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“Respect en
gezelligheid
staan voorop
hier op school.”
Kimberley Booter
Student Zelfstandig
medewerker Leisure
& Hospitality

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.

Op school
Op school worden zowel theorie- als
praktijklessen gegeven en getoetst.
In de praktijk krijg je opdrachten om
uit te voeren. Je werkt aan basisvaardigheden die gekoppeld zijn aan je
opleiding. Wat je op de opleiding
leert, pas je toe in de praktijk en wat je
in de praktijk gedaan hebt, bespreek
je op school. Je krijgt opdrachten in
echte werksituaties waarbij praktijkgerichte werkzaamheden centraal
staan. Hierdoor leer je vakkennis
en vaardigheden.

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.
• Startmomenten Security BBL:
september 2019 en bij voldoende
aanmeldingen ook in november,
februari en april

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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“Wat wij studenten
echt mee willen geven
is dat je altijd moet
blijven leren.”
Matthijs Hajonides van der Meulen
Docent Horeca

Over ROC TOP
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Welkom bij de campus
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 vind je de opleidingen die zich toespitsen op horeca,
recreatie en vrije tijd. Of je nu de
beveiliging in wilt, het organiseren van
reizen, het managen van het verblijf
of het promoten ervan. Of je straks
voor de werkende Amsterdammers
in actie komt, voor de bewoners
van de stad of de bezoekers: samen
zorgen we voor de juiste basis in deze
internationale Metropool.

Doordat we onze Hospitality opleidingen allemaal onder één dak hebben,
kunnen we je optimaal door de studie
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 liever aan het werk gaat
na je studie; voor een baas óf als
eigen baas.

Amsterdam-Noord, waar de NDSMwerf deel van uitmaakt, 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 in de omgeving
en daarbuiten. Denk hierbij onder andere aan een restaurant/café als Noorderlicht en beveiligingsbedrijf G4S.

TOP Events & Hospitality
werkt samen met...
Deze campus werkt samen nauw
samen met diverse bedrijven uit
de omgeving om in co-creatie
onderwijs te ontwikkelen, zoals:
•
•
•
•
•
•

G4S
Pantar
Noorderlichtcafé
A-North
Reis met je Hart
Damen Shipyard

Welkom op de campus Events & Hospitality
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Horeca
& Facility
Je streeft naar
de beste kwaliteit,
altijd en overal:
de klant mag 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. Je
bent een duizendpoot die anderen scherp houdt en snelle
oplossingen weet te bedenken wanneer er issues ontstaan.
Van een hoge werkdruk ga jij alleen maar beter presteren
en je pakt graag de verantwoordelijkheid waar anderen een
stapje terug zouden doen. Of je nu gasten blij maakt met
heerlijk eten of verblijf, of dat je zorgt dat de mensen in het
pand optimaal kunnen werken en verblijven.
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Onze Horeca & Facility-opleidingen:
Medewerker facilitaire dienstverlening

BOL

Niveau 2
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Horeca & Facility
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Horeca & Facility
Niveau 2, 3 & 4

Facilitair

Iets voor jou?
• Je bent betrouwbaar en servicegericht
• Je bent dienstverlenend en stressbestendig
• Je hebt overzicht en bent oplossingsgericht
• Je bent flexibel, ook over wanneer je moet werken
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Opleiding

Medewerker facilitaire
dienstverlening
Niveau: 2

Crebonummer: 25499

Leerweg: BOL

Als medewerker facilitaire dienstverlening werk je bij een
bedrijf, instelling of restaurant.
Tot jouw taken behoren het netjes
houden van het gebouw, werken in
de keuken en eten verzorgen voor
grote groepen, zoals de lunch bij een
vergadering. Soms doe je ook andere
huishoudelijke taken. Je bent flexibel,
behulpzaam en kunt snel schakelen
tussen de verschillende onderdelen
van je werk.
Wat leer je?
ROC TOP werkt intensief samen met
het bedrijfsleven zodat je goed en
praktijkgericht onderwijs krijgt en op
de hoogte bent van alle laatste ontwikkelingen op het gebied van facilitaire
dienstverlening. In de opleiding krijg
je les van docenten die ook werkzaam
zijn (geweest) in de facilitaire dienstverlening. Zij hebben ruime ervaring in
het vakgebied.

