TOP
BUSINESS
“Ik vind de sfeer
heel fijn hier en heb
een goede band met
mijn docenten.”
Nikita Hoen
Student
Bedrijfsadministrateur

Mbo-opleidingen

2020| 2021

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, we zijn dat andere mbo. 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
terugkomen, bijvoorbeeld om je te
specialiseren of bij te scholen. 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.
Of je nu een diesel bent die langzaam
op gang komt en in het begin extra
ondersteuning nodig heeft, of dat je
zo snel mogelijk aansluiting zoekt met
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 willen gaan. TOP scoort
daarom bij de JOB Monitor (tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten)
boven het landelijk gemiddelde als
het gaat om onderwerpen als lessen
en programma, studiebegeleiding
en loopbaanbegeleiding.

Theorie Ontmoet Praktijk
Het onderwijs moet zo goed mogelijk
aansluiten bij de praktijk, omdat je
alleen zo de juiste aansluiting op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie vindt
ná je opleiding. We proberen daarom
de praktijk zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs. Bijvoorbeeld
met gastlessen en praktijkopdrachten,
maar ook bij de ontwikkeling van het
lesmateriaal. Ook werken we samen
met het hbo zodat je – als je dat
wilt – probleemloos door kunt leren.
Alleen door nauw samen te werken
kunnen we voldoende inspringen op
de snel veranderende samenleving
en arbeidsmarkt.

Laten we samen
ontdekken wat voor
jou het beste werkt.

Over ROC TOP
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Over onze
opleidingen
Duur van de opleidingen
Niveau 2
1-2 jaar m.u.v.
			
medewerker sport & recreatie/
			
facilitaire dienstverlening (1 jaar)
Niveau 3
3 jaar
Niveau 4
3 jaar
Wettelijke vooropleidingseisen
Niveau 2
• Minimaal vmbo-diploma (basis)
• Diploma Entree-opleiding in dezelfde richting
• Soms gelden er andere eisen, je moet dan wel
16 jaar zijn. Dit lees je bij de opleidingsinformatie.
Niveau 3 of 4 (middenkader)
• Minimaal vmbo-diploma
(Kader, Gemengde Leerweg of Theoretische Leerweg)
• Overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4
• Diploma mbo niveau 2
• Door de overheid
- op basis van een ministeriële regeling
- erkend diploma of bewijsstuk
Startdata
In principe starten al onze opleidingen in augustus 2020.
Soms zijn er extra startdata. Deze vind je terug op onze website.

Aanmelden voor een ROC TOP-opleiding doe je via
aanmelden.roctop.nl

Over ROC TOP
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Het
verschil
tussen
BOL en
BBL
Wanneer je een mboopleiding volgt, kun je
kiezen uit een BOL of een
BBL-opleiding. Maar wat is
nu precies het verschil?

Voor veel gestelde
vragen kijk op:
roctop.nl
bij de opleiding.
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BOL

Beroepsopleidende leerweg = school & stage
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 langere periode. Je leert
vooral op school en loopt daarnaast een aantal stages

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg = werken & leren tegelijk
Een BBL-opleiding is een combinatie van werkend leren en een opleiding binnen
een bedrijf. Je hebt hier een (leer)arbeidsovereenkomst voor nodig met het
bedrijf. Gedurende de opleiding kom je 1 dag in de week naar school (minimaal
200 uur per schooljaar). Wil je de BBL-opleiding volgen? Dan moet je een baan
hebben bij een erkend leerbedrijf. Je vindt deze bedrijven op de site van het SBB
(s-bb.nl). Heb je een stage/leerbedrijf dat nog niet erkend is, dan kan deze op de
site van s-bb een erkenning aanvragen.
Vooropleiding & vereisten
• Je voldoet aan de leeftijdseisen
voor jouw stageplek
(vaak 18 of 21 jaar of ouder)
• De vooropleiding voldoet aan
wettelijke vooropleidingseisen.
• Je hebt een praktijkovereenkomst
(stageplek), dit is een arbeidsovereenkomst/contract voor minimaal
620 uur per schooljaar bij een SBB
erkend leerbedrijf (dit is een contract
vanaf de start van de opleiding
van minimaal 16 uur om de praktijkuren te kunnen realiseren óf een
contract van minimaal 24 uur om
de praktijkuren én de lesdag te
kunnen realiseren.)

Let op!
• Lesdag en/of schoolgeld kunnen
ofwel door de werkgever ofwel door
de deelnemer worden betaald. Maak
hier duidelijke afspraken over.
• Mogelijk zijn BBL-afspraken geregeld
in je huidige cao, kijk daar naar.

