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“De docenten begrijpen 
waar je staat en brengen 
je waar je moet zijn!”
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Wij weten  
lang niet alles
En dat is maar goed ook, want wij geloven  
dat je altijd kunt blijven leren. 

Je leert van elkaar, maar ook van jezelf.  
Op onze campus, in de praktijk, op je werk.  
Overal en altijd.

Iedereen leert op z’n eigen manier. Laten we  
samen ontdekken wat voor jou het beste werkt.
Want als je elke dag iets nieuws leert, blijf  
je groeien.

Wat heb jij 
vandaag geleerd?

Over
ROC TOP
TOP, wij zijn een persoonlijke mbo in Amsterdam.  
Een kleine onderwijsorganisatie waar we jou zien staan. 
Met vier campussen verspreid over de stad Amsterdam. 
Elk met zijn eigen aandachtsgebied en bijpassend 
onderwijsaanbod. Waar docenten je vanuit én samen  
met de praktijk uitdagen en prikkelen. 

Na je opleiding kun je kiezen voor een 
baan, een vervolgstudie of een eigen 
bedrijf. Ook dan kun je bij ons terug-
komen, bijvoorbeeld om je te speciali-
seren of om je te laten bijscholen. Wij 
geloven namelijk dat je overal en altijd 
kunt bijleren. Alleen op die manier 
blijf je groeien. Dat geldt ook voor ons 
als organisatie!

Iedereen leert op zijn eigen manier. 
Misschien ben jij wel een diesel die 
langzaam op gang komt en in het be-
gin extra ondersteuning nodig heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Of ga je juist heel snel door je oplei-
ding op weg naar een vervolgstudie 
op het hbo. Wat voor type student je 
ook bent: er is bij ons altijd een plek 
voor jou. Wij willen gewoon dat jij het 
beste uit jezelf haalt, zoals wij zelf ook 
altijd voor kwaliteit gaan.

 

Laten we samen  
ontdekken wat voor  
jou het best werkt.

 Heb je een vraag of hulp nodig? 
 Stuur ons een appje op 06 25 68 87 24
 Je ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.
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BBL
Beroepsbegelei-
dende leerweg = 
werken en leren 
tegelijk 

BBL is een combinatie van 
werken en leren. Je gaat vooral 
werken (minimaal 16 uur in de 
week) en één of twee dagen 
naar school. Wil je een BBL-
opleiding volgen? Vaak wordt 
een minimumleeftijd van 18 
jaar gevraagd, omdat je een 
(leer)arbeidsovereenkomst 
moet afsluiten bij een 
erkend leerwerkbedrijf.

Voordelen BBL
• Je doet veel ervaring op in 

de praktijk.
• Je ontvangt – in de meeste gevallen 

– salaris.
• Je werkgever betaalt – in de meeste 

gevallen – je opleiding.
• Je vergroot de kans op een vaste 

baan bij je werkgever.
• Je krijgt begeleiding zowel vanuit 

school als vanuit het bedrijf.

Toelatingstips en -eisen
Om toegelaten te worden 
tot de opleiding gelden de 
volgende voorwaarden: 

• Je hebt de juiste leeftijd voor jouw 
leerwerkplek (vaak 18 of 21 jaar, 
of ouder).

• Om te mogen werken binnen de 
sector zorg, heb je een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. 
Lees meer hierover op watdevog.nl. 

• Bij de opleiding Verzorgende IG  
& Maatschappelijke zorg en mbo- 
Verpleegkundige moet je een  
leerwerkcontract voor minimaal  
24 uur per week te hebben. 

• Niveau 2: afhankelijk van je eer-
der opgedane kennis, ervaring 
en vaardigheden, je niveau en je 
inzet kan je de opleiding sneller of 
langzamer afronden.

• Niveau 4: je beheerst de Nederland-
se taal op niveau 2F.

• Niveau 4: je hebt minimaal een 
vmbo-TL /mavo-diploma of een 
overgangsbewijs naar 4 havo/vwo.

