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OVER HET MBO

Hoe bepaal jij
je keuze voor
een opleiding?
“Belangrijk is dat
de sfeer goed is”

NA HET MBO

Verder studeren
of werken?

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?

VOORWOORD

Weet jij al
wat je wilt?
Dit is het mbo. Binnenkort sta jij voor een belangrijke
keuze. Weet jij al wat je wilt ‘worden’ en welke (vervolg)
opleiding je wilt gaan doen? Op welk niveau, welke
leerweg en op welke mbo-school? Lastige vragen die je
eerst moet beantwoorden voordat je de juiste mbo en
opleiding kunt kiezen.

Naar welke mbo-opleiding(en) jij kunt
doorstromen hangt af van:
•
•
•
•

je huidige niveau op het (v)mbo;
al behaalde diploma’s;
de vakken (profiel) die je hebt gekozen;
het beroep dat je voor ogen heb (of waar je
al in werkzaam bent).

In dit deel van het magazine lees je alles over welke
stappen je moet zetten om aan een mbo-opleiding te
beginnen. Je leest wat voor vormen mbo-onderwijs er
zijn en welke doorstroommogelijkheden je hebt.
In een handig stappenplan helpen wij jou naar je
aanmelding en inschrijving voor een opleiding die bij
jou past.
Lees ook de persoonlijke ervaringen van onze studenten en professionals. Waarom zitten zij op het mbo?
En waarom is het mbo voor hen de juiste
keuze geweest?
Het ROC TOP team
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“De school kijkt
altijd goed naar
wat jij nodig hebt.”
Eva Haake
Student Gespecialiseerd
pedagogisch medewerker
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OVER HET MBO

Op welk niveau
kun je instromen?

hbo

Op welk niveau jij kunt instromen, hangt
af van jouw vooropleiding. Binnen het
mbo kun je doorstromen van het ene
niveau naar het andere. Kijk hieronder op
welk niveau jij kunt instromen.

Voor onze opleidingen geldt
dat wanneer je makkelijk door
de stof gaat, er mogelijkheden
zijn om te versnellen.
Vraag hiernaar tijdens je
kennismakingsgesprek.

Toelating
mbo

Entree

Mbo
niveau 2

Mbo
niveau 3

Mbo
niveau 4

Vooropleiding

hbo

Geen
diploma’s /
vooropleiding

Mbo
Basis

Vmbo
kader /
gemend /
theoretisch

Overgangsbewijs naar
4 havo of vwo

Niveau 1
de entreeopleiding
Deze opleiding bereidt je
voor op de arbeidsmarkt.
Of op doorstroming naar
een mbo niveau 2 opleiding. De opleiding duurt
1 jaar.

Niveau 2
de basisberoepsopleiding
Een niveau 2 opleiding
duurt 1 tot 2 jaar. Het
bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te
doen. Met een mbo niveau
2 diploma, kun je doorstromen naar niveau 3 of 4.

Niveau 3
de vakopleiding
Een niveau 3 opleiding
duurt 2 tot 3 jaar. Tijdens
de opleiding leer je werkzaamheden zelfstandig uit
te voeren. Hierna kun
je doorstromen naar
niveau 4.

Niveau 4
de middenkaderopleiding
Een niveau 4 opleiding
duurt 3 jaar. Tijdens de
opleiding leer je werkzaamheden volledig
zelfstandig uit te voeren.
Met een niveau 4 diploma
kun je verder studeren op
het hbo.

Let op: je kunt dus met mbo 2 doorstromen naar niveau 4. Alleen: hoe groter de stap die je zou willen maken, hoe groter de
inzet is die van jou wordt gevraagd. Denk aan bijvoorbeeld de examinering van Nederlands, Engels en rekenen op een hoger
niveau. Soms is het dan handiger toch een lager niveau te kiezen en dan nog een extra jaar eraan vast te plakken voor niveau
4.Overleg de mogelijkheden tijdens je kennismakingsgesprek.
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Voor
welke
leerweg
kies
jij?
Wanneer je een mbo-opleiding volgt, kun je kiezen uit een
BOL of een BBL opleiding. Maar wat is nu precies het verschil?

BOL

BBL

BOL is een combinatie van school en stage. Je gaat
de hele week naar school en loopt tijdens je opleiding
één of meerdere keren stage. De stage kan één tot een
paar dagen in de week zijn of een fulltime stage voor
een langere periode.

BBL is een combinatie van werken en leren. Naast je
baan - minimaal 16 uur in de week - volg je één of twee
dagen in de week lessen bij ROC TOP. Je moet een
(leer) arbeidsovereenkomst hebben bij een erkend
leerbedrijf. Voor de meeste BBL-opleidingen geldt en
minimumleeftijd van 18 jaar. Meer informatie hierover
vind je op onze site bij de betreffende opleiding.

beroepsopleidende
leerweg
= school en stage

beroepsbegeleidende
leerweg
= werken en leren tegelijk
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OVER HET MBO

Hoe kies ik een studie
en hoe meld ik mij aan?
Ik weet nog niet welke opleiding
ik wil doen:

Ik heb al een keuze voor een
opleiding gemaakt:

Begin bij stap 1

Ga door naar stap 3

1

2

Start op tijd

Doe de studiekeuzetest

8

7

Maak een lijst van dingen waar je goed
in bent en wat je leuk vindt en bespreek
jouw mogelijkheden met je decaan.

Gefeliciteerd!
Je bent geplaatst

Kom kennismaken

We bellen iedereen die zich aanmeldt
bij ROC TOP. Leuk dat je bij ons
jouw mbo-studie gaat volgen!
Nu alleen nog je examens halen!

Bij ROC TOP vinden we het leuk om wat meer
over je te weten komen en wordt je uitgenodigd
voor een kennismakingsactiviteit. Afhankelijk
van de gekozen mbo-opleiding kan deze bestaan
uit een (groeps)gesprek, een talentscan en sporttest.
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TOP-talk

Maak jouw inschrijving definitief

SAVE THE DATE donderdag 19 maart 2020
Kom samen met je ouder(s)/verzorger(s) naar
de TOP-talk ‘Help, ik ga naar het mbo’
8

roctop.nl/studiekeuzetest

Kom naar de TOP Welkomdag op
donderdag 25 juni 2020 en lever
alle benodigde documenten in.

TOP TIP

Kies je voor een mbo-opleiding?
Meld je dan voor 1 april aan.
Start daarom niet te laat met
oriënteren en kiezen.
Volg onderstaand stappenplan!

Kom samen met je ouder(s)/
verzorger(s) naar de TOP-talk
‘Help, ik ga naar het mbo’.
We denken graag met jou
mee en bereiden je tijdens
deze avond voor op het mbo.
Wat kun je verwachten op de
campus, hoe ziet een schooldag eruit, zijn er kosten waar je
rekening mee moet houden?
Maar ook wat is de rol van
ouders tijdens de opleiding en
de studieloopbaanbegeleider?
Een goede voorbereiding is
het halve werk, tot donderdag 19 maart tussen 19.00
– 21.00 uur! Meld je aan
via www.roctop.nl/agenda
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Bezoek het Open Huis

Loop een middagje mee
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Schrijf je in

Check de toelatingseisen van
de opleiding van jouw keuze

roctop.nl/open-huis
Meld je aan en ontvang per e-mail
alle informatie

roctop.nl/aanmelden
Meld je voor 1 april aan

roctop.nl/meeloopdag
Kom sfeerproeven en volg een
lesje op de campus

roctop.nl/opleidingen

Officieel een TOP-student!
Welkom bij ROC TOP
9
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Vasco Osei Banor

2e jaars Klantmedewerker Bancaire Diensten
Aan het begin van de opleiding was ik een beetje zenuwachtig. Zou ik het
wel allemaal kunnen? Al toen ik veertien was, wilde ik zó graag bij een bank
werken! Ik wist precies wat ik wilde en zou alles doen om dat te bereiken. Mijn
passie om mensen advies te geven bij financiële vraagstukken werd versterkt
tijdens mijn stage bij ABN AMRO. Ik ben trots op mezelf, op wat ik heb
bereikt tot nu toe. ABN AMRO heeft mij zelfs een baan aangeboden om in
zomer te komen werken.