Over ROC TOP
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Het nieuwe leren
bij ROC TOP
Leren doe je zoveel mogelijk via maatwerk. Vanaf je
eigen mobiele apparaat, in modules en via praktijkopdrachten, die je samen met medestudenten uitvoert.
Zo kun je extra ondersteuning vragen voor de onderdelen die je niet zo goed liggen én kun je versnellen
wanneer je de stof al onder de knie hebt.
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Welkom bij de campus
Business
Op onze campus TOP Business in Nieuw-West vind
je al onze opleidingen die zich toespitsen op cijfers,
administratieve ondersteuning, handel en ondernemen.
Met alle economie en handels-opleidingen op één plek,
kunnen wij je optimaal door je studieloopbaan loodsen.
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 toch liever
aan het werk gaat na je studie, voor
een baas of als eigen baas. Samen
werken we aan de juiste basis.
In ons pand, gelegen tussen de Zuidas, Hoofddorp en Sloterdijk, wordt
lesgegeven en er zijn flexplekken
voor startende ondernemers. Door de
praktijk de school in te halen, ontstaat
een natuurlijke kruisbestuiving tussen
praktijk en opleiding. Hierdoor kunnen
we snel inspringen op ontwikkelingen in de praktijk. Zo heeft op onze
campus de circulaire economie,
waarbij duurzaamheid centraal staat,
een belangrijke rol. We zien ook dat
internationalisering andere dingen van
de werknemers vraagt dan we uit de
boeken leren. Hierbij zijn de contacten
met de bedrijven om ons heen ook
van belang.

TOP Business
werkt samen met…
Deze campus werkt samen met
diverse partners om in co-creatie
onderwijs te ontwikkelen, zoals:
• Bedrijvenvereniging
Amsterdam Zuidoost,
West en MKB
Amsterdam
• Albert Heijn
• Credit Agricole
• ABN Amro

Welkom bij de campus Business
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Business
Administration
Zoek je een brede
opleiding met veel
mogelijkheden?

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!
Met de opleidingen binnen Economie & Administratie kun
je bij veel organisaties terecht. Het is een brede sector met
volop mogelijkheden voor wie ondernemend, commercieel
en zorgvuldig is. De opleidingen vormen een prima basis om
vervolgens je expertise te vergroten op het hbo.
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Onze Business Administration-opleidingen:
Medewerker (financiële) administratie

BOL

Niveau 2

15

Financieel administratief medewerker

BOL

Niveau 3

17

Junior assistent-accountant

BOL

Niveau 4

18

Bedrijfsadministrateur

BOL

Niveau 4

21

Business Administration
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Business
Administration | Niveau 2

Ondersteunend

Iets voor jou?
• Je legt makkelijk contact en voelt aan waar
ondersteuning nodig is
• Je bent collegiaal en stressbestendig
• Je bent goed in Nederlands én met cijfertjes
• Je werkt nauwkeurig
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Opleiding

Medewerker
(financiële)
administratie
Niveau: 2

Crebonummer: 25149

Leerweg: BOL

Als medewerker (financiële) administratie ondersteun
je collega’s bij de bedrijfsadministratie. Je houdt bij welke
rekeningen er naar de afdeling zijn gestuurd en betaalt
deze na controle.
Ook uitstaande rekeningen houd
je bij en vraag je op. Je beheert de
voorraad- en urenadministratie, voert
documenten in de computer in en
sorteert de post. Onder (werk)druk kun
je goed presteren. Je hebt contact met
je leidinggevende, je collega’s van je
eigen afdeling en soms ook met medewerkers van andere afdelingen.
Je leert werken met kantoorsoftware
en het verzorgen van in- en uitgaande
post. Je leert omgaan met klanten,
mailings op te maken en te versturen
en de zakelijke communicatie. Ook leer
je alle kneepjes van het archiveren.

Toelatingstip
• Vooropleiding met richting
economie sluit het best aan.
Jouw carrière
Met deze opleiding kun je prima doorstromen naar een opleiding op niveau
3 in een administratieve/secretariële
richting. Hierdoor vergroot je straks je
kansen op de arbeidsmarkt.
Verder leren (bij TOP Business)?
• Financiële, administratieve of
secretariële beroepen, niveau 3

Business Administration | Ondersteunend

15

Business
Administration | Niveau 3 & 4

Financieel
administratief

Iets voor jou?
• Je werkt graag op computers
• Je bent goed met cijfers en werkt nauwkeurig
• Je houdt vertrouwelijke informatie veilig
• Je vindt het leuk gegevens te onderzoeken,
verbanden te leggen en conclusies te trekken
• Je kunt goed plannen en werkt goed samen
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Opleiding

Financieel
administratief
medewerker
Niveau: 3

Crebonummer: 25139

Leerweg: BOL

Op de financiële afdeling van een bedrijf maak jij je sterk
voor de geldzaken. Samen met je collega’s verzamel je alle
financiële gegevens.
Je voert de inkomsten en uitgaven in
de computer in, verzorgt de belastingaangifte en rapporten voor banken of
aandeelhouders. Ook houd je bij aan
wie het bedrijf nog moet betalen en
van wie het nog geld krijgt. Met deze
gevoelige informatie ga je voorzichtig
en vertrouwelijk om.
Tijdens de opleiding leer je de administratie op papier bij te houden, maar
ook via een bekend boekhoudpakket
op de computer.