zorginstellingen, onderwijsinstellingen,
hotels, cateringbedrijven en ook bij
bedrijven die gespecialiseerd zijn in de
facilitaire dienstverlening.
en tweede jaar.
Jouw carrière
Je kunt aan de slag op de facilitaire
afdeling van bedrijvenverzamelpanden, cateringdiensten, hotels,
evenementenbureaus, banken, conferentiecentra, Schiphol, schoonmaaken recreatiebedrijven.
Verder leren?
• Facilitair leidinggevende,
niveau 3 of 4

Na je opleiding kun je bij veel bedrijven aan de slag, zowel bij de overheid
als in het bedrijfsleven. Je kunt bijvoorbeeld werken als cateringmedewerker,
administratief medewerker, schoonmaker of als medewerker postzaken. Bij
Horeca & Facility | Facilitair
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Opleiding

Allround
medewerker facilitaire
dienstverlening
Niveau: 3

Crebonummer: 25609

Leerweg: BOL

Als allround medewerker facilitaire dienstverlening ben
je het eerste visitekaartje van jouw werkgever richting de
klant. Je bent flexibel en stelt je dienstverlenend op. Je ziet
snel wat er speelt en of er iets opgelost moet worden.
Vaak bepaal je zelf hoe en wanneer
facilitaire activiteiten opgepakt moeten
worden. Soms schakel je hier externe
partijen voor in. Ook coördineer je
werkzaamheden van collega’s.
Je legt verantwoording af aan een
of meerdere leidinggevenden.
Als er grotere werkzaamheden op de
planning staan in het gebouw waar je
werkt, dan regel jij dat alles op tijd en
volgens de regels uitgevoerd wordt.
Ook wanneer de werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd door professionals van buiten.
Als allround medewerker facilitaire
dienstverlening heb je verantwoordelijkheid voor één of meerdere
gebouw(en)/ruimten waar organisaties
zijn gevestigd. Jouw werkgever is de
partij die de gebouwen
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beheert of is een organisatie die in het
gebouw huist.
Jouw carrière
Je kunt aan de slag op de facilitaire
afdeling van bedrijvenverzamelpanden, cateringdiensten, hotels,
evenementenbureaus, banken, conferentiecentra, Schiphol, schoonmaaken recreatiebedrijven.
Verder leren?
• Facilitair leidinggevende, niveau 4

Opleiding

Facilitair leidinggevende
Niveau: 4

Crebonummer: 25608

Leerweg: BOL

Als facilitair leidinggevende werk je bij zeer diverse bedrijven zoals scholen, ziekenhuizen, zakelijke dienstverleners
en overheidsinstellingen.
Je beheert de gebouwen en/of afdelingen, zoals repro, schoonmaak of catering. Je faciliteert daarmee je collega’s,
zorgt dat ze – veilig en gezond - kunnen werken. Als facilitair leidinggevende coördineer je een grote diversiteit
aan facilitaire werkzaamheden. Je geeft
leiding en werkt ook mee als het nodig
is. Door de variatie in werkzaamheden,
omgeving, externe en interne relaties
ben jij flexibel. Je houdt het overzicht
van de werkzaamheden en verdeelt
deze op basis van prioriteit. De facilitair
leidinggevende beheert de budgetten
en beoordeelt offertes. Je rapporteert
aan het management en stelt verbeterpunten voor. Ook klachten oplossen,
facilitaire werkzaamheden coördineren
en medewerkers begeleiden behoren
tot je takenpakket. Het kan zijn dat je
op wisselende tijden moet werken, ook
in de avond en het weekend.

leiding moet geven. Daarnaast komen
ook al de leidinggevende aspecten
van je vak aan bod. Vaardigheden die
je opdoet zijn: een juiste beroepshouding, communicatieve vaardigheden en
ook inzicht in processen en het werken
met bijvoorbeeld voorraadsystemen.
Als opdracht maak je een productenen dienstencatalogus met je eigen
(toekomstige) gasten/klanten in het
achterhoofd. Inspiratie doe je op door
bedrijven te bezoeken en daar onderzoek te doen. Stagelopen in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Wat leer je?
De opleiding is heel praktisch ingericht.
Bijna de helft van je opleiding loop je
stage. In het eerste jaar doe je nog
vooral het werk dat je toekomstige
werknemers doen, zodat je een goed
beeld krijgt van de mensen aan wie je