Abdel Harrouch

3e jaars Manager retail
Alles wat ik doe, vormt een basis waarmee ik later succesvol kan zijn. Al voor ik aan
mijn opleiding begon, had ik een stappenplan voor mijzelf gemaakt. Ik wist precies
wat ik wilde bereiken: een eigen bedrijf starten in de autohandel. Autoverkoop,
daar heb ik bergen liefde voor. De eerste stap was een vast contract krijgen bij mijn
werkgever, waar ik dankzij mijn docenten van ROC TOP stage liep. De volgende
stap: zoveel mogelijk groeien in mijn functie daar. Nu ben ik druk bezig mijn school
netjes (en versneld) af te ronden.

Demy van Bunningen

3e jaars Mbo-verpleegkunde
Dankzij de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn stages, ontdekte ik dat
mijn ambities in het ziekenhuis liggen. Dankzij mijn harde werken op school,
kon ik dit jaar al een half jaar stagelopen in het VUMC. De stageplekken in
een ziekenhuis zijn schaars, maar het is nu mijn doel ook mijn tweede stage
daar te lopen. Alleen maar meer motivatie om goed mijn best te doen op
school en stage!

Naomi Heuvelman

1e jaars Facilitair Leidinggevende
Dankzij de vele bedrijfsbezoeken die we doen, heb ik een goed beeld gekregen van het beroep waar ik voor leer. Een van de bedrijfsbezoeken was
naar de RAI in Amsterdam. Tijdens de finale van Skills Heroes 2017 (landelijke
vakwedstrijd voor mbo’ers), heb ik de RAI van nog dichterbij kunnen bekijken:
wat een onwijs leuk bedrijf! Ik heb daarom alvast gesolliciteerd naar een stage
voor in mijn tweede jaar.

Huseyin Gul

Docent en hbo-student Algemene Economie en Bedrijfseconomie
Iedereen heeft als jongvolwassene weleens een moment waarin hij twijfelt over
zijn toekomst. Ik ook. Tijdens de opleiding had ik gesprekken met docenten
die mij tips en adviezen gaven over een vervolgopleiding. Zo heb ik de keuze
gemaakt om na het behalen van mijn mbo-diploma verder te studeren aan de
Hogeschool van Amsterdam. Nu combineer ik lesgeven met mijn opleiding. De
inzet die ik toon wordt zeer gewaardeerd door de studenten, hierdoor zien ze mij
als een rolmodel.
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“Wij kijken altijd
naar de wensen
van de student.”
Matthijs Hajonides van der Meulen
Docent Horeca
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Als je geen stap
voorwaarts zet,
blijf je op
dezelfde plek
Het belangrijkste dat ik heb meegenomen
van mijn mbo-tijd is: doe wat je leuk vindt,
‘follow the energy’. Voordat ik op het
mbo kwam, had ik twee keer 3 havo en
twee keer 4 havo gedaan. Ik had helemaal
niets met leren, maar sport vond ik super.
En toen kwam ik op het CIOS, waar ik mij
specialistisch kon opleiden.
Toen heb ik heel veel en hard gewerkt. Ik begon als fitnessinstructeur in
Roermond, groeide door tot manager – eerst van één en later 120 Healthcity fitnessclubs - in Nederland en daarbuiten. Ik was betrokken bij de
groei van SportCity en FitforFree en was Business Development Director
van de HDD, bekend van de Les Mills-lessen.
En nu zit ik inderdaad regelmatig op een mooi eiland, maar dan om te
genieten. Ik heb nu al enkele jaren meerdere eigen succesvolle bedrijven.
Naast vier boutique fitnessclubs, ontwikkel ik fitnessconcepten en bied ik
consultancy over de hele wereld. Ik help fitnessclubs beter te worden.
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Erwin Korst

Eigenaar/directeur
SXSportsclub, DIFFRNT
en JIBE-Consultancy

“Ik dacht: ik
word surfleraar.
Kan ik op
een mooi
eiland zitten!”

OP ROC TOP

TOP 3

T

evreden studenten krijg je door ze uit te dagen.
Hoe? Door te zorgen dat je niet hoeft te doen wat
je al kent en kunt, maar zoveel mogelijk opdrachten
uit én in de praktijk aan te bieden. Studeren gaat om
ervaring opdoen, uitvoeren en leren van je fouten. En
dat doe je in de praktijk het best.

O

nderwijs geef je zoveel mogelijk met en in de
praktijk. Omdat we een relatief kleine organisatie zijn, zijn de lijntjes met het bedrijfsleven ook
kort. Veel van onze docenten komen uit het bedrijfsleven, er is nauw contact met stagebedrijven. Ons
onderwijs ontwikkelen we in nauwe samenwerking
met de markt, waardoor we snel kunnen reageren op
nieuwe ontwikkelingen.

P

ersoonlijke aandacht vinden we belangrijk. Daarom zijn onze campussen niet zo heel groot, net
als onze klassen. Alleen zo kunnen wij jou echt leren
kennen en weten we wat jij nodig hebt om je studie
tot een succes te maken. Want wat voor student je ook
bent: er is bij ons altijd een plek voor jou.
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Een docent
vroeg me naar
mijn droom
en dat vond
ik zo bijzonder
Ik ben best jong, maar ik
weet al heel lang wat ik later wil gaan doen: werken
met moeilijk opvoedbare of
autistische kinderen.
In mijn laatste jaar van het vmbo heb ik samen met mijn
ouders een Open Huis van ROC TOP bezocht. Wat me
gelijk opviel, was dat de school niet groot was en er
een goede sfeer hing. Een docent vroeg me naar mijn
droom en dat vond ik zo bijzonder. Geen algemeen
praatje, maar gelijk de diepte in. Een versneld traject
behoorde tot de opties en daar had ik wel oren naar,
ondanks mijn leeftijd. Het was mij gelijk duidelijk dat dit
een school is waar de studenten gezien worden en er
samen aan de toekomst wordt gebouwd.
Nu zit ik in mijn tweede en tevens laatste jaar en kan
dat gevoel van toen bevestigen. Ook ik heb weleens
getwijfeld, niks komt vanzelf. Gelukkig is er wekelijks
een een-op-een contactmoment met mijn mentor, waar
we mijn ambities bespreken en de routes hoe deze
te behalen.
Mike Stuart
Tweedejaars Pedagogisch medewerker
niveau 4 (versneld traject)
ROC TOP NDSM
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TOP TIP

Neem LOB (loopbaan oriëntatie en –begeleiding) serieus. Het is de basis voor goed
onderzoek naar een juiste studiekeuze. Uiteraard is het ook belangrijk om open dagen van
vervolgopleidingen te bezoeken en – waar
mogelijk – eens een dag mee te lopen.

Als decaan help
ik studenten inzicht
te krijgen
in hun eigen
interesses en
mogelijkheden
Ik laat ze uitzoeken hoe zij hun
netwerk benutten en hoe groot
dat netwerk is. Verbinden is
het sleutelwoord.
De overgang van het voortgezet onderwijs naar het
mbo is voor veel studenten een uitdaging. En vervolgens moeten ze na een paar jaar al klaar zijn om
hun loopbaan, geheel zelfstandig, verder voort te
zetten. In het werkveld of op het hbo. De tijd om die
zelfstandigheid te ontwikkelen is kort. Er wordt een
beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid.
Om studenten hier beter op voor te bereiden, is er
binnen het voortgezet onderwijs al veel aandacht
voor loopbaanoriëntatie.
Johan Kabout
Docent en Decaan
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“Je kan hier gewoon
jezelf zijn, maar je moet
wel je best doen.”
Anu van Duifhuizen
Student Dienstverlening Helpende zorg en welzijn
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De week van
Moraya
MAANDAG

DINSDAG

De schoolweek gaat van
start, met het OV ben ik snel
bij mijn school in Zuid.

Vandaag loop ik stage op
een basisschool. De week
staat in het teken van ridders.
Ik heb allerlei activiteiten bij
dit thema bedacht om met
de kinderen te doen.