Jouw carrière
Afhankelijk van jouw specialisatie, kun
je aan de slag bij een accountants- of
administratiekantoor, op de afdeling
bedrijfsadministratie van een organisatie, of op de salarisadministratie van
een bedrijf.
Verder leren?
• Financiële beroepen, niveau 4

Toelatingstip
• Vooropleiding met richting
economie sluit het best aan.

Business Administration | Financieel administratief
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Opleiding

Junior assistentaccountant
Niveau: 4

Crebonummer: 25140

Leerweg: BOL

Als junior assistent-accountant werk je bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor en doe je vooral
werkzaamheden voor kleinere bedrijven.
Jouw taak is om financiële informatie van de klant te controleren en
om financieel-administratieve en/of
fiscale ondersteuning te bieden. Je
controleert de financiële administratie
en verzorgt de belastingaangifte. Je
hebt veel cliëntencontact: jij belt hen
voor informatie, zij bellen jou met een
vraag. Het kan nogal druk zijn. Veel
cliënten willen weten hoe hun bedrijf
ervoor staat. Aan het eind van de
maand, het kwartaal of jaar sluit jij de
boekhouding voor ze af. Je gaat zorgvuldig om met gegevens en draagt
zorg voor een goede dossiervorming.
Toelatingstip
• Je moet secuur omgaan met cijfers
en teksten, dus een voldoende voor
Nederlands en rekenen is handig.
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Jouw carrière
Afhankelijk van jouw specialisatie, kun
je aan de slag bij een accountants- of
administratiekantoor, op de afdeling
bedrijfsadministratie van een organisatie, of op de salarisadministratie van
een bedrijf.
Verder leren?
• Hbo Accountancy

Business Administration | Financieel administratief
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Opleiding

Bedrijfsadministrateur
Niveau: 4

Crebonummer: 25138

Leerweg: BOL

Je houdt je bezig met geld en cijfers. Op de financiële afdeling van een bedrijf verzorg je de financiële administratie.
Je voert de gegevens van onder
andere rekeningen in de computer in.
Je zorgt ervoor dat de binnenkomende
post verdeeld wordt en controleert de
boekhouding. De vele documenten
berg je netjes op, zodat ze later snel
terug te vinden zijn. Je helpt met het
opstellen van de winst- en verliesrekening en vult de belastingaangifte
voor het bedrijf in. Voor de directie
maak jij rapportages over de financiële
gezondheid van het bedrijf.

Jouw carrière
Afhankelijk van jouw specialisatie, kun
je aan de slag bij een accountants- of
administratiekantoor, op de afdeling
bedrijfsadministratie van een organisatie, of op de salarisadministratie van
een bedrijf.
Verder leren?
• Hbo Accountancy

Toelatingstip
• Je moet secuur omgaan met cijfers
en teksten, dus een voldoende voor
Nederlands en rekenen is handig.

Business Administration | Financieel administratief
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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
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.
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Onze Mens & Recht-opleidingen:
Juridisch-administratief dienstverlener

BOL

Niveau 4

25

Medewerker human resource
management (HRM)

BOL

Niveau 4

26

Mens & Recht
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Mens & Recht | Niveau 4

Juridischadministratief

Iets voor jou?
• Je praat makkelijk en vertaalt ingewikkelde woorden
graag naar eenvoudige termen
• Je bent zelfstandig en schept orde in een tijdelijke chaos
• Je bent nauwkeurig en werkt graag met regels
• Je bent goed in taal
• Je kunt goed met vertrouwelijke informatie omgaan en
helpt graag mensen

24

Opleiding

Juridisch-administratief
dienstverlener
Niveau: 4

Crebonummer: 25145

Als juridisch-administratief dienstverlener doe
je ondersteunende, juridisch-administratieve
standaardwerkzaamheden
op de juridische afdeling
van grote ondernemingen
of publieke organisaties.
Je voert deze werkzaamheden zelfstandig of in teamverband uit. Je werkt
hierbij veel met wetten en regels. Je
verzamelt de nodige gegevens en
controleert of ze juist zijn. Het is daarom belangrijk dat je nauwkeurig bent.
Ook moet je snel zien welke zaken
belangrijk zijn en als eerste gedaan
moeten worden. Je stelt je klantgericht
en zakelijk op. Je bent communicatief
vaardig, hebt gevoel voor cijfers en je
hebt een kritische houding.
Tijdens het eerste anderhalf jaar volg
je een algemeen juridisch-administratief programma, daarna kies je een
uitstroom en ga je je specialiseren.
Tijdens de opleiding leer je hoe de
overheid in elkaar zit en functioneert.
Je maakt kennis met belastingen,