• Voor het verkorte traject voor 
mbo-Verpleegkundige geestelijke 
gezondheidszorg van 2,5 jaar kom 
je in aanmerking met een van de 
onderstaande diploma’s:

• Hbo Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening

• Hbo Maatschappelijk  
Dienstverlening 

• Afgebroken hbo-opleiding Verpleeg-
kundige (minimaal 600 uur theorie) 

• Mbo Maatschappelijke Zorg –  
niveau 3 en 4 

• Mbo Verzorgende-IG – niveau 3 
• Mbo Sociaal Pedagogisch Werk – 

niveau 3 
• Mbo Maatschappelijke Dienst-

verlening – niveau 3 Mbo Sociaal 
Maatschappelijke Dienstverlening 

Leerwerkbedrijf eisen en overeenkomst 
Voor je start aan de opleiding heb 
je een leerwerkplek nodig bij een 
leerwerkbedrijf. Met dit leerwerkbedrijf 
sluit je een praktijkovereenkomst (POK) 
af. Dit leerwerkbedrijf en de over-
eenkomst moeten voldoen aan een 
aantal vereisten. 

• Het leerbedrijf is een 
SBB-erkend leerwerkbedrijf;

• De overeenkomst is voor minimaal 
640 uur per schooljaar. 

Let op!
• Lesdag en/of schoolgeld, lesmateri-

alen kunnen door jou of door  
je werkgever worden betaald.  
Maak hier duidelijke afspraken over. 
Als je werkgever betaalt, is het  
belangrijk dat dit in een derden-
machtiging wordt vastgelegd.

• Mogelijk zijn BBL-afspraken gere-
geld in je huidige cao, kijk daarnaar.

Startdata:
Augustus en februari 
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Zorg
Vind je gezondheid en het welzijn van mensen belangrijk? 
Heb je veel geduld, kun jij je goed inleven en zit het zorgen 
jou in het bloed? 

Dan past werken in de zorgsector goed bij jou. Je werkt 
vaak met anderen, maar kunt ook zelfstandig functioneren. 
Een cruciale sector, want in Amsterdam en omgeving wordt 
de vraag naar zorgverleners steeds groter! Of dit nu handjes 
aan het bed zijn in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen 
of meer ambulante vormen, zoals thuiszorg; jij maakt het 
verschil. Het is daarom belangrijk dat je de juiste opleiding 
kiest, die jou extra kansen biedt op de arbeidsmarkt, nu en 
in de toekomst!

Meer lezen over één van deze opleidingen? 
roctop.nl/zorg

Iets voor jou?
•	 Je	bent	stressbestendig	en	flexibel.	
• Je kunt secuur en hygiënisch werken.
• Je gaat zorgvuldig om met gevoelige informatie.
• Je bent ondernemend, daadkrachtig en zelfstandig. 
• Je kunt goed luisteren en organiseren.

Wist je dat?
• Er is steeds meer werk in Helpende zorg & welzijn.  

Je kunt tijdens en aan het einde van deze opleiding al 
werken in de thuiszorg of verzorgings- of verpleeghuizen.

• Je bent heel populair met dit diploma op zak.  
Werkgevers zitten om je te springen.

• Je zou een boek kunnen schrijven met alle interessante 
verhalen die patiënten met je delen.

• Mensen worden vaak heel blij om jou te zien.
• De gecombineerde opleiding Verzorgende-IG & Maat-

schappelijk Zorg leidt heel breed op. In dit beroep kun je 
terecht bij diverse instellingen, met verschillende soorten 
zorgvragers/cliënten en in een groot aantal functies.

• Als je leerjaar 1 afrondt met excellente resultaten, kun  
je overstappen naar het tweede leerjaar Verpleegkundige 
of Maatschappelijke zorg niveau.

Onze Zorg-opleidingen:

Helpende zorg en welzijn   Niveau 2

Verzorgende IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg  
(Begeleider Specifieke Doelgroepen)  Niveau 3

Mbo-verpleegkundige  Niveau 4

76 Zorg



Opleiding

Helpende zorg 
en welzijn
Niveau: 2 Crebonummer: 25498 Duur: 1–2 jaar

Als Helpende zorg & welzijn heb je een uitdagen-
de baan en kan je aan de slag met mensen uit 
verschillende doelgroepen. 
 