DONDERDAG

VRIJDAG

Ik heb vandaag een presentatie voor de klas. In de mediatheek werk ik hier nog snel
even aan. Ik vind het best
spannend, maar ook leuk.
Straks moet ik als onderwijsassistent wel vaker voor de
klas staan!

We krijgen ook dramales
bij de opleiding. Je ziet: we
kunnen zo in een soap met
zijn allen.

WOENSDAG

Hard aan de slag met het
ontwikkelen van nieuwe
opdrachten voor op mijn
stageplek. Hier werk ik aan
een knutseloefening.

WEEKEND

De week zit erop: snel mijn
vriendinnen bellen of we dit
weekend nog iets leuks gaan
doen. Ontspannen naast
school is ook belangrijk!
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Elke campus heeft
een eigen thema
Focus op beroep
De TOP campus is de school waar jij de opleiding volgt
van je hart. Waar het onderwijs aantrekkelijk is, waar je
je niet verveelt, waar je doet wat je wilt leren en niet
hoeft te doen wat je al kent en kunt. Een voorbeeld.
Je hebt al een mbo-opleiding gedaan en je wil graag
doorleren om in het toerisme te kunnen werken. Daarom wil je naar de campus TOP Events & Hospitality.
Misschien heb je tijdens je vorige mbo-opleiding al je
rekenen en taalniveaus gedaan. Soms kunnen we die
dan afvinken of kun je sneller naar de eindtoets. Zo heb
jij meer tijd om je te focussen op de beroepsaspecten
van het toerisme.
Keuzevrijheid
Elke campus heeft een eigen thema. Dat maakt het
mooi. Het geeft jou wat meer keuzevrijheid. Als je bijvoorbeeld weet je dat je wel iets op kantoor zou willen
doen later, maar niet wat. Dan ga je naar de campus
TOP Business, daar zijn alle mogelijke opleidingen op
het gebied van business. Van financieel administratief
tot secretarieel en handel. En wil je switchen, omdat je
toch niet de juiste opleiding hebt gekozen, dan kan dat
ook. Je blijft gewoon op dezelfde school, tussen dezelfde mensen en hebt soms zelfs de zelfde leraren nog.
Het blijft heel vertrouwd.
Wat we ook zien, en daar is de campus TOP Health
& Sport een goed voorbeeld van, is dat de grenzen
tussen vakgebieden vervagen. Bij het zorgen komt
bijvoorbeeld steeds vaker een sportelement om de
hoek kijken. Als een patiënt geopereerd is, moet hij of
zij revalideren. We zien dat welzijn, zorg en sport steeds
meer in elkaar overvloeien. Het is mooi dat je al die
aspecten op één campus kunt leren. Hoe dan? Je volgt
bijvoorbeeld een opleiding Pedagogisch werk niveau
3 en wil ook iets met zorg. Dan kun je een aanvullende
module zorg doen.
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Work in progress
We zijn momenteel aan de slag om onze locaties,
samen met de studenten, vorm te geven. Uiteindelijk
moet je, op het moment dat je bij ons binnenloopt, de
opleidingen die daar worden gegeven echt ondergaan
en beleven. We gaan in gesprek met de studenten
en gaan ze helemaal uitvragen: hoe vinden jullie dat
het er hier uit moet zien. Het voordeel van de thematische bundeling van de opleidingen is ook dat we
veel makkelijker richting het bedrijfsleven kunnen. Ze
weten meteen wat ze aan ons hebben. De campus TOP
Business gaat samenwerken met allerlei bedrijven, de
campus TOP Events en Hospitality gaat met de horeca
en toerismebedrijven op de NDSM aan de slag. We
hebben bijvoorbeeld een horecabedrijf waar we een
dag in de week een hele klas kunnen neerzetten. Zij
worden dus echt in de praktijk opgeleid. In de keuken,
de bediening, in de events die daar plaatsvinden. Dat
is wel aantrekkelijk onderwijs: je leert meteen wat je
wilt leren.
Veel meer dan andere scholen willen we met die
bedrijven samenwerken. Dus echt waarmaken: Theorie
Ontmoet Praktijk. Dan kom je er ook sneller achter of
het werk waar je voor opgeleid wordt ook het werk is
dat je leuk vindt.
Christien van Dinten
Directeur TOP Events & Hospitality

“Waar je doet
wat je wilt
leren en niet
hoeft te doen
wat je al kent
en kunt.”
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TOP in
Amsterdam
TOP mbo Amsterdam; vier
campussen met elk hun eigen
thema. Zo bieden wij jou alle
gerichte kennis op één plek, en
kun jij je makkelijker oriënteren
en verdiepen tijdens je studie.
Hieronder vind je een beknopte uitleg over de campussen
en de opleidingen die je er
kunt volgen.
Wil je meer informatie,
bekijk dan ook onze
aparte campus-brochures
of bezoek roctop.nl.

Door het aanbieden van niveau 2 tot en met
4 kun je bij ons de ideale route naar je eigen
succes uitstippelen. Of je nu (intern) door wilt
leren of liever aan het werk gaat na je studie;
voor een baas óf als eigen baas.
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TOP
Start
Heb jij (door omstandigheden)
nog geen diploma of startkwalificatie kunnen halen? Of weet
je gewoon nog niet wat je wilt
worden en twijfel je over je vervolgopleiding. Op de campus
TOP Start krijg jij de ruimte om
te ontdekken wat je later wilt
gaan doen!
Met een entree-opleiding kun je, binnen een jaar, doorstromen naar een mbo-vervolgopleiding of aan de slag
op de arbeidsmarkt. Samen kijken we tijdens het jaar
naar jouw sterke kanten en je interesses en bepalen we
welke richting voor jou het meest geschikt is. Kies je
voor een opleiding op niveau 2, dan hoef je nog niet
meteen te beslissen wat je straks gaat doen. Je maakt
eerst kennis met verschillende opleidingen en maakt
daarna pas een keuze.
Met een goede basis ben jij straks klaar voor
je toekomst!
De opleidingen op de campus Start zijn te verdelen in
drie categorieën:
1. Entree
Wij vinden het belangrijk dat je de tijd neemt en krijgt
om te ontdekken wat jij interessant vindt, wat jouw
sterke eigenschappen zijn en welk beroep daar het best
bij past. De Entree-opleiding is daarom heel praktijkgericht. Al vroeg ga je op stage. Eerst oriënterend zodat
je op verschillende plekken de praktijk kunt proeven.
Daarna ga je ook nog op stage die past bij de richting
van je beroepskeuze. Wij leren je plannen, hoe je opdrachten maakt en wat een goede werkhouding is.

Entree

Soort

Niveau

Assistent bouwen, wonen
en onderhoud

BOL/BBL

1

Assistent dienstverlening
en zorg

BOL/BBL

1

Assistent horeca, voeding
of voedingsindustrie

BOL/BBL

1

Assistent logistiek

BOL/BBL

1

Assistent verkoop/retail

BOL/BBL

1

Assistent plant of
(groene) leefomgeving

BOL/BBL

1

Assistent installatieen constructietechniek

BOL/BBL

1

2. Dienstverlening
Help je graag andere mensen, ben je gastvrij en weet
je nog niet precies wat voor werk je later wilt gaan
doen? Op TOP Start krijg je de kans om uit te zoeken
wat het best bij jou past. Naast Nederlands, rekenen en
loopbaan & burgerschap, werk je in de opleiding aan
verschillende ‘levensechte’ projecten tijdens jouw stage, waarbij je samenwerkt en het vak leert van mensen
uit het bedrijfsleven.
Dienstverlening

Soort

Niveau

Medewerker sport en recreatie

BOL

2

Facilitair medewerker

BOL

2

Helpende zorg en welzijn

BOL

2

3. Verkoop
Ben je iemand die graag mensen te woord staat en
verder helpt? Ben je verzorgd en kun je goed met geld
omgaan? Dan ben je geknipt voor het verkoop-vak.
Door vooral veel praktijkervaring op te doen, stomen
we je klaar voor een baan of vervolgopleiding op
onze Business-campus.
Verkoop