Leerweg: BOL
bestuursrecht, strafrecht en het
geven van voorlichting. Je leert hoe
bedrijfsstructuren in elkaar steken
en functioneren.
Toelatingstips
• Vooropleiding met richting
economie sluit het best aan
• Je hebt een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) nodig om stage
te kunnen lopen
• Je moet secuur omgaan met cijfers
en teksten, minimaal een 7 voor
Nederlands en rekenen is een pre
Jouw carrière
Je kunt terecht bij organisaties
op gebied van: openbaar bestuur
(bijvoorbeeld het Rijk, gemeenten,
waterschappen, Openbaar Ministerie, Belastingdienst), sociale zekerheid (bijvoorbeeld UWV of zakelijke
dienstverlening/rechtsdienstverlening
(bijvoorbeeld ter ondersteuning van
notariaat, incassobranche, advocatuur,
rechtbanken/OM, makelaardij).
Verder leren?
• Hbo Bestuurskunde
• Hbo Management, Economie
& Recht
• Hbo Personeel & Arbeid
• Hbo Rechten
Mens & Recht | Juridisch administratief
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Opleiding

Medewerker
human resource
management (HRM)
Niveau: 4

Crebonummer: 25146

Als medewerker HRM
houd je je bezig met
allerhande personeelszaken.
Bij sommige organisaties is ook de
salarisadministratie onderdeel van de
afdeling HRM of Personeel & Organisatie. Je doet administratieve werkzaamheden, rapporteert en voorziet
medewerkers van informatie. Soms
moet je vacatures opstellen en plaatsen, of sollicitatie-, voortgangs- en
beoordelingsgesprekken organiseren.
Tijdens deze opleiding leer je diverse processen kennen rondom de
instroom, doorstroom en uitstroom
van medewerkers. Dat is onder meer
werving en selectie, het voeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken, het omgaan met cao’s en het
opstellen van arbeidsovereenkomsten.
Daarvoor leer je over arbeidsrecht,
gesprekstechnieken en het omgaan
met personeelsinformatie-systemen.

26

Leerweg: BOL

Toelatingstips
• Vooropleiding met richting
economie sluit het best aan
• Je hebt een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) nodig om stage
te kunnen lopen
• Je moet secuur omgaan met cijfers
en teksten, minimaal een 7 voor
Nederlands en rekenen is een pre
Jouw carrière
Als medewerker HRM kun je gaan
werken op een afdeling Personeel &
Organisatie, personeelszaken of HRM
bij overheids-, profit- en non-profitorganisaties. Er zijn steeds meer HR(M)
shared service centra waar je kunt
gaan werken. In zo’n center wordt de
HR-dienstverlening voor aangesloten
organisaties uitgevoerd. Maar je kunt
ook aan de kant komen te werken die
dit personeel levert, zoals een uitzendbureau of detacheringsbureau.
Verder leren?
• Hbo Bestuurskunde
• Hbo Management,
Economie & Recht
• Hbo Personeel & Arbeid
• Hbo Rechten

Mens & Recht | Juridisch administratief
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Office
support

Ben jij die steun en
toeverlaat voor een
directeur of afdeling?
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. Van de ontvangst aan de receptie tot aan het
persoonlijk assisteren van de directeur: jij bent het visitekaartje van het bedrijf.
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Onze Office Support-opleidingen:
Medewerker secretariaat & receptie

BOL

Niveau 2

31

Office assistant

BOL

Niveau 3

32

Management assistant

BOL

Niveau 4

33

Office support

29

Office Support | Niveau 2, 3 & 4

Office- en
Management
Support

Iets voor jou?
• Je bent cliëntgericht, dienstverlenend en collegiaal
• Je kunt goed organiseren en plannen
• Je bent flexibel en stressbestendig
• Je bent een kei in Nederlands, maar durft ook
een andere taal te gebruiken
• Je hebt een verzorgd uiterlijk

30

Opleiding

Medewerker
secretariaat & receptie
Niveau: 2

Crebonummer: 25150

Als medewerker secretariaat
en receptie werk je zelfstandig en nauwkeurig. Je bent
sociaal en communiceert op
een prettige manier.
Naast de algemene administratie houd
jij je bezig met data- en tekstverwerking en agendabeheer. En ook met het
schrijven van brieven en e-mails. Die
kunnen in het Nederlands zijn, maar
ook in een vreemde taal. Achter de
balie ben jij het visitekaartje van het
bedrijf. Je bedient de telefooncentrale en ontvangt bezoekers. Maar je
moet ook af en toe organiseren, zoals
bijeenkomsten van leidinggevenden.
Kortom: je hebt een breed en afwisselend takenpakket. Het is belangrijk dat
je ziet welke taken als eerst uitgevoerd
moeten worden. Je kunt ook onder
(werk)druk goed presteren.
Je leert secretariële vaardigheden,
hoe je de post verzorgt en goederen
in ontvangst neemt. Je weet na deze
opleiding hoe je de agenda en het
reserveringssysteem beheert. Je weet
hoe je bezoekers ontvangt en