Je helpt bijvoorbeeld mensen met 
een lichamelijke ziekte of beperking 
of ondersteunt senioren. Dat kan op 
heel veel plekken. Bij cliënten thuis, 
maar bijvoorbeeld ook in een zorg- of 
welzijnsinstelling, de kinderopvang, het 
onderwijs of in een buurtcentrum. Waar 
je ook werkt, je helpt jouw cliënten op 
zowel lichamelijk als geestelijk vlak en 
zorgt	voor	een	fijne	(leef)omgeving.	
Ook organiseer je sociale en recreatieve 
activiteiten en begeleid je die waar dit 
nodig is. Je stimuleert de cliënt zelfred-
zaam te zijn en biedt een luisterend oor. 
Word jij binnen de Zorg en Welzijn die 
helpende hand die zo hard nodig is? 
 
Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je cliënten  
te ondersteunen bij de dagelijkse 
verzorging en het huishoudelijk werk. 
Je leert het belang van luisteren, je 
inleven, overleggen en samenwerken. 
Ook kom je meer te weten over ont-
wikkelingspsychologie, het menselijk 
lichaam en alles wat daarbij komt  
kijken. Je werkt en leert met mensen 

 
 
uit de praktijk. Doordat al jouw mede-
studenten ook uit het werkveld komen 
en vaak veel werkervaring meenemen, 
leren jullie ook veel van elkaar.
 
Lesprogramma- en dagen
Op vrijdag is de lesdag en volg je 
van 9:00 uur tot 16:00 uur vakken 
als Nederlands, burgerschap en leer 
je theorie over de zorg en welzijn. 
We proberen huiswerk te vermijden, 
maar soms moet je toch iets maken of 
voorbereiden. Je bent daar maximaal 
3 klokuren per week mee bezig. 

De keuzedelen voor deze 
opleiding zijn:
• Engels;
• Ondernemend gedrag;
• Interculturele diversiteit. 

Jouw carrière en verder leren 
Je kunt aan de slag in de zorg.  
Dat kan in de thuiszorg of in verpleeg- 
en verzorgingshuizen. Ook kan je  
als assistent binnen de kinderopvang 
aan de slag. 

Na de opleiding is doorstromen 
binnen de ROC TOP Campus Health & 
Sport heel simpel. Hier kan je, meestal 
in een verkort traject, verder leren op 
één van onderstaande opleidingen: 

BBL
• Verzorgende IG & Medewerker 

Maatschappelijke Zorg (Begeleider 
Specifieke	Doelgroepen)	–	niveau	3

• Pedagogisch medewerker kinderop-
vang – niveau 3

• Mbo-Verpleegkundige – niveau 4

BOL
• Begeleider	specifieke	doelgroepen	–	

niveau 3
• Begeleider gehandicaptenzorg – 

niveau 3
• Sociaal Werk – niveau 4
• Onderwijsassistent – niveau 4
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Opleiding

Verzorgende IG &  
Medewerker  
Maatschappelijke Zorg  
(Begeleider	Specifieke	 
Doelgroepen)
Niveau: 3 Crebonummer: 25656 Duur: 3 jaar

In de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke  
gezondheidszorg ligt de nadruk steeds meer op de  
combinatie van wonen, welzijn en zorg. Daardoor is er  
meer vraag naar allround medewerkers: verzorgers die 
naast het geven van goede zorg, mensen kunnen begelei-
den bij hun dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbesteding. 
 

Als maatschappelijk verzorgende-IG 
kun je dus mensen verzorgen én be-
geleiden. Je werkt bijvoorbeeld in de 
thuiszorg, in een verzorgingshuis, of in 
een maatschappelijk zorgcentrum.  
Dat doe je met collega’s vanuit ver-
schillende disciplines. Zoals artsen, 
verpleegkundigen, fysiotherapeuten, 
psychologen, persoonlijke begeleiders. 

De zorgvrager/cliënt en zijn hulpvraag 
staat altijd centraal. In je werkzaamhe-
den voor deze mensen houd je  

 
 
rekening met hun wensen en gewoon-
ten, normen en waarden, seksuele 
voorkeur, de culturele achtergrond  
en de levensbeschouwing van de zorg-
vragers/cliënten. Je helpt bij de  
medische zorg, persoonlijke verzor-
ging, huishouden en dagbesteding. 
Ook organiseer je en begeleid je acti-
viteiten. Daarnaast ondersteun je cliën-
ten bij het behouden of vergroten van 
hun zelfredzaamheid: met jouw hulp 
kunnen mensen zichzelf beter redden.
 