Soort

Verkoper

BOL/BBL

Niveau
2
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TOP
Events & Hospitality
Vind je het leuk om het gasten
naar hun zin te maken en hen te
helpen? Ben je communicatief
sterk en een echt organisatietalent? Dan ben je op onze campus TOP Events & Hospitality
op de juiste plek!
Op deze campus, bestaande uit meerdere locaties op
de NDSM-werf, vind je de opleidingen die zich toespitsen op toerisme, recreatie en vrije tijd. Of je nu de
beveiliging in wilt, de organisatie, verblijf of promotie.
Amsterdam-Noord is een gebied dat flink ontwikkeld
wordt en bruist van de activiteiten, aan en op het water.
We hebben nauw contact met grote en kleine ondernemingen. Denk hierbij onder andere aan een restaurant/
café als Noorderlicht en beveiligingsbedrijf G4S.
De opleidingen op campus TOP Events & Hospitality
zijn te verdelen in zes categorieën:
1. Dienstverlening
Help of ondersteun je graag mensen: dan is een opleiding Dienstverlening iets voor jou. Zeker als je klantgericht bent en graag verzorgd werk levert. Op deze
campus kun je twee richtingen binnen de dienstverlening kiezen. De opleidingen kun je in 1 jaar afronden,
zodat je snel binnen de richting verder kunt leren!
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Dienstverlening

Soort

Medewerker sport en recreatie

BOL

2

Facilitair medewerker

BOL

2

2. Horeca & Facility
Alleen voor de echte aanpakkers, deze opleidingen in
de Horeca en Faciliteit. Je streeft naar de beste kwaliteit, altijd en overal: de klant moet niets te klagen hebben. Of deze klant nu een gast in je hotel of restaurant
is, of een medewerker in een van de grote kantoren op
de Zuidas.
Horeca & Facility

Soort

Niveau

Manager/ondernemer horeca

BOL

4

Allround medewerker
facilitaire dienstverlening

BOL

3

Facilitair leidinggevende

BOL

4

3. Travel & Leisure
Of je nu aan de slag wilt in een uitvoerende of leidinggevende functie, achter de schermen of ervoor: bij
Travel & Leisure draait het om de gasten naar hun zin te
maken. Als je deze opleiding volgt, dan leer je bij ons
hoe je jouw kennis en kunde in zet zodat alles perfect
georganiseerd verloopt.
Travel & Leisure

Soort

Niveau

Zelfstandig medewerker leisure
& hospitality

BOL

3

Leidinggevende leisure
& hospitality

BOL

4

Zelfstandig medewerker travel
& hospitality

BOL

3

Leidinggevende travel
& hospitality

BOL

4

Niveau
4. Events, marketing & communications
De opleidingen Events, marketing & communications
zijn voor de creatieve netwerkers. Voor studenten
die willen weten wat er leeft en hoe je hierop kunt
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inspringen met producten en communicatie. Of je
nu bij een kleine startup aan de slag gaat of bij een
multinational: het gaat erom dat het product een
succes wordt.
Events, marketing
& communications

Soort

Medewerker marketing
& communicatie

BOL

4

Medewerker
evenementenorganisatie

BOL

4

Niveau

5. Security
De beveiliging is een opleiding voor iedereen die op
zoek is naar een uitdagende en afwisselende baan in de
beveiliging. Je neemt graag verantwoordelijkheid, wilt
zelfstandig werken en vindt het leuk om veel contact
met mensen te hebben.
Security

Soort

Niveau

Beveiliger

BOL/BBL

2

Coördinator Beveiliging

BBL

3

Handhaver toezicht en veiligheid

BBL

3

6. Fietstechniek
In een stad als Amsterdam is de fiets niet weg te denken. Van de bakfietsmoeders en –vaders die hun kids
naar school brengen, tot zwabberende toeristen op
hun huurfiets. De opleiding Fietstechniek biedt jou de
juiste basis om aan de slag te gaan in een fietsenhandel
of bij een fietsenmaker of zelf straks een fietsenzaak
te openen.
Fietstechniek

Soort

Niveau

Fietstechnicus

BBL

2

Eerste fietstechnicus

BBL

3
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TOP
Health & Sport
Of je nu graag aan de slag wilt met kinderen of juist ouderen,
mensen met of zonder een handicap, in de opvang of op het
sportveld; op de campus Health & Sport ben jij op de juiste plek!
Op deze campus vind je al onze opleidingen die zich
toespitsen op de verpleging, gezondheid, bewegen,
begeleiding en opvoeding. In een werkveld dat continu
in beweging is, bieden we opleidingen die zoveel
mogelijk inspringen op deze veranderingen. Je kunt je
multidisciplinair ontwikkelen, iets wat door de diverse
branches steeds vaker wordt gevraagd.
De campus Health & Sport ligt centraal en is goed bereikbaar; één locatie vlakbij station Rai en de ander in
Sporthallen Zuid. Er is nauw contact met grote en kleine ondernemingen in de omgeving, zoals het VUmc,
zorginstellingen in Buitenveldert en sportverenigingen
in de omgeving.
De opleidingen op de campus Health & Sport zijn te
verdelen in vier categorieën:
1. Dienstverlening
Help of ondersteun je graag mensen: dan is een opleiding Dienstverlening iets voor jou. Zeker als je begaan
bent met mensen en graag contact maakt. Op deze
campus biedt de opleiding Helpende zorg en welzijn
een goede opstap voor onze vervolgopleidingen in de
zorg en welzijn.
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Dienstverlening

Soort

Helpende zorg en welzijn

BOL/BBL

Niveau
2

2. Zorg
Vind je gezondheid en het welzijn van mensen belangrijk? Heb je veel geduld, kun jij je goed inleven en
heb je respect voor anderen? Dan past werken in de
sector Zorg goed bij jou. Werk dat je vaak samendoet,
maar waarin je ook zelfstandig moet functioneren. Een
belangrijke sector, want in Amsterdam en omgeving
is de vraag naar zorgverleners groot! Of dit nu handjes aan het bed zijn in zieken- of verzorgingstehuizen
of meer ambulante vormen, zoals thuiszorg: jij maakt
het verschil.
Zorg

Soort

Niveau

Verzorgende-IG

BOL/BBL

3

Verzorgende
IG/Maatschappelijke Zorg

BOL/BBL

3

Mbo-verpleegkundige

BOL/BBL

4

Doktersassistent

BBL

4

3. Welzijn
Ben je liever bezig anderen te helpen om mee te
kunnen komen in onze steeds sneller veranderende
maatschappij? Of ze nu fysieke hindernissen tegenkomen of financiële uitdagingen, of ze nu net beginnen te
leren of juist het verleerd zijn. Hulp kan in vele vormen
gevraagd worden en binnen deze richting kies jij welke
vorm van hulp bieden jou het best past. Je ondersteunt
en helpt mensen, jong en oud, zich zo te ontwikkelen
dat ze in de toekomst jouw hulp wellicht niet meer
nodig hebben.
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Welzijn

Soort

Niveau

Begeleider gehandicaptenzorg

BOL

3

Begeleider
specifieke doelgroepen

BOL

3

Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg

BOL

4

Persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen

BOL

4

Sociaal cultureel werker

BOL

4

Sociaal-maatschappelijk
dienstverlener

BOL

4

Pedagogisch medewerker
kinderopvang

BOL/BBL

3

Gespecialiseerd
pedagogisch medewerker

BOL/BBL

4

Onderwijsassistent

BOL

4

4. Sportacademie
Op de Sportacademie leer je hoe je mensen helpt
met revalideren, je leert kinderen zwemmen of geeft
bijvoorbeeld fitnessles. Daarbij let je erop dat iedereen
veilig bezig is en plezier in het sporten heeft. Ook kan
het zijn dat je vooral bezig bent om de lessen te organiseren en coördineren of leer je de theorie erachter. Een
pittige opleiding, daarom hebben we een uitgebreide
toelatingsprocedure met een sporttest, een talentscan
en een kennismakingsgesprek.
Sportacademie