Leerweg: BOL
telefoongesprekken afhandelt. Ook leer
je hoe je ondersteunende (financiële)
administratiewerkzaamheden uitvoert
op de computer. Met deze opleiding
kun je prima doorstromen naar een
opleiding op niveau 3 in een administratieve/secretariële richting. Hierdoor vergroot je straks je kansen op
de arbeidsmarkt.
Jouw carrière
Bijna alle bedrijven hebben een of
meerdere receptionisten en office assistenten in dienst. Met dit diploma op
zak kun je in diverse branches terecht.
Als receptioniste/medewerkers secretariaat ondersteun je bij ontvangst en
licht administratieve werkzaamheden.
Een secretaresse is de rechterhand van
de directie bij een kleine organisatie,
bij grotere organisaties werk je onder
leiding van een officemanager. Als managementassistent/directiesecretaresse
werk je voor de leiding in grote bedrijven of ben je een personal assistent
voor bijvoorbeeld een wethouder of
ander persoon met belangrijke functie.
Verder leren?
• Office assistant, niveau 3
• Financieel administratief, niveau 3

Office support | Office- en Management Support
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Opleiding

Office assistant
Niveau: 3

Crebonummer: 25573

Leerweg: BOL

Jij bent de spin in het web op de afdeling. Je werkt voor je
manager, collega’s en soms ook voor mensen van buitenaf. Je verzorgt e-mails en brieven, beheert de agenda’s en
ontvangt bezoek. Een zakenreis of hotel is bij jou zo geboekt en de website of het intranet van het bedrijf houd je
nauwkeurig bij.
Het organiseren van kleine evenementen en vergaderingen hoort er ook bij.
Vaak vragen meer mensen tegelijk je
aandacht, maar daar kun je prima mee
omgaan. Je hebt een actieve werkhouding en je kent je verantwoordelijkheden. Het werk van een office assistant
is nooit saai!
Tijdens de opleiding leer je bijeenkomsten organiseren, rapporteren, notuleren en nette brieven en
e-mails schrijven.
Jouw carrière
Bijna alle bedrijven hebben een of
meerdere receptionisten en office assistenten in dienst. Met dit diploma op
zak kun je in diverse branches terecht.
Als receptioniste/medewerker secretariaat ondersteun je bij ontvangst en
licht administratieve werkzaamheden.
Een secretaresse is de rechterhand van
de directie bij een kleine organisatie,
bij grotere organisaties werk je onder
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leiding van een officemanager. Als managementassistent/directiesecretaresse
werk je voor de leiding in grote bedrijven of ben je een personal assistent
voor bijvoorbeeld een wethouder of
ander persoon met belangrijke functie.
Verder leren?
• Management assistant, niveau 4

Opleiding

Management assistant
Niveau: 4

Crebonummer: 25574

Leerweg: BOL

Als steun en toeverlaat van de directeur/het management
ben je vaak de brug tussen je leidinggevende, de medewerkers én de cliënten. Je stelt de agenda voor een vergadering op, maakt verslagen en handelt brieven en e-mails
af. Verder beheer je de agenda, regel je lunches en boek
je zakenreizen.
Je kunt goed omgaan met computers
en diverse softwarepakketten. Ook
weet je het nodige van financiële
zaken en personeelsactiviteiten.
Je vraagt prijsopgaven aan en/of
stelt rekeningen op voor producten
en diensten. Soms beheer je ook
het intranet of de website. Je regelt
jubilea van collega’s, werkt notulen uit
en houdt overzicht op je afdeling. Als
Management assistent geef je vaak
leiding aan andere secretaresses of
administratief personeel.
Tijdens de opleiding leer je bijeenkomsten organiseren, rapporteren,
notuleren en nette brieven en e-mails
schrijven. Een goede beheersing van
je talen is hierbij heel belangrijk. Je
leert aansturen, opdrachten uitzetten
en voortgang managen.
Jouw carrière
Bijna alle bedrijven hebben een of
meerdere receptionisten en office

assistenten in dienst. Met dit diploma op zak kun je in diverse branches
terecht. Als receptioniste/medewerkers secretariaat ondersteun je bij
ontvangst en licht administratieve
werkzaamheden. Een secretaresse is
de rechterhand van de directie bij een
kleine organisatie, bij grotere organisaties werk je onder leiding van een officemanager. Als managementassistent/
directiesecretaresse werk je voor de
leiding in grote bedrijven of ben je een
personal assistent voor bijvoorbeeld
een wethouder of ander persoon met
belangrijke functie.
Verder leren?
• Hogere Europese Beroepen
Opleiding (HEBO)
• Hbo Europees/
internationaal secretaresse
• Hbo Toerisme
• Hbo Office management
• Hbo Communicatiemanagement

Office support | Office- en Management Support
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Handel &
Ondernemen

Ga je makkelijk met
mensen om en ben je
commercieel ingesteld?
Detailhandel (in het Engels retail) is: ‘het leveren van goederen
voor persoonlijk gebruik aan de consument’. Het kan dus gaan
om werken bij de bakker tot het exploiteren van een (online)
kledingwinkel. Of het managen van een Albert Heijn tot het
runnen van je eigen bedrijf. Je instelling is klantgericht: je wilt
weten wat je klanten wensen en stelt de klant centraal.
Beschik je over een goed cijfermatig inzicht en een commerciële en klantgerichte instelling, dan ben jij bestemd een topondernemer te worden. Naast de benodigde praktijkgerichte
kennis, en duik je de boeken in om de administratieve kant
onder de knie te krijgen. Met ervaringen en inspiratie uit de
praktijk ben jij er straks klaar voor om je eigen toko te starten.
Wie weet begin je een webshop, want E-tail (winkels op internet) is niet meer weg te denken uit ons leven. Of ga je voor de
persoonlijke touch met een speciaalzaakje: de ondernemerswereld ligt voor je open!
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Onze Handel & Ondernemen-opleidingen:
Verkoper