Dubbele opleiding
Deze opleiding leidt op tot Verzor-
gende-IG	en	Begeleider	specifieke	
doelgroepen/Begeleider gehandicap-
tenzorg (Maatschappelijke Zorg).  
Aan het eind van deze opleiding heb 
je dus twee veelgevraagde diploma’s 
in je bezit.  
 
Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je commu-
niceren met zorgvragers/cliënten met 
verschillende hulpvragen en aandoe-
ningen en een passend verzorgings-
plan te maken. Je leert alles over de 
algehele lichamelijke verzorging, zoals 
mensen wassen, medicijnen toedienen 
en nog veel meer. Je leert hoe het 
menselijke lichaam in elkaar zit, hoe  
de organen werken en hoe je de sig-
nalen herkent wanneer deze niet goed 
functioneren. Daarnaast is er aandacht 
voor werken in teamverband, met bij-
voorbeeld artsen, verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, maatschappelijke 
begeleiders. Maar ook omgaan met je 
eigen emoties en de emoties van een 
ander in een professionele werkom-
geving zijn onderwerpen die veel 
aandacht krijgen in deze opleiding. 
Daarnaast leer je als een toekomstige 
professional hoe je voor een vertrouw-
de, veilige, stimulerende leefomgeving 
en dagbesteding zorgt, terwijl je de 
zelfredzaamheid en kracht van de 
cliënt versterkt. Je kijkt naar iemands 
lichamelijke en mentale gezondheids-
situatie, luistert naar zijn verhaal en 
speelt daarop in. 

 

Lesprogramma en -dagen 
Je hebt één dag per week les. Je volgt 
theorielessen, oefent vaardigheden 
in een praktijklokaal en past deze 
kennis toe op je leerwerkplek. Je sluit 
de lessen af met theorietoetsen in de 
toetsweek. De data van de toetsweken 
krijg je aan het begin van je studie, 
zodat je deze kunt afstemmen met  
je werkgever. Naast de lesdagen moet 
je rekening houden met zelfstudie. 
Uitzondering vormt het vierjarige  
traject GGZ. Daar hebben de studen-
ten de eerste 5 maanden voltijd les  
op de campus, waarna ze vervolgen 
met één dag in de week onderwijs. 

Jouw carrière en verder leren
Als verzorgende-IG & medewer-
ker maatschappelijke zorg kun je 
aan de slag bij veel verschillende 
zorgorganisaties. Denk aan: verzor-
gingshuizen, woonzorgcentra, de 
thuiszorg, gehandicaptenzorg of 
geestelijke gezondheidzorg.

Na de opleiding is doorstromen  
binnen de ROC Top Campus Health  
& Sport op niveau 4 heel simpel. Je 
kunt verder leren op onze opleidingen: 
• Mbo-Verpleegkundige
• Doktersassistent
• Persoonlijk begeleider 
specifieke	doelgroepen

• Persoonlijk 
begeleider gehandicaptenzorg
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Opleiding

Mbo-Verpleegkundige
Niveau: 4 Crebonummer: 25655 Duur: 2,5 – 4 jaar

Als Mbo-Verpleegkundige werk je met een grote  
verscheidenheid aan zorgvragers en situaties, en heb  
je te maken met mensen van alle leeftijden. Je kunt binnen 
alle branches van de gezondheidszorg aan het werk,  
zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg,  
geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. 
 

Het is belangrijk dat je de zorgvrager 
en zijn vraag naar zorg centraal stelt. 
Op die manier kan je die persoon 
echt de juiste zorg geven. De zorg en 
ondersteuning bestaat onder andere 
uit het helpen met de dagelijkse ver-
zorging. Dit betekent wassen, aan- en 
uitkleden, verstrekken en/of toedienen 
van voeding en vocht, en helpen bij 
de algehele lichaamsverzorging of 
onderdelen daarvan. 
 