Soort

Niveau

Sport- & bewegingsleider

BOL

3

Coördinator sport& bewegingsagogie

BOL

4

Coördinator buurt, onderwijs
& sport

BOL

4

Coördinator sport, bewegen
& gezondheid

BOL

4

Coördinator sportinstructie, training & coaching

BOL

4
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Business
Alle administratieve en handelsopleidingen onder één dak! Op
onze campus TOP Business in Nieuw-West vind je al onze opleidingen die zich toespitsen op cijfers, ondersteuning en ondernemen.
Met alle administratieve en handels-opleidingen op één plek, kunnen wij je optimaal door je studieloopbaan loodsen.
In ons pand, gelegen tussen de Zuid-as, Hoofddorp
en Sloterdijk, wordt niet alleen les gegeven. Er zijn
ook flexplekken voor startende ondernemers. Door de
praktijk de school in te halen, ontstaat een natuurlijke
kruisbestuiving tussen praktijk en opleiding.
De opleidingen op de campus Business zijn te verdelen
in vijf categorieën:
1. Business Administration
Economie & Administratie is hét vakgebied voor
ambitieuze mensen; uitdagend en ideaal om snel te
starten, door te groeien en te specialiseren. Of je nu
kiest voor een opleiding tot boekhoudkundig medewerker of bedrijfsadministrateur. Je kiest altijd voor een
goed carrièreperspectief!
Business Administration

Soort

Niveau

Medewerker (financiële)
administratie

BOL

2

Financieel administratief
medewerker

BOL

3

Junior assistent accountant

BOL

4

Bedrijfsadministrateur

BOL

4

2. Mens & Recht
Wil je veel weten over wetgeving en regels, vind je het
leuk om problemen op te lossen en te adviseren? Misschien is een opleiding in de richting Mens & Recht dan
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wel iets voor jou. Of je straks nu een algemenere studie
doet als Juridisch administratief medewerker of kiest
voor de personeelskant: je weet hoe je mensen verder
kunt helpen als ze vragen hebben.
Mens & Recht

Soort

Niveau

Juridisch administratief
dienstverlener

BOL

4

Medewerker HRM

BOL

4

3. Office- en managementsupport
Bijna elk bedrijf heeft wel een receptioniste of secretaresse of officemanager in dienst: de spin in het web
die alles regelt en weet. Je draait je hand niet om voor
licht administratieve werkzaamheden, het regelen van
een reisje, de juiste koffie serveren en het maken van
afspraken of presentaties. Jij bent het visitekaartje van
het bedrijf.
Office- en managementsupport

Soort

Niveau

Medewerker secretarieel
& receptie

BOL

2

Office assistant

BOL

3

Management assistant

BOL

4
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4. Handel & Ondernemen
Je instelling is klantgericht: je wilt weten wat je klanten
wensen en stelt de klant centraal. Maar om als ondernemer succesvol te kunnen zijn, is het ook belangrijk
de juiste kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Juist
deze combinatie van klantgerichtheid, relevante praktijkgerichte kennis en ondernemersvaardigheden maakt
deze opleidingen van ROC TOP zeer geschikt voor jou.
Of je nou zelf een (online) bedrijfje wilt starten, of wilt
werken voor een grote modeketen of supermarkt.
Handel & Ondernemen

Soort

Niveau

Verkoper

BOL/BBL

2

Verkoopspecialist

BOL/BBL

3

Manager retail

BOL

4

Ondernemer retail

BOL

4

5. Financiële dienstverlening
Als klantmedewerker bancaire diensten komen mensen
bij jou, omdat ze geld willen lenen of een verzekering
nodig hebben. Je luistert goed naar hun wensen en
bekijkt hun financiële situatie. Daarna adviseer je welk
financieel product het best past bij de cliënt.
Financiële dienstverlening

Soort

Klantmedewerkers
bancaire diensten

BOL

Niveau
4
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“Je hebt nu
veel meer de
vrijheid om zelf
te bepalen waar
je prioriteiten
liggen.”
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Je kiest zelf
wat je wilt volgen
Nieuwe vormen van leren
Bij TOP gebruiken we steeds vaker een nieuwe manier
van leren, TOP Flex. Het verst hiermee zijn we op
de campus Events & Hospitality. Op de andere locaties haken steeds meer opleidingen aan. Er is meer
aandacht voor het individu. Elke student kan hierdoor
een op maat gemaakt traject volgen voor zijn of haar
opleiding. Uiteindelijk komt het erop neer dat je elke
periode (vijf weken) zelf kiest wat je wilt volgen. Je kunt
zo meer sturing geven op welke manier en welke modules je gaat volgen. Deze modules leiden uiteindelijk
tot een diploma. Hoe, dat bepaal jij dus.
Werken in de digitale omgeving
Alle modules zijn beschikbaar, documenten, opdrachten en communicatie staan in de cloud. Je kunt ook
modules van andere opleidingen volgen als je dat zou
willen. Zo kunnen studenten die sneller door de stof
gaan meerdere modules doen en zelfs twee diploma’s
halen. Uiteindelijk ontstaat zo ook de mogelijkheid
crossovers van onze opleidingen aan onze studenten
aan te bieden.
Andere manieren van les
Per periode heb je dus veel minder vakken en kun je
meer gefocust zijn op de vakken die je wel hebt. In het
klassieke onderwijs krijg je alles een uurtje gedurende
een lange periode. Maar de inhoud van methodes en
boeken is niet langer leidend. Je hebt nu veel meer de
vrijheid om zelf te bepalen waar je prioriteiten liggen.
Hierdoor verandert de rol van de docent, die wordt
veel meer een coach die inspringt op jouw behoeften.
Maar je ondertussen wel zo vrij mogelijk je eigen weg
laat vinden.

vakdocenten. Doordat we de structuren goed inrichten,
kunnen we veel sneller meebewegen met veranderingen. Uiteindelijk moet het onderwijs voor de volledige
opleiding klaar staan voor onze studenten, toewerkend
naar het kwalificatiedossier. Maar wel met de mogelijkheid om in de praktijk te oefenen of in een gesimuleerde omgeving op school. Het onderwijs zelf wordt
daarom veel meer ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met de praktijk. Je werkt met de opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en in het bedrijfsleven aan
jouw opdrachten.
De student
Hierdoor wordt het onderwijs uitdagender voor jou. Je
ziet veel sneller voor welk beroep je wordt opgeleid.
Zo kom je sneller achter of de opleiding en het beroep
bij je past. Want vanaf dag één wordt een bepaalde
werkmentaliteit van jullie verwacht. De school wordt
een soort bedrijf, waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen, waar je kunt studeren. Studeren alleen staat niet
meer centraal, het gaat om ervaring opdoen, uitvoeren
en leren van je fouten.
Timme Stols
Docent TOP Events & Hospitality

Waarom?
Het klassieke onderwijs biedt gewoon steeds minder
aansluiting op de praktijk: ontwikkelingen gaan zo snel.
Dat is niet bij te houden met lesmateriaal en voor de
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Door mijn stage
bij dit communicatiebureau heb ik
een nieuwe passie
ontwikkeld
Mijn docent tipte mij over een
vacature bij een communicatiebureau in Amsterdam, gespecialiseerd in PR voor mode en
lifestyle merken.
‘Op zoek naar organisatietalent’ stond er in de vacature
en als er iets is waar ik goed in ben, dan is dát het wel.
Door mijn stage bij dit communicatiebureau heb ik een
nieuwe passie ontwikkeld. Eén van mijn werkzaamheden was het beheren van de social media-accounts
voor diverse klanten. Het is een superinteressant
communicatiemiddel, waarbij je op een relatief goedkope manier een groot publiek bereikt. Ik heb altijd
gedacht ‘echt geen hbo voor mij hoor’, maar nu… Nu
wil ik verder studeren en Social Media Manager worden
bij een evenementenbureau. Ik heb mij ingeschreven
voor de hbo opleiding Crossmedia Communicatie. Een
spannend en nieuw avontuur!
Angela Ruijter
Derdejaars marketing & communicatie,
uitstroomrichting: medewerker evenementen
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Service

Anna Bergs

Medewerker Servicepunt

Omdat we met onze service zo dicht mogelijk op de student willen
zitten, kan je bij TOP met al jouw vragen terecht bij het Servicepunt.
Hier zitten diensten als receptie, helpdesk, voorlichting, onderwijs-,
examen-, verzuim- en BPV administratie, rooster en veiligheid samen
op één plek. Als student loop je hier binnen wanneer je bijvoorbeeld je
wachtwoord kwijt bent van je TOP-mail of wanneer je een kluisje wilt.
De medewerkers van het Servicepunt beantwoorden je vragen dan zelf
of zorgen dat een ander jouw vraag kan beantwoorden en je verder
helpt. Snel en persoonlijk!
Het kan trouwens zomaar zijn dat je een van onze studenten tegenkomt op het Servicepunt! Via ons leerwerkbedrijf krijgen studenten de
mogelijkheid om servicegerichte-taken in de praktijk te oefenen en
kunnen ze dus deel uitmaken van ons Servicepunt-team.