BOL/BBL

Niveau 2

39

Verkoopspecialist

BOL/BBL

Niveau 3

41

Manager retail

BOL

Niveau 4

43

Ondernemer retail

BOL

Niveau 4

45

Handel & Ondernemen
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Handel &
Ondernemen | Niveau 2

Verkoop

Iets voor jou?
• Je bent klantvriendelijk en klantgericht
• Je kunt goed samenwerken
• Je bent netjes en opgeruimd
• Je kunt omgaan met geld
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Opleiding

Verkoper
Niveau: 2

Crebonummer: 25167

Leerweg: BOL/BBL

Help je graag mensen, ben je ondernemend en klantvriendelijk? Kun jij daarnaast goed met mensen omgaan en
samenwerken? Dan is de opleiding Verkoper iets voor jou.
Als verkoper detailhandel ben je het visitekaartje van een
winkel of een product.
Je hebt veel contact met klanten. Je
moet ze correct te woord staan, een
product verkopen en het product
afrekenen. Je zorgt ervoor dat je altijd
vriendelijk en deskundig overkomt.
Ook houd je je bezig met het aanvullen en bijhouden van de voorraad
en zorg je ervoor dat de winkel of
het bedrijf waar je werkt er netjes
uitziet. Vaak werk je in een team met
meerdere collega’s.

Jouw carrière
Je kunt aan de slag in bijna elke
winkel: van supermarkt of drogist tot
modezaak of warenhuis.
Verder leren?
• Verkoopspecialist, niveau 3

Toelatingstip
• Vooropleiding met richting
economie of wiskunde sluit het
best aan.
Wat leer je?
Wij leren je hoe je klanten te woord
staat, producten afrekent en de winkelvloer netjes houdt. Ook leer je goed
omgaan met collega’s en de instructies
van je leidinggevende op te volgen.

Handel & Ondernemen | Verkoop
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Handel &
Ondernemen | Niveau 3

Advies en leiding
in de verkoop

Iets voor jou?
• Je staat sterk in je schoenen
• Je bent klantvriendelijk en klantgericht
• Je bent actief én creatief
• Je kunt goed zelfstandig werken
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Opleiding

Verkoopspecialist
Niveau: 3

Crebonummer: 23070

Leerweg: BOL/BBL

Als verkoopspecialist werk je in een winkel. Dat kan een
winkel zijn in het midden- en kleinbedrijf, maar ook in het
grootwinkelbedrijf. Je kunt aan de slag in zowel de foodals de non-foodsector.
Je doet uitvoerende werkzaamheden
op aanwijzing van de bedrijfsleider.
Ook stuur je van tijd tot tijd een groep
medewerkers aan en ondersteun je
hen. Je houdt de voorraden in de
gaten en bestelt nieuwe producten als
dat nodig is. Je controleert de goederen die zijn binnengekomen en zorgt
ervoor dat het juist wordt geadministreerd. Vervolgens gaan die goederen
de winkel in. Jij zorgt ervoor dat de
artikelen op een uitnodigende manier
worden gepresenteerd. Natuurlijk doe
je zelf ook voor een groot deel de verkoop. Je ontvangt klanten, adviseert
hen en overtuigt ze om producten aan
te schaffen. Ten slotte geef je je collega’s feedback op hun werk en zorg je
dat het magazijn goed wordt schoongemaakt en opgeruimd.

Toelatingstip
• Vooropleiding met richting handel,
economie of administratie sluit het
best aan.
Jouw carrière
Als verkoopspecialist kun je aan de
slag in een kledingzaak, supermarkt,
speelgoedwinkel, doe-het-zelfzaak,
elektronicazaak, etc.
Verder leren?
• Manager retail, niveau 4
(1,5 - 2 jaar)
• Ondernemer retail, niveau 4
(1,5 - 2 jaar)

Tijdens de opleiding leer je alles over
verkopen, adviseren en het verlenen
van service aan klanten. Ook verdiep je
je in promotie en winkelinrichting.