Wat leer je?
Tijdens deze opleiding leer je tijdens 
theorielessen, praktijklessen en je sta-
ges/leerwerkplekken om met verschil-
lende zorgvragers van alle leeftijden 
om te gaan. 

De theorielessen zijn erg gevarieerd, 
zo krijg je onder andere les in hoe je 
iemand wast en hoe je verpleegplan-
nen opstelt. Van een andere docent 
leer je hoe je lichaam eruitziet en hoe 
alle organen werken. Maar ook wat er  

 
 
gebeurt als er een orgaan ziek is en 
wat dan de signalen zijn. De docent 
communicatie leert je om te commu-
niceren met de zorgvrager en met 
de arts, maar ook met je collega-ver-
pleegkundige of de fysiotherapeut 
en alle andere collega’s met wie 
je samenwerkt.  

In het praktijklokaal leer je hoe je 
iemand moet wassen en aankleden 
en hoe je verpleegtechnische hande-
lingen moet uitvoeren zoals injecte-
ren, wonden verzorgen, hechtingen 
verwijderen enz. 
 
Op je leerwerkplek kan je laten zien 
wat je op school tijdens de theorie-  
en praktijklessen geleerd hebt. Dan 
merk je echt dat je voor een heel  
gevarieerd beroep gekozen hebt.  
Een beroep waarin je echt iets voor 
mensen kunt betekenen.
 
 

Richtingen binnen de opleiding
Binnen de opleiding mbo-Verpleeg-
kundige kun je kiezen uit diverse  
richtingen. Deze keuze maak je voor  
je met de opleiding start.

1. Mbo-Verpleegkundige in  
verpleeghuizen en/of thuiszorg

 De ondersteuning van cliënten met 
korte of langdurige zorg. Bij chro-
nisch zieken en revaliderende cli-
enten verandert de zorg, die wordt 
steeds complexer en moet meer 
afgestemd worden op de vraag van 
de zorgvrager. Je leert daarom om 
goed te kunnen communiceren met 
de zorgvragers. Zo krijg je in beeld 
wat zijn/haar behoeften zijn en voor-
al wat haar/zijn mogelijkheden zijn. 
Het samenwerken in teamverband 
binnen de organisatie is belangrijk 
om de continuïteit van de zorg goed 
te kunnen waarborgen. Je moet 
weten wanneer en op welke momen-
ten andere disciplines ingeschakeld 
moeten worden. Maar je moet voor-
al jezelf kennen als professional, dat 
is de basis voor de relatie met de 
anderen. Dit alles leer je tijdens de 
opleiding tot mbo-verpleegkundige.

 Duur: verkort traject van 2,5 jaar.

2. Mbo-Verpleegkundige in de 
geestelijke gezondheidszorg

 In dit vakgebied ligt de nadruk 
op de (klinische) psychiatrie. Als 
verpleegkundige in de GGZ bied 
je zorg en begeleiding aan mensen 
met een psychosociale, psychia-
trische stoornis en/of met versla-
vingsproblematieken. Je doel als 
verpleegkundige is om mensen te 
begeleiden in hun ziekteproces. Je 
biedt verpleegkundige zorg om de 

zelfredzaamheid van de zorgvrager 
te verhogen. Je werkt zowel zelf-
standig als in teamverband. Verder 
houd je rekening met de vragen 
en wensen van familie/naasten en 
betrekt hen zoveel mogelijk bij 
het (ziekte)proces. 

 Je leert tijdens de opleiding door 
middel van theorie en praktijk hoe je 
verpleegkundige zorg verleent aan 
zorgvragers die vanwege psychische 
problemen hulp nodig hebben. 

 De vakken die je volgt zijn onder an-
dere klinische psychiatrie, verpleeg-
kunde, verpleegtechnisch handelen, 
anatomie, pathologie, communi-
catietraining, methodisch werken, 
ambulante zorgverlening, herstel 
ondersteunende zorg en kwaliteit 
van zorg. Daarnaast krijg je ook de 
algemene vakken Nederlands, En-
gels, rekenen, loopbaan en burger-
schap en loopbaanbegeleiding.
 
Duur: 4 jaar of een verkort traject 
van 2,5 jaar. Je komt in aanmerking 
voor het verkorte traject wanneer je 
een diploma in de zorg hebt afge-
rond. Zie het kopje ‘Toelatingstips 
en -eisen’ welke diploma’s dit zijn.