Stage
lopen
Een belangrijk deel van je mbo-opleiding loop je stage, ook wel BPV
(beroepspraktijkvorming) genoemd. Stage loop je om je voor te bereiden op het bedrijfsleven. Op school krijg je theorie, maar pas als
je gaat werken ontwikkel je vakkennis en vaardigheden die in de les
niet te leren zijn. Door stage te lopen krijg je een betere aansluiting
op de arbeidsmarkt en voldoe je aan wat toekomstige werkgevers
van jou vragen. Daarnaast is het een mooie test om te zien of wat je
bij ons geleerd hebt voldoet aan de verwachtingen van het bedrijfsleven. Deze praktijkervaring vinden we heel belangrijk: niet voor niets
noemen we ons TOP (Theorie Ontmoet Praktijk).
TOP werkt samen met toonaangevende bedrijven zoals:
USG People, VUmc, Fieldlabs, CivicLab, Damen Shipyard, Amsta,
Reade, Tinteltuin, Triade, G4S, Tours and Tickets, Noorderlicht
café, Albert Heijn, Hema, Bouwgroep Geja werkprojecten,
Rabobank, diverse basisscholen en huisartsenpraktijken.
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Kies waar jij je het
prettigst bij voelt,
dan volgt je
diploma vanzelf
De SR is een raad van studenten van allerlei opleidingen en
locaties binnen TOP, die er voor
zorgt dat de stem van de student bij elk beslissend orgaan in
de school terechtkomt.
Wij als SR hebben bijvoorbeeld een kort lijntje met het
College van Bestuur om zaken die op school spelen te bespreken. Dat hoeft niet specifiek een probleem te zijn. Het kunnen positieve, negatieve en/of
verbeterpunten zijn.
Ik ben de Studentenraad (SR) ingegaan, omdat ik graag
de belangen van de TOP-student wil vertegenwoordigen. Niet iedereen is mondig en durft zijn stem te
laten horen als hij of zij een probleem heeft, of steun
nodig heeft.
Kies je voor TOP, dan kies je voor persoonlijk onderwijs,
goede vakdocenten en een prettige studieomgeving.
Maar het meest belangrijke bij jouw keuze voor een opleiding en school is: kies een opleiding waarvan jij denkt
- hier liggen mijn interesses. Kies waar jij je het prettigst
bij voelt, dan volgt je diploma vanzelf.
Younes Bezeggaoui
voorzitter van de TOP Studentenraad /
student Juridische Dienstverlening
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Ik zorg voor veiligheid
en onderhoud in en om
het schoolgebouw
Als conciërge ben ik verantwoordelijk
voor het pand, het personeel en vooral ook de studenten in het pand. Ik zorg
voor veiligheid en onderhoud in en om
het schoolgebouw.
TOP is kleinschaliger onderwijs met minder leerlingen, daardoor heb je een
goede band met leerlingen. Als ik met duizenden leerlingen zou werken,
kan ik ze niet genoeg aandacht geven. Bij de start van het schooljaar ken ik
natuurlijk nog niet iedereen, maar gaandeweg weet ik wel welke leerlingen
er op school zitten en welke niet.
Ze zitten soms met vragen of problemen, hebben niet altijd zin. Ik probeer
ze te motiveren om voor hun einddiploma te blijven gaan. Dat vind ik het
allerbelangrijkste. Als ik een oud-leerling ergens zie werken, denk ik: daarvoor werk ik ook op een school. Je wilt ze een goede toekomst geven.
Herre Verhoef
Conciërge TOP Business

TOP TIP

Als je wat meer
aandacht zoekt
en persoonlijk
contact in een
opleiding omdat
je dit op je vorige
school ook goed
beviel, kies dan
voor een school
in een niet al te
groot pand. Dat
kan net dat stukje
extra motivatie bieden om
te slagen.
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Als je gemo-
tiveerd bent,
kan iedereen
het halen
I: Het mbo is voor mij heel anders dan het vmbo. Het
gaat me ook makkelijker af. Ik hoef niet zoveel te doen
en het is wat ik echt leuk vind. Op het vmbo had ik het
soms best moeilijk. Ik heb daarom wel bewust voor
het mbo gekozen. Na het vmbo naar de havo was
geen optie.
P: Iris heeft vmbo-t gedaan en daar had ze best veel
hulp bij nodig, voornamelijk omdat het allemaal theorie
was. Ik hielp toen echt veel mee met het huiswerk. Ik
maakte alle uittreksels en ik overhoorde alles. Nu hoef
ik eigenlijk niets meer te doen. Heel af en toe nog. Alleen dingen even nalezen. Doordat het haar makkelijker
afgaat, kan ik haar veel meer loslaten. Daardoor is ze
heel erg gegroeid in de afgelopen drie jaar.
I: Je moet wel je best doen in het eerste jaar, anders
haal je het niet. Niet denken: oh het is zo makkelijk
allemaal, ik ga er helemaal niets meer aan doen. En dan
alles op het laatste moment doen. Dan kom je jezelf
echt tegen!
P: En je goed oriënteren van tevoren, zodat je geen opleiding kiest waar je helemaal niets mee hebt. Want dan
lukt het ook niet. Als je gemotiveerd bent, kan iedereen
het halen. Ook al kost het je misschien meer moeite.
Ik heb tegen Iris altijd gezegd: als je wilt, kun je zelfs
dokter worden. Je doet er alleen wat langer over.
Iris Oosting
Eerstejaars Sport en Bewegingsleider
Petra Oosting
Moeder
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Wat er ook is:
ze kunnen altijd
bij mij terecht,
24/7
V: Ik zie mijn mentor vrij vaak. Ik breng hem wekelijks
op de hoogte van mijn schoolontwikkelingen en omdat
ik in de studentenraad zit en mijn mentor daar ook
begeleider van is, spreken we elkaar sowieso minstens
drie à vier keer per week.
R: Ik ben mentor/SLB’er op TOP Business. Ik ben
het eerste aanspreekpunt voor de studenten in mijn
mentorklas en ik probeer ze te helpen met vragen die
ze hebben, over school maar ook privé gerelateerd.
Wat er ook is: ze kunnen altijd bij mij terecht, 24/7.
We hebben ook een speciale app-groep, zodat ze mij
altijd kunnen bereiken.
V: Ik kan altijd bij mijn mentor terecht, met grote en
kleine dingen. Zo ga ik naar hem toe als ik, zoals laatst,
mijn inlog voor Trajectplanner weer eens kwijt ben.
Maar ook als ik een examen heb gemist. Dan bel ik of
ik dat examen die dag nog kan inhalen. Vorig jaar heb
ik een tijdje in Dordrecht gewoond. Ik moest toen vanuit Dordrecht naar Amsterdam. Er was altijd gedoe met
die treinen. Ik kwam vet laat, maar ik was er wel! En er
was altijd plek voor mij in de les, omdat ze wisten dat ik
mijn best deed en omdat mijn mentor iedereen op de
hoogte had gebracht.
R: Ik merk dat de studenten het echt waarderen dat
je betrokken bent en ook graag willen dat je betrokken blijft. Niet iedereen heeft een veilige haven. Als
ik voor iemand die veilige haven kan zijn, op wat voor
manier dan ook, dan is dat voor mij persoonlijk mijn
allergrootste succes.
V: Wat ik bij TOP merk, is dat er echt naar je wordt
gekeken. Er is altijd iemand die naar je omkijkt en als je
ergens mee zit de moeite neemt om met je te praten.
Dat geeft je een welkom gevoel. Als ik een tip moet
geven is dat: praat met iemand als je ergens mee zit.
Probeer het niet in je eentje op te lossen.