Handel & Ondernemen | Advies en leiding in de verkoop

41

Handel &
Ondernemen | Niveau 4

Management
retail

Iets voor jou?
• Je steekt graag de handen uit de mouwen
• Je kunt echt álles verkopen
• Je hebt een groot gevoel voor commercie
• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en
kunt anderen aansturen
• Je bent klantgericht: de klant staat voor jou centraal
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Opleiding

Manager retail
Niveau: 4

Crebonummer: 23076

Leerweg: BOL

Als manager retail heb je een veelzijdige, afwisselende
baan. Je geeft namelijk leiding aan een groep verkopers
en verkoopspecialisten in jouw filiaal.
Je bent verantwoordelijk voor het
behalen van de omzet, je plant de
werkzaamheden in en begeleidt de
medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Kortom: jij moet jouw vestiging tot een succes maken! Daarvoor
neem je zelf de beslissingen en leg je
verantwoording af aan het hoofdkantoor. Daarnaast zorg jij voor een goede
sfeer binnen jouw vestiging en ben je
het centrale aanspreekpunt voor alle
medewerkers. Je bent ondernemend,
commercieel, sociaal en je neemt je
verantwoordelijkheid. Je legt makkelijk contact en communiceert op een
prettige manier.

Toelatingstips
• Vooropleiding met richting handel,
economie of administratie sluit het
best aan
• Let op: je moet tijdens de opleiding
het vak Engels volgen
Jouw carrière
Denk aan filiaalmanager van een modeketen, supermarkt of afdelingsmanager van een groot warenhuis.
Verder leren?
• Hbo Economie en Maatschappij
• Hbo Small Business
• Hbo Retail Management

Tijdens de opleiding leer je hoe je
leidinggeeft aan en omgaat met
personeel. Hoe je klanten benadert,
klachten afhandelt, de verkoopcijfers
en inventaris bijhoudt. Plus een brede
introductie rond handel en verkoop,
zoals etaleren en winkelinrichting.

Handel & Ondernemen | Management retail
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Handel &
Ondernemen | Niveau 4

Ondernemer

Iets voor jou?
• Je bent goed in financiën en durft keuzes te maken
• Je bent zelfstandig, hebt ambitie en neemt
graag verantwoordelijkheid
• Je houdt van onderhandelen, bedenkt creatieve
oplossingen en overtuigt mensen
• Je durft te leiden en te beslissen, maar steekt ook
zelf de handen uit de mouwen

44

Opleiding

Ondernemer retail
Niveau: 4

Crebonummer: 25166

Leerweg: BOL

Als ondernemer retail ben je verantwoordelijk voor je eigen
onderneming, of dit nu een fysieke of een online winkel is.
De basis voor een gezonde onderneming is het ondernemingsplan met daarin alle ideeën en de financiële onderbouwing om een winkel te beginnen.
Je kijkt hierbij naar de kosten, opbrengsten en lange termijn doelen.
Je bent verder verantwoordelijk voor
de verzorging van de winkel, de keuze
van de producten die je verkoopt,
de inkoop en hoe deze aan klanten
aan te bieden, en het contact met de
klanten. Soms werk je alleen, maar
vaak heb je personeel in dienst dat je
moet aansturen en motiveren. Je bent
ondernemend, commercieel en hebt
doorzettingsvermogen. Je legt makkelijk contact en communiceert op een
prettige manier. Als ondernemer retail
moet je Engels kunnen spreken.

Toelatingstip
• Vooropleiding met richting
economie of administratie sluit
het best aan.
Jouw carrière
Met dit diploma op zak open je een
winkel, fysiek of online, op bijna elk
mogelijk gebied.
Verder leren?
• Hbo Economie en Maatschappij
• Hbo Business Studies
• Hbo Small Business
• Hbo Retail Management

Tijdens de opleiding Ondernemer
retail leer je een ondernemingsplan
schrijven, je artikelen commercieel in
de markt zetten (marketing en promotie), klanten benaderen, leidinggeven
en omgaan met personeel en het
bijhouden van de administratie en
inventaris. Je moet flink de boeken induiken, er komt veel theorie bij kijken!

Handel & Ondernemen | Ondernemer
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“Ik vind het belangrijk
om te zien dat studenten
hier ook een persoonlijke
ontwikkeling doormaken.”
Hanane Hamtach
Docent, studieloopbaanbegeleider
en intaker
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Financiële
dienstverlening

Ben je op de hoogte
van al het financiële
nieuws en geef je
graag advies?
Een financiële dienstverlener biedt financiële producten aan,
adviseert, bemiddelt en (her)verzekert. Een echte vakspecialist, die zich steeds breder dient te ontwikkelen nu de servicevraag verandert door technische ontwikkelingen. ROC TOP
springt -in samenwerking met het bedrijfsleven- in op deze
ontwikkelingen, zodat jij straks met de juiste skillsset aan de
slag kunt.
Met deze opleiding ondersteun je straks de adviseurs bij een
bank, verzekeraar of vermogensbeheerder. Kies je ervoor om
door te leren, dan kun je straks zelf accountmanager worden.
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Onze Financiële dienstverlening-opleiding:
Klantmedewerker bancaire diensten

BOL

Niveau 4

51

Financiële dienstverlening

49

Financiële
dienstverlening | Niveau 4

Financiële
dienstverlening

Iets voor jou?
• Je kunt respectvol met gevoelige informatie omgaan
• Je bent nauwkeurig en werkt graag met cijfers
• Je bent cliëntgericht en kunt goed luisteren
• Je kunt goed samenwerken
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Opleiding

