binnenvaart
De Binnenvaart biedt je volop perspectieven. Omdat 
je op de Europese wateren vaart, is je werk heel 
afwisselend. Natuurlijk geldt hier, net als in de 
zeevaart, dat je na het varen aan wal allerlei kansen 
hebt. Dus kom aan boord van de Maritieme 
Academie.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Kapitein Rijn- en Binnenvaart BBL 4 3-4 4L

   

Matroos (Rijn- en Binnenvaart) BBL 2 2 4L

   

Schipper Binnenvaart BBL 3 2,5 4L
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Brood & Banket
Opleidingen voor functies in brood- en banketbakke-
rijen. Van bedrijfsleider/ ondernemer tot beginnend 
broodbakker.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Allround Banketbakker  BOL/BBL 3 2 1G

Allround Brood- & Banketbakker  BOL/BBL 3 2 1G

Allround Broodbakker  BOL/BBL 3  2 1G

Assistent Bakker  BOL/BBL 1 1 1G

Banketbakker / Broodbakker   

/ Brood- & Banketbakker  BOL/BBL 2 2 1G

Leidinggevende  

Ambachtelijke Bakkerij  BOL 4 4 1G

Ondernemer Bakkersbedrijf  BOL 4 4 1G

Specialist Brood- & Banketbakker  BBL 4 1 1G

Versverkoper
Als versverkoper krijg je te maken met verse  
voedingsmiddelen. Er zijn verschillende branches: 
vlees, vis, groente, wild en pluimvee. 

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Verkoper versdetailhandel  BOL/BBL 2 2 1G

Leisure management
Het doel van de opleiding is je breed op te leiden 
voor de vrijetijdssector. Vanuit de afdeling horeca 
wordt je onderwijsprogramma uitgebreid met 
multimedia, sport en bewegen en toerisme. Met deze 
opleiding voldoen we aan de nieuwe vraag van de 
arbeidsmarkt. 

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Leisure Management -  

Hotelschool / Horeca  BOL 4 3 1A

Leisure & Hospitality Executive  BOL 4 1 of 3 a 4 1C, 2H

Leisure & Hospitality Host   BOL 2, 3 3 1C, 2H

Leisure Management  BOL 3 3 1A

Luchtvaart dienstverlening
Een luchtvaartdienstverlener werkt als steward(ess) in 
een vliegtuig of als grondsteward(ess) op een 
luchthaven. Je verzorgt en begeleidt passagiers 
tijdens de vlucht of op de luchthaven en als passage-
medewerker check je passagiers in. Tijdens de 
opleiding ligt de nadruk op de ontwikkeling van 
dienstverlenende vaardigheden en communicatie met 
passagiers, in de meest voorkomende talen.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Luchtvaartdienstverlener  BOL 3 4 3A, 3B

 Raphaela (18), toerisme, 
richting recreatie
‘Ik wil graag bezig zijn, niet alleen 
in een lokaal zitten. Wij krijgen 
animatietraining en gaan met z’n 
allen op wintersport.’

Horeca & Voeding

Horeca
Horeca is een verzamelnaam voor hotels, restaurants 
en cafés. Werken in de horeca betekent dat je 
commercieel en dienstverlenend bent ingesteld. Het 
beheersen van voldoende vaktechnieken en beschik-
ken over commerciële en sociale vaardigheden is 
belangrijk in deze bedrijfstak.
Er zijn in de horeca functies die vragen om mensen 
die vooral goed kunnen organiseren en plannen. 
Daarvoor zijn speciale opleidingen, gericht op het 
bedrijfsleiderschap of ondernemerschap. Daarin ligt 
de nadruk op bedrijfseconomisch leren denken en 
handelen.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Aankomend Gastronoom / 

 Wijnbrevet  BBL 2 3 1A, 1B

Arbeidsmarkt Gekwalificeerd  

Assistent Horeca (AKA)  BOL 1 1 1G

Horeca Assistent  BOL/BBL 1 1 1B, 1G, 3B, 4G

Gastheer/-vrouw  BOL/BBL 2 1 a 2 1A, 1B, 4G

Zelfstandig werkend  

Gastheer/-vrouw BBL 3 2 1A, 1B, 4G

Gastheerschap & Toerisme  BOL 2 2 1B

Kok  BOL/BBL 2 1 a 2 1A, 1B, 4G

Kok & Gastheer/-vrouw  BOL 2 2 1B, 4G

Gespecialiseerd Kok  BBL 4 2 1B

Zelfstandig werkend Kok  BBL 3 2 1A, 1B, 4G

Horecamedewerker Fastfood  BBL 2 1 a 2 1B

Bedrijfsleider Fastfoodsector  BBL 3 2 a 3  1B

Horecaondernemer /  

Horecamanager  BOL 4 3 a 4 1B, 4G

Mbo-plus Hospitality  

Management  BOL 4 2 1B

Uitvoerend Horecaondernemer  BOL/BBL 4  3 1B

Facilitaire dienstverlening
Eten, drinken, je op je gemak en veilig voelen in een 
schoon, lekker warm, goed geventileerd en goed 
verlicht gebouw. De facilitair dienstverlener zorgt 
ervoor, in kantoren, verpleeghuizen, bedrijven, 
scholen en ziekenhuizen. Je leert een groot huishou-
den te plannen en te organiseren. Je zult een 
dienstverlenende houding gaan ontwikkelen. Op het 
tweede niveau leidt het tot zelfstandig uitvoerende 
functies zoals cateringmedewerker, keukenassistent, 
conciërge/beheerder en
receptiemedewerker.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Facilitair medewerker  BBL 2 2 1K, 3A