“Er is altijd iemand
die naar je omkijkt en
als je ergens mee zit
de moeite neemt om
met je te praten.”
Je intuïtie geeft wel aan welke docent je het b est kunt
vertrouwen. Dat hoeft niet per se je mentor te zijn. Er is
altijd wel iemand die de zorg wil overnemen en dit dan
oppakt, samen met je mentor.
R: Ik sta vaak stil bij de grote rol die je in iemands leven
kunt spelen. Daarom kun je mentorschap niet te licht
nemen: er komt echt veel verantwoordelijkheid bij
kijken. Ik zeg weleens gekscherend: het zijn mijn kinderen. Ik geef veel van mijzelf, maar ik eis ook veel.
Valerie Resida
3rde jaars Manager retail
Ronnie Nouwen
docent en SLB’er
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MBO in
the pocket,
en dan?
Het is zover, je hebt je examen
gehaald en je diploma op zak.
Tijd voor de volgende stap.
Wat zijn je mogelijkheden?
Wil je verder leren, binnen TOP
of op een hbo? Of kies je ervoor om aan het werk te gaan?
Want voor mbo-studenten zijn
er genoeg banen, zeker in en
om Amsterdam.
Kortom: al je opties liggen
open, de keuze is aan jou.
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Stagairs van
mbo opleidingen
bieden enorme
meerwaarde
Bij Amsta (een zorgaanbieder in Amsterdam, red.) werken we veel samen
met TOP. Niet alleen lopen studenten
Verzorgende IG en Verpleegkundige bij
ons stage, we hebben ook veel BBL-studenten in dienst waarover we intensief
contact hebben.
Het mbo-onderwijs is enorm van belang voor de zorg. In de eerste plaats
omdat er nieuwe professionals nodig zijn om vrijkomende vacatures te
vervullen. In 2025 zijn er 70.000 extra medewerkers in de ouderenzorg
nodig ten opzichte van nu. Daarnaast bieden stagiairs van mbo-opleidingen een enorme meerwaarde: voor de cliënten én de teams. Ze zijn
enthousiast, nieuwsgierigheid en stellen kritische vragen. En brengen
hun eigen theorie en kundigheid mee.
Mbo’ers maken echt het verschil. Je merkt het in de grotere opdrachten,
wanneer ze een verbeterplan voor hun stageplek moeten maken en implementeren. Maar ook in kleine praktische voorbeelden, vaak in relatie
met cliënten. Zo was er een student die voor een cliënt – in goed overleg
- een persoonlijke Spotify-lijst aangemaakt heeft. Zodat ze, wanneer ze
de kamer in komt, gelijk de juiste muziek paraat heeft. Een student die
zoiets uit spontaniteit bedenkt, laat zien dat ook de welzijnskant van het
vak steeds belangrijker wordt.

Tonnie Fafieanie
Coördinator initieel
leren Amsta

“Ze zijn
enthousiast,
nieuwsgierig
en stellen
kritische
vragen.”
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Verder studeren
of aan het werk?

Na mijn mbo-studie Bedrijfseconomie ben ik gaan studeren aan het hbo, iets dat ik eigenlijk altijd al geroepen heb. Ik denk ook dat ik met een hbo-diploma op
zak straks meer kans maak op de arbeidsmarkt.
De overgang van mbo naar hbo was wel pittig. Het
tempo ligt op het hbo veel hoger en je moet alles echt
zelfstandig doen. Er zijn geen docenten meer die je
achter de broek zitten en vragen of je je huiswerk hebt
gemaakt. Het is daarom heel belangrijk dat je iets kiest
wat je echt leuk vindt. Anders houd je het gewoon
niet vol.
Rickly Ritfeld
Hbo Bedrijfsadministratie (Inholland)

TOP TIP

Oriënteer je goed door veel open dagen te
bezoeken en zoveel mogelijk informatie over
de opleiding op te vragen. Ook over de doorstroomopties binnen de locatie en de samenwerkingen met het hbo. Dan kom je later niet
voor verrassingen te staan.
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Tijdens mijn studie Managementassistent/directiesecretaresse bij TOP kwam ik erachter dat er steeds vaker
hbo werk- en denkniveau gevraagd wordt bij vacatures.
Een Associate Degree-opleiding is eigenlijk een tussenstap om de overstap van mbo naar hbo wat gemakkelijker te maken. De hogeschool biedt extra begeleiding
en dit is voor mij erg prettig. Ik vond het in het begin
bijvoorbeeld erg lastig dat er op school alleen maar
hoorcolleges worden gegeven en dat je zelfstandig je
huiswerk moet maken.
Ik heb ervoor gekozen om naast mijn studie ook te
werken, omdat ik graag werkervaring wil opdoen.
Uiteindelijk heb je dan de juiste papieren én veel
werkervaring. Zo werk ik aan een goede basis, waardoor ik straks een goede kans heb om een leuke baan
te vinden.
Denise van den Hoek
Studie AD Officemanagement (Hogeschool
Windesheim Flevoland)
&
Informatrice Binnendienst/secretaresse bij
De 4 Linden Makelaardij

NA HET MBO

TOP TIP

Ondanks mijn eigen keuze,
raad ik iedereen toch aan zo
lang mogelijk door te studeren. Zo vergroot je kansen
op een mooie job. Ga je toch
een baan zoeken, kies dan
een werkplek waar jij je op je
gemak voelt.

Ik ben gewoon
niet iemand
die graag stil zit
Na mijn opleiding Facilitair leidinggevende bij TOP heb ik de
kans gekregen om fulltime aan
de slag te gaan bij het bedrijf
waar ik mijn eindexamenstage
heb gelopen.
Nu ren ik daar rond, op de afdeling Housekeeping. Dit
terwijl ik eerst echt van plan was om na het behalen van
mijn mbo-diploma te gaan studeren aan het hbo.
Tijdens mijn stages kwam ik er al snel achter dat het
voor mij beter was om – na mijn mbo-opleiding - te
werken en daarnaast te proberen mijn kennis te verbreden door cursussen te volgen. Ik ben gewoon niet
iemand die graag stil zit. Tijdens mijn opleiding had ik
er al een bijbaantje bij voor drie avonden per week in
een café.
Tim van Diepen
Housekeeping Supervisor InterContinental
Amstel Amsterdam
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In dit deel hebben we een
aantal weetjes om de start van
je opleiding succesvol te maken
op een rijtje gezet. Uiteraard
zo kort mogelijk, aanvullende
informatie vind je op
roctop.nl/algemene-informatie

Onderwijsovereenkomst
Je toelating wordt officieel vastgelegd in een
onderwijsovereenkomst (OOK) met je rechten
en plichten als student, en die van de school.
Dit is verplicht voordat je met de opleiding
begint. Als je minderjarig bent, moeten je
ouders of verzorgers de overeenkomst invullen
en tekenen.
Naast de OOK heb je ook een POK (Praktijk
Overeenkomst) waarin je stage wordt vastgelegd. Wanneer je een BBL-opleiding volgt, kun
je deze niet starten zonder een getekende POK.
Hierin staan jouw gegevens en die van jouw
werkgever/stagebedrijf. Dit bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn. Op de site van SBB (s-bb.
nl) kun je zien of een bedrijf officieel erkend is.