3. Mbo-Verpleegkundige in 
het ziekenhuis

 In het ziekenhuis krijg je te maken 
met patiënten in acute situaties. 
Je biedt kortdurend verpleeg-
kundige zorg, begeleiding en 
ondersteuning aan patiënten 
met een vaak hoog complexe en 
instabiele gezondheidstoestand.

 De nadruk ligt veelal op het bieden 
van intensieve zorg en het uitvoeren 
van verpleegtechnische handelingen 
met een hoog medisch-technisch 
karakter. Je biedt de patiënten 
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Ben je enthousiast geworden en wil je je graag aanmelden voor deze 
BBL-opleiding? Dan raden we je aan om het onderstaande stappenplan 
te volgen. Op die manier heb je de grootste kans om toegelaten te 
worden tot de opleiding van jouw keuze.

Volg het stappenplan! 

Check de toelatingseisen/-tips 
van de opleiding
• Heb je de juiste vooropleiding 

of diploma’s?
• Heb je de juiste leeftijd om te 

mogen werken binnen de branche? 

Ga op zoek naar een  
leerwerkplek

Sluit een onderwijs- 
overeenkomst (OOK) en  
praktijkovereenkomst af (POK)

Kom kennismaken 

• Zorg dat het bedrijf een SBB-erkend 
leerwerkbedrijf is. 

• Check de startdata van de opleiding 
zodat je weet wanneer je bij het 
bedrijf zou kunnen starten.

roctop.nl/aanmelden 
Na aanmelding ontvang je van ons de 
juiste formulieren. Vul deze met de 
werkgever in en stuur deze retour. Na 
ontvangst gaan wij na een beoordeling 
over tot plaatsing op school.

Ben je na beoordeling van de formulie-
ren geplaatst? Sluit met het bedrijf een 
praktijkovereenkomst af voor minimaal 
640 uur per schooljaar. Vul daarnaast 
de OOK in om een overeenkomst met 
ROC TOP aan te gaan. 

Bij ROC TOP vinden we het belangrijk 
om jou beter te leren kennen. Daarom 
nodigen we je uit voor een kennis-
makingsactiviteit. De kennismaking is 
onderdeel van de toelating.

1 2

3 4

5

Meld je aan voor de opleiding

Hoe meld ik mij aan?
psychosociale begeleiding bij 
onderzoeken, operaties en/of be-
handelingen die gaan komen. Ook 
begeleid je de patiënt tijdens het 
herstel na een ingreep of behande-
ling en bereid je de patiënt voor  
op het ontslag en de nazorg. Verder 
ondersteun je ook de naasten van 
de patiënt wanneer de patiënt  
ernstig ziek is of gaat sterven.

 Duur: 4 jaar. 

Lesprogramma en -dagen 
Je hebt één vaste dag per week les. 
Per lesgroep kan deze dag verschillen. 
Naast de lesdagen moet je rekening 
houden met zelfstudie. 

Jouw carrière en verder leren
Je kunt werken in ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen en thuiszorg, geestelijke 
gezondheidszorg en de gehandicap-
tenzorg. Je kunt je als mbo-verpleeg-
kundige specialiseren in veel rich-
tingen en je kunt doorstromen naar 
(versneld) hbo. 

Verder leren op het hbo? De  
mogelijkheden zijn Gezondheidszorg 
of Verpleegkunde. 
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Opleidingskosten
Let op: dit is een indicatie van de 
opleidingskosten, op basis van school-
jaar 2021–2022. Bij het drukken van 
de brochures waren de kosten voor 
2022–2023 nog niet bekend. Kijk voor 
de juiste bedragen op duo.nl/particu-
lier/lesgeld en vervolgens bij kosten 
schooljaar 2022–2023 .

• Ben je op 1 augustus 2022 18 jaar of 
ouder en volg je een BBL-opleiding 
op niveau 1 of 2?

– Het cursusgeld voor het schooljaar 
2022–2023 is dan circa € 250,-. 
Boeken/leermiddelen kosten circa 
€ 300,-.