Klantmedewerker
bancaire diensten
Niveau: 4

Crebonummer: 25544

Leerweg: BOL

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.
Je maakt de papieren in orde en verzamelt ze in een computermap. Via het
cliëntenbestand houd je de cliënt op
de hoogte van nieuwe producten en
mogelijkheden. Je verwerkt gegevens
en beoordeelt aanvragen over spaarproducten, leningen en verzekeringen.
Je maakt offertes op en behandelt
schadeclaims. Je leert adviezen te
geven over de producten: sparen en
betalen, schadeverzekeringen particulier en consumptief krediet.
Je leert herkennen wat de cliënt nodig
heeft en hoe je goed advies kunt uitbrengen. Natuurlijk leer je ook welke
producten de bankensector te bieden
heeft en hoe je dit administratief
moet afhandelen.
Voor studenten die meer in hun mars
hebben, is er de mogelijkheid een
excellentieprogramma te doorlopen

waarin officiële Wft (Wet op
het financiële toezicht) diploma’s
gehaald kunnen worden. Daarmee
voldoe je aan de formele eisen aan
financiële dienstverleners.
Toelatingstip
• Vooropleiding met richting
economie sluit het best aan.
Jouw carrière
Er zijn mogelijkheden te over bij
een bank of verzekeraar. Een aantal
voorbeelden: assurantietussenpersoon, financieel adviseur, medewerker
servicedesk, medewerker frontoffice,
cliëntadviseur, verzekeringsadviseur,
schadebehandelaar.
Verder leren?
• Hbo Financial Services Management
• Hbo Economie & Maatschappij
• Hbo Makelaar

Financiële dienstverlening | Financiële dienstverlening
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Algemene informatie
Easy Access
Bereikbaar via:
Metro – Halte Henk
Sneevlietweg, metrolijnen
M50 en M51 (5 min lopen)
Bus – 62 en 68 (5 min lopen),
18, 195, 247, 398, 758 en
N95 (10-15 min lopen)
Tram – 2 (10 min lopen)

Aanmelden voor een
ROC TOP-opleiding
doe je via:
aanmelden.roctop.nl.

Aanmelden, intakeactiviteiten & toelating
Iedereen is van harte welkom bij ROC TOP. Belangrijk is dat jij je voor 1 april voor aanvang van
het nieuwe studiejaar aanmeldt, dan heb je recht
op toelating op de opleiding van jouw keuze.
Jouw vooropleiding bepaalt op welk niveau je
je kunt inschrijven. Daarnaast wordt er van je
verwacht dat je deelneemt aan de verplichte kennismakingsactiviteiten. Meer hierover lees je op
roctop.nl/algemene-informatie/aanmeldproces
Versnellen
Voor sommige studenten geldt dat zij de stof
makkelijker oppakken dan anderen. Of misschien
kun je sneller door bepaalde lesonderdelen heen
omdat je de stof al hebt behandeld tijdens een
andere (voor)opleiding. In dat geval kunnen wij
samen kijken of we de opleiding kunnen versnellen. Vraag tijdens je kennismakingsgesprek naar
de mogelijkheden.
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.roctop.nl.
Kansen op stage & werk
Weten wat je kansen op stage en werk zijn?
Kijk bij de opleidingsinformatie van de desbetreffende opleiding op roctop.nl.
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Onderwijsovereenkomst (OOK)
Je toelating wordt officieel vastgelegd in een onderwijsovereenkomst
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/tekenen.
Kosten*
• 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.
* De definitieve kosten voor schooljaar
2020-2021 waren bij het maken van
deze informatie nog niet bekend.
Check www.duo.nl voor de
juiste kosten.

Studiefinanciering
Kijk voor de hoogte van studiefinanciering voor een BOL-opleiding, je
ov-kaart en uitgebreide informatie op
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs):
www.duo.nl.
Bring Your Own Device
Voor een aantal van onze opleidingen
is het belangrijk dat je een laptop
hebt om de lessen te kunnen volgen.
Dit verschilt per opleiding en hoor je
tijdens de voorlichtingen, je kennismakingsgesprek en/of welkomdag.

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

• Ben je op 1 augustus 2020
18 jaar of ouder en volg je een
BBL-opleiding op niveau 3 of 4?
- Het cursusgeld voor het schooljaar
2020-2021 is circa € 588,- Boeken/leermiddelen kosten
circa € 600,Algemene informatie
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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

HOSPITALITY & EVENTS
HOSPITALITY & EVENTS

FIETSTECHNIEK
Amsterdam-Noord

Amsterdam
Amsterdam
Nieuw-West

START

BUSINESS

Amsterdam-Oost

HEALTH & SPORT
SPORTACADEMIE

Amsterdam-Zuid

HEALTH & SPORT
ZORG & WELZIJN

Amsterdam
Zuidoost

Je hebt les in
Amsterdam Nieuw-West
Campus
TOP Business
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam
020 630 19 00
business@roctop.nl