Facilitair leidinggevende BOL 3 3 3A, 4G

Melissa (19),  
toerisme, richting reizen
‘Ik hou van reizen en wil daarom 
graag buitenlandonderzoeker worden 
bij een uitgever van informatie over 
vakantiebestemmingen.’
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Sector Uniform beroepen

Vereisten: minimaal VMBO-diploma en 
tenminste 17 jaar. 

Orde & Veiligheid
Bij Orde & Veiligheid kun je je voorbereiden op de 
sollicitatie naar een functie bij defensie, politie, 
marechaussee of in de beveiliging. Deze gerichte 
opleidingen voor zestien- tot achttienjarigen vergro-
ten je kansen in de selectieprocedure.
Ook in de beveiligingsbranche is veel vraag naar 
deskundige medewerkers. Beveiligers werken
op de meest uiteenlopende plaatsen. In parken en 
winkelcentra. In warenhuizen, musea, kantoorpanden, 
fabrieken, asielzoekerscentra en overheidsgebouwen. 
Op grote industrieterreinen, stations, havens en 
vliegvelden.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Assistent Toezicht & Veiligheid  BOL 1 1 1I

Assistent Vrede & Veiligheid  BOL 1 1 1I

Beveiliger  BOL/BBL 2 1 a 2 1I, 2E, 4G

Brugjaar Koninklijke  

Marechaussee  BOL 2 1 1I

Coördinator Beveiliging  BBL 3 1 a 2 1I

Medewerker ICT  

Koninklijke Landmacht  BOL 2 2,5 1I

Medewerker Toezicht  

& Veiligheid / Politie  BOL 2 1 1I

Medewerker Vrede & Veiligheid  BOL 2 1 1I

Overig 

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Logistiek Medewerker Airport BBL2  1Z

Youri (17), orde en veiligheid
‘Ik wilde eigenlijk naar de politie-acade-
mie. Met deze éénjarige opleiding kan ik 
daar volgend jaar makkelijk instromen.’ 

Toerisme
In de sector Toerisme is grote behoefte aan gastvrije, 
vriendelijke en vooral deskundige medewerkers. 
Naast twee of drie vreemde talen leer je via projecten 
allerlei toeristische vaardigheden. In de opleiding 
wordt verder aandacht besteed aan commercieel 
denken en handelen, automatisering, beroepshou-
ding en hoe je jezelf goed kunt presenteren.
Na deze opleiding kun je aan de slag als host(ess), 
hotelreceptionist, grondsteward(ess) of baliemede-
werker reisbureau. Werken in het buitenland kan ook, 
bijvoorbeeld als reisbegeleider of standplaatshost.
In de sector Recreatie is behoefte aan mensen die van 
aanpakken weten, die graag contact maken met veel 
verschillende mensen, die sportief, creatief en 
enthousiast zijn. Die recreanten en toeristen graag 
een fijne dag bezorgen. Daarom krijg je veel praktijk-
lessen en opdrachten, en zijn er natuurlijk excursies. 
Beroepen in Recreatie zijn bijvoorbeeld: medewerker 
bij een camping, bungalowpark, attractiepark of 
horeca-onderneming, animator en begeleider van 
reisgezelschappen.

Opleiding BOL/BBL en niveau duur Locatie

Commercieel Medewerker  

Reizen  BOL 3 3 1C, 1Q

Frontoffice Manager  BOL 4 4 1Q, 3A, 3B

Frontoffice Medewerker  BOL 3 3 1Q, 3A, 3B

Frontoffice Medewerker  

Toeristische Informatie  BOL 3 3 1C

Gastheerschap & Toerisme  BOL 2 2 1B

Leidinggevende Verkoper Reizen  BOL 4 4 1C, 1Q, 3A, 3B

Manager Toeristische Informatie  BOL 4 1 a 1,5 1C 

  3 a 4 2H

Leidinggevend medewerker  

recreatie BOL 4 3 3A, 3B

Medewerker Recreatie  BOL 2 2 a 3 1Q, 3A, 3B

Medewerker Reizen BOL 3 2H

Receptionist BOL 2 3 3A, 3B

Middenkader Reizen BOL 4 3 a 4 2H, 3A, 3B

Verkoper reizen BOL 3 3A, 3B

Roxanne (18), toerisme, 
richting recreatie
‘Ik hou van organiseren en contact 
met mensen. Later wil ik een 
eigen camping beginnen.’
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Colofon