• Ben je op 1 augustus 2022 18 jaar of 
ouder en volg je een BBL-opleiding 
op niveau 3 of 4?

– Het cursusgeld voor het schooljaar 
2022–2023 is dan circa € 606,-. 
Boeken/leermiddelen kosten circa 
€ 600,-.

Daarnaast heb je een laptop 
nodig om lessen te kunnen vol-
gen. Deze laptop moet voldoen 
aan bepaalde systeemeisen. Kijk 
op roctop.nl/nieuwe-student.

Meer informatie over praktische  
zaken? Check het kopje Student-  
en ouderinformatie op onze  
website roctop.nl

Aanmelden

Onze zorgopleidingen werken samen 
met verschillende bedrijven en 
instellingen. Neem een kijkje op hun 
website of het bedrijf iets voor jou is. 
Het is belangrijk dat je eerst zelf een 
leerwerkplek vindt bij een leerwerkbe-
drijf voordat je je bij ons aanmeldt. 

Helpende zorg en welzijn:
• Amsta
• Amstelring 
• Cordaan
• Evean

Verzorgende IG & 
Maatschappelijke zorg
• Amsta
• Amstelring
• Cordaan
• Evean
• Vivum 
• Ons Tweede Thuis 
• Nieuwzorg
• ZGAO 
• Zorgcentrum Aelsmeer

Mbo-verpleegkundige:
• Amsterdam UMC
• Locatie VUmc
• OLVG

De aanmelding voor de opleiding 
Mbo-verpleegkundige GGZ verloopt 
via een GGZ-instelling. Het is dus 
belangrijk dat je een leerwerkplek hebt 
bij een GGZ-instelling, voordat je start 
aan de opleiding. Hieronder zie je de 
leerwerkbedrijven waar je kunt sollici-
teren voor deze opleiding. 
• Altrecht
• Arkin (Sinaï Centrum)
• Amsta
• Cordaan
• GGZ InGeest
• GGZ Noord-Holland-Noord
• HVO Querido
• Parnassia (Dijk & Duin, 

Brijder Stichting)
• Philadelphia 
• PPC (Dienst Justitiële Inrichtingen)
• RIBW(ZWWF)
• Triversum
• VIVA Zorggroep
• Zorgbalans

Ben je van plan te solliciteren? Zorg 
dat je een up-to-date cv bij de 
hand hebt. 

Openstaande vacatures en informatie 
over stagelopen vind je op een van de 
volgende websites:
• S-bb.nl
• Leerbanenmarkt.nl
• Stagemarkt.nl
• Infopuntzorg.nl

Kom je er echt niet uit, neem dan 
contact op met de opleiding.

Leerwerkbedrijf sollicitatietips
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https://www.amsta.nl/werken-bij-amsta/stages-en-opleidingen
https://www.amstelring.nl/werken-bij/opleiding-tot-verzorgende-ig
https://werkenbijcordaan.nl/
https://evean.nl/opleidingstrajecten
https://www.amsta.nl/werken-bij-amsta/stages-en-opleidingen
https://www.amstelring.nl/werken-bij/opleiding-tot-verzorgende-ig
https://werkenbijcordaan.nl/
https://evean.nl/opleidingstrajecten
https://academy.vivium.nl/opleidingen/
https://werkenbij.onstweedethuis.nl/leren-en-werken
https://nieuwzorg.nl/werkzoekenden
https://www.zgao.nl/werken-bij/opleidingen-en-stages.html
https://www.zorgcentrumaelsmeer.nl/werken-bij/


Kom langs op 
een Open Huis!

Zie ook roctop.nl/agenda

Open Huis • Dinsdag 12 oktober 2021 
 van 18.30 – 20.30 uur (digitaal)

• Donderdag 25 november 2021 
 van 17.00 – 20.00 uur (fysiek + digitaal)

• Vrijdag 26 november 2021  
 van 17.00 – 20.00 uur (fysiek + digitaal)

• Dinsdag 8 februari 2022  
 van 17.00 – 20.00 uur (fysiek + digitaal)

• Dinsdag 15 maart 2022  
 van 18.30 – 20.30 uur (digitaal)
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1083 HH Amsterdam
020 462 01 00
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Amsterdam-Zuid
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