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Stap over naar 
het mbo en 
kickstart jouw 
toekomst!
Zit je op de havo? Twijfel je of je de havo gaat afmaken?  
Het H-jaar van ROC TOP is misschien wel dé stap naar jouw 
nieuwe toekomst.

Jouw toekomst, jouw keuzes
Het H-jaar staat helemaal in het teken van 
jouw toekomstdromen en persoonlijke 
ontwikkeling. De lessen starten op  
23 januari 2023 en in een half jaar kan 
je je mbo-diploma met startkwalificatie 
halen. Met je diploma op zak neem je 
goed voorbereid je vervolgstappen. Kies 
je bijvoorbeeld voor een (versnelde) mbo-
opleiding en dan doorleren op het hbo? 
Of ga je liever direct werken? Werkend 
leren misschien? Zoveel mogelijkheden! 
Maar het belangrijkste is: jij kiest! 

Wat ga je doen in het H-jaar?
Handig om te weten! Je maakt uitgebreid 
kennis met vervolg-opleidingen en 
beroepen, waarbij je inspirerende 
mensen ontmoet. Ondernemers met een 
eigen zaak bijvoorbeeld. Of wat dacht 
je van mensen die anderen helpen om 
hun leven op de rit te krijgen? Door al 
deze verschillende verhalen én door 
bijpassende opdrachten weet je steeds 
beter wie jij bent en wat je kan. Zo ontdek 
je in een half jaar waar je écht blij van 
wordt!



Van havo naar mbo: iets voor jou?
Mbo staat voor middelbaar 
beroepsonderwijs: een inspirerende plek 
waar je tot echte vakman of -vrouw wordt 
opgeleid in iets wat jij leuk vindt. Doordat 
je leren en werken gaat combineren 
ben je met een mbo-diploma goed 
voorbereid op je toekomst! Lees meer op 
roctop.nl/vanhavonaarmbo.
 
Klinkt goed?
Op de website roctop.nl/h-jaar meld je je 
aan. Heb je je aangemeld, dan ontvang je 
een mail over het intakegesprek. 

Meer weten over ROC TOP?
Lees de verhalen van onze studenten en 
meer over onze school op roctop.nl.

Heb je vragen?
Whatsapp ons op 06 25 68 87 24
We proberen binnen 2 werkdagen te reageren op je appje.
Of bel of mail: 020 504 24 00 | info@roctop.nl

Waar heb ik les?
Je hebt les op de campus  
TOP Events & Hospitality

TOP Events & Hospitality
NDSM-straat 1 
1033 SB Amsterdam 
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