Studiefinanciering
Wanneer je gaat studeren en je bent 18 jaar of
ouder, heb je recht op een vorm van studiefinanciering. Je vraagt deze zelf aan bij DUO.
Afhankelijk van je opleiding en leeftijd, ontvang je een basisbeurs, lening en/of studenten
OV-chipkaart. Dat is een week- of weekendkaart waarmee je gratis kunt reizen. Sinds
enkele jaren kun je deze OV-chipkaart ook al
aanvragen wanneer je 16 jaar bent.
Let op: volg je een BBL-opleiding, dan heb
je geen recht op studiefinanciering.
Ben je op 1 juli 2020 16 of 17 jaar oud?
BOL-opleiding: je ouders kunnen een tegemoetkoming in je schoolkosten aanvragen
(via mijn.toeslagen.nl). Daarnaast kun je een
OV-chipkaart aanvragen.
Ben je op 1 juli 2020 tussen de 18 en 30 jaar?
BOL-opleiding niveau 1 of 2: je hebt –
meestal - recht op studiefinanciering. Deze
bestaat uit een basisbeurs en − afhankelijk
van het inkomen van je ouders − een aanvullende beurs. Deze beurs is een gift. Daarnaast kun je een rentedragende lening en
OV-chipkaart aanvragen.
BOL-opleiding niveau 3 of 4: je hebt recht
op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs: de studiefinanciering moet worden terugbetaald als je je diploma niet haalt.
Daarnaast kun je een rentedragende lening en
OV-chipkaart aanvragen.
Uitgebreide informatie over financiering
en OV-kaarten vind je op www.duo.nl

Keuzedelen
Tijdens je opleiding kun je één tot drie keuzedelen kiezen, afhankelijk van je opleiding. Zo kun
je je bijvoorbeeld verder verdiepen in een onderdeel van een vak dat je erg interessant vindt.
Hiermee wordt jouw diploma nog meer waard!
Welke keuzedelen bij jouw opleiding horen,
vind je onder de betreffende opleidingsinformatie op onze website: www.top-mbo.nl.
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Bring your own device
Voor een aantal van onze opleidingen is het
belangrijk dat je een laptop hebt om de lessen
te kunnen volgen (Bring Your Own Device).
Dit verschilt per opleiding en hoor je tijdens je
kennismakingsgesprek. Je werkt veel met digitaal materiaal en in de cloud. Uiteindelijk heb
je zo minder boeken nodig voor je studie.

WAT JE MOET WETEN

Opleidingskosten
Let op: dit is een indicatie van de opleidingskosten, op basis van schooljaar 2019-2020. Bij het
drukken van de brochures waren de kosten voor
2020-2021 nog niet bekend. Kijk voor de juiste
bedragen op www.duo.nl/particulier/mbo-er/

Kosten
schooljaar 2020-2021
• Ben je op 1 augustus 2020
jonger dan 18 jaar, dan betaal je
geen lesgeld.
- Boeken/leermiddelen kosten
circa € 300,- (kan per opleiding verschillen,
zie ook roctop.nl)
• Ben je op 1 augustus 2020
18 jaar of ouder en volg je
een BOL-opleiding?
- Het cursusgeld voor het schooljaar
2020-2021 is circa € 1.168,- Boeken/leermiddelen kosten
circa € 300,• Ben je op 1 augustus 2020 18 jaar
of ouder en volg je een BBL-opleiding op
niveau 1 of 2?
- Het cursusgeld voor het schooljaar
2020-2021 is circa € 243,- Boeken/leermiddelen kosten
circa € 300,Let op!
Lesdag en/of schoolgeld kunnen bij een
BBL-opleiding door jou of je werkgever
worden betaald. Maak hier duidelijke
afspraken over.

Vragen
Heb je een vraag of hulp nodig?
Whatsapp ons op 06 25 68 87 24

Leerwerkbedrijf:
Wat is dat?
Een leerwerkbedrijf - een samenwerking tussen
het bedrijfsleven en TOP – is een bedrijf binnen
school dat direct aansluit op onze opleidingen.
Deze bedrijfjes doen opdrachten voor in- en
externe klanten. Studenten maken hier kennis
met de praktijk en leren wat van hen wordt
verwacht. Op TOP Events & Hospitality is er
een leerwerkbedrijf gestart waar studenten aan
de slag kunnen in allerlei functies die passen
bij de opleidingen van die locatie. Of dit nu de
horeca is (er is een restaurant dat ook cateringopdrachten verzorgt), de pr & marketing van
bedrijven waar de school mee samenwerkt of
de planning en organisatie van in- en externe
bedrijfs- en schoolevenementen of het regelen
van reizen. Daarnaast hebben we met Pantar
(het grootste werk/leerbedrijf in Amsterdam)
een samenwerking op de Strekkerweg voor
onder andere de opleiding Fietstechniek.

Excellentie
Bij TOP willen we onze getalenteerde studenten uitdagen om het beste uit zichzelf te halen,
waardoor zij met vakmanschap, trots en zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Dat
doen wij door – naast regulier onderwijs - excellentietrajecten aan te bieden. Bijvoorbeeld
verdiepende taalmodules, het ontwikkelen van
ondernemersvaardigheden en deelname aan
de vakwedstrijden Skills Heroes. Tijdens deze
landelijke wedstrijden voor het mbo strijden
meer dan 10.000 kandidaten van meer dan
750 opleidingen in ruim 60 beroepsrichtingen.
Zo ontmoeten onze studenten en docenten
hun studie- en vakgenoten van andere scholen
en kunnen ze kennis en ervaringen delen. Het
doel (naast winnen natuurlijk): het versterken
van vakmanschap en trots! In 2019 deden
12 TOP-opleidingen mee, waarvan er vijf de
finales haalden en onze student Juridisch-administratief ZILVER in de wacht sleepte en onze
studente Pedagogisch werk GOUD! In 2020
doet ROC TOP met 14 opleidingen mee.
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“Ik vind de sfeer heel
fijn hier en heb een goede
band met mijn docenten.”
Nikita Hoen
Student Bedrijfsadministrateur
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HOSPITALITY & EVENTS
FIETSTECHNIEK

HOSPITALITY & EVENTS

Amsterdam-Noord

Amsterdam
Amsterdam
Nieuw-West

START

BUSINESS

Amsterdam-Oost

HEALTH & SPORT
SPORTACADEMIE

Amsterdam-Zuid

HEALTH & SPORT
ZORG & WELZIJN

Amsterdam
Zuidoost

Campus
TOP Start

Campus
TOP Business

Campus
TOP Events & Hospitality

Wibautstraat 135-139
1097 DN Amsterdam
020 570 88 00
start@roctop.nl

Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam
020 630 19 00
business@roctop.nl

NDSM-straat 1
1033 SB Amsterdam
020 504 24 00
events-hospitality@roctop.nl

Campus
TOP Events & Hospitality
Opleidingen Fietstechniek

Campus
Health & Sport
Opleidingen Zorg & Welzijn

Campus
Health & Sport
Opleidingen Sportacademie

Strekkerweg 51
1033 SDA Amsterdam
020 504 24 00
fietstechniek@roctop.nl

De Klencke 4
1083 HH Amsterdam
020 462 01 00
health-sport@roctop.nl

Burgerweeshuispad 54
(Sporthallen Zuid)
1076 EP Amsterdam
020 462 01 10
health-sport@roctop.nl
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Kom langs op
een Open Huis
of Meeloopdag!
Open Huis
• 28 november 2019

Donderdag

17.00 - 20.00 uur

• 24 januari 2020

Vrijdag

16.00 - 19.00 uur

• 25 januari 2020

Zaterdag

12.00 - 15.00 uur

• 12 maart 2020

Donderdag

17.00 - 20.00 uur

Donderdag

13.00 - 15.00 uur

Dinsdag

13.00 - 15.00 uur

Donderdag

13.00 - 15.00 uur

Meeloopmiddag
• 12 december 2019
• 11 februari 2020
• 26 maart 2020

Kijk voor meer informatie op: roctop.nl/agenda

Heb je een vraag
of hulp nodig?
Whatsapp

ons op 06 25 68 87 24

Je ontvangt een reactie binnen 1 werkdag

Of bel of mail: 020 504 24 00 | info@roctop.nl