Uitgave en eindredactie  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2008
Met dank aan   Maartje Steinkamp, Augustinus College
Samenstellen gegevens opleidingen  Movement (Peggy de Jongh) met gebruikmaking 

van de websites en gidsen van de scholen en de 
mbo-gids van de Geldergroep

Teksten quotes studenten  Jolanda Verhaart
Foto’s studenten   Jur Engelchor
Vormgeving   Wonderworks, Haarlem
Druk    Joh. Enschedé Amsterdam
Productie   Movement

Disclaimer: De gegevens in deze gids kunnen fouten bevatten, de uitgever is niet verant-
woordelijk voor mogelijke gevolgen van onjuiste vermelding.

1) ROC van Amsterdam
Locaties:

 1A -  Arena 301 Hilversum

 1B -  Da Costastraat 36-38 Amsterdam

 1C -  Da Costastraat 60 Amsterdam

 1D -  Da Costastraat 64 Amsterdam

 1E -  De Savornin Lohmanlaan 2 Amstelveen

 1F -  Delflandlaan 15 Amsterdam

 1G -  Elandsstraat 175 Amsterdam

 1H -  Evert van der Beekstraat 2 Schiphol Centrum

 1I -  Fraijlemaborg 135 Amsterdam

 1J -  Fraijlemaborg 137 Amsterdam

 1K -  Gaasterlandstraat 3-5 Amsterdam

 1L -  J.H. Hisgenpad 15 Amsterdam

 1M -  Kapoeasweg 10-12 Amsterdam

 1N -  Koningin Wilhelminaplein 18 Amsterdam

 1O -  Korte Ouderkerkerdijk 5 Amsterdam

 1P -  Naalwijkstraat 45 Amsterdam

 1Q -  Opaallaan 25 Hoofddorp

 1R -  Papaverhoek 3 Amsterdam

 1S -  Postjesweg 1 Amsterdam

 1T -  Ruysdaelstraat 67 Amsterdam 

 1U -  Tempelhofstraat 80 Amsterdam

 1V -  Verrijn Stuartweg 48 Diemen

 1W -  Voormalige Stadstimmertuin 1-2 Amsterdam

 1X -  Zeeburgerdijk 112 Amsterdam

 1Y -  Zetterij 8 Amstelveen

 1Z -   Schipholcollege, Amsterdam  
Airport Schiphol, Triport 1 Hoofddorp

2) ROC ASA
Locaties:

 2A -   Waterlant,  
Rode Kruisstraat 14 Amsterdam

 2B -   NDSM Terrein,  
MS Oslofjordweg 701

 2C -   Van de Sande Bakhuijzenstraat,  
Van de Sande Bakhuijzenstraat 4 Amsterdam

 2D -   Vlaardingenlaan,  
Vlaardingenlaan 25 Amsterdam

 2E -   Breemenstraat,  
Dr. Jan van Breemenstraat Amsterdam

 2F -   OZW Gebouw,  
De Boelelaan 1109, Amsterdam

 2G -   Dongestraat,  
Dongestraat 8 Amsterdam

 2H -   Vrolikstraat,  
Vrolikstraat 8 Amsterdam

3) Regio College
Locaties:

 3A -  Cypressehout 95 Zaandam

          Cypressehout 97 Zaandam

          Cypressehout 99 Zaandam

 3B -  Johanna Naberstraat 218 Purmerend

 3C -  Bevelandseweg 200 Heerhugowaard

 3D -  Nijverheidstraat 2 Edam

 3E -  Hemkade 18 Zaandam

4) ROC NOVA College
Locaties:

 4A -  Garenkokerskade 81 Haarlem

 4B -  Ijsbaanlaan 4F Haarlem

 4C -  Nassaulaan 37 Haarlem

 4D -  Planetenlaan 5 Haarlem

 4E -   Schoterstraat 4 Haarlem 

 4F -  Tetterodestraat 109 Haarlem

 4G -  Zijlweg 203 Haarlem

 4H -  Kaj Munkweg 30 Hoofddorp 
 4I -  Notenlaan 4 Amstelveen

 4J -  Oranjelaan Lisse 
 4K -  Steve Bikostraat 75 Hoofddorp 
 4L -  Kanaalstraat 7 IJmuiden

 4M -  Laurens Baecklaan 23/25 Beverwijk

5) Mediacollege Amsterdam
Locaties:

 5A -  Contactweg 36 Amsterdam

 5B -  Condensatorweg 36 Amsterdam

 5C -  Dintelstraat 15 Amsterdam

6)  Wellantcollege, Linnaeus
Locaties:

 6A -  Archimedesplantsoen 87 Amsterdam

7)  Wellantcollege, Aalsmeer
Locaties:

 7A -  Linnaeuslaan 2 Aalsmeer

8) Hout- en Meubileringscollege
Locaties:

 8A -  Arlandaweg 173-175 Amsterdam