Verder leren?
• Hogere Hotelschool
• Hbo Facility Management
• Hbo Vrijetijdskunde
• Hbo Personeelsmanagement
• Hbo Lerarenopleiding

Jouw carrière
Je kunt aan de slag op de facilitaire
afdeling van bedrijvenverzamelpanden, cateringdiensten, hotels,
evenementenbureaus, banken,
conferentiecentra, Schiphol, schoonmaak- en recreatiebedrijven.

Horeca & Facility | Facilitair
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Horeca & Facility | Niveau 4

Horeca

Iets voor jou?
• Je vindt het leuk om leiding te geven
• Je praat makkelijk en bent stressbestendig
• Je vindt het leuk mensen te begeleiden en motiveren
• Je bent bereid om ’s avonds te werken
• Je kunt uitstekend in het Engels en ook goed in
andere talen communiceren
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Opleiding

Manager/ondernemer
horeca
Niveau: 4

Crebonummer: 25184

Tijdens de opleiding
Manager/ondernemer
horeca word je opgeleid
tot een breed inzetbare
hotelmedewerker.
Je kunt aan de slag op elke afdeling in
een hotel, of dit nu de frontoffice, het
restaurant of de afdeling housekeeping
is. Ook de beveiliging, technisch
onderhoud en catering zijn bekend
terrein voor jou. Je hebt een meewerkend-leidinggevende taak: je reageert
adequaat op vragen en opmerkingen
van de gasten en doet er alles aan hun
verblijf onvergetelijk te maken.

Leerweg: BOL
tot een uitdagende stage. Tijdens de
opleiding kun je andere erkende diploma’s of certificaten behalen. Afhankelijk van wat jij aankunt, kun je deze
opleiding in drie of vier jaar doen.
Jouw carrière
Je kunt aan de slag als meewerkend-leidinggevende (supervisor) in
bijvoorbeeld een hotel, of een andere
horecagelegenheid. Met deze opleiding leer je ook hoe je zelf een horecaonderneming kunt starten. De focus
van onze opleiding ligt op het werken
bij vier- en vijfsterren hotels.
Verder leren?
• Hoge Hotelschool (hbo)
• Hbo Facility management

Wat leer je?
De helft van je schooltijd loop je stage
in een hotel, steeds op een andere
afdeling, zodat je het hotelwezen door
en door leert kennen. Het eerste jaar
is heel praktisch en doe je uitvoerend
werk. In het tweede jaar leer je aspecten van het leidinggeven in het hotel
en in het derde leerjaar mag je leidinggeven in de housekeeping. Je kunt in
het buitenland stagelopen, maar Amsterdam biedt ook veel mogelijkheden

Horeca & Facility | Horeca
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Travel
& Leisure
Wil jij dat jouw
gasten het altijd naar
hun zin hebben?

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. Je adviseert de gast, denkt mee en komt met ideeën
of oplossingen.
Kies je voor Leisure (vrije tijd in het Engels), dan kies je
ervoor om gasten te vermaken. Met wervelende shows of
sporttoernooien zorg je dat geen dag hetzelfde is.
De Travel-opleidingen zijn gericht op alles wat met reizen
te maken heeft, in binnen- en buitenland. Jouw taak is om
voor jouw klanten een fijne vakantie te realiseren.
22

Onze Travel & Leisure-opleidingen:
Medewerker sport en recreatie

BOL

Niveau 2

25

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

BOL

Niveau 3

28

Leidinggevende leisure & hospitality

BOL

Niveau 4

29

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

BOL

Niveau 3

32

Leidinggevende travel & hospitality

BOL

Niveau 4

34

Travel & Leisure
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Travel & Leisure | Niveau 2

Dienstverlening/
Sport & Recreatie

Iets voor jou?
• Je kunt goed luisteren en samenwerken
• Je bent stressbestendig, flexibel en behulpzaam
• Je steekt graag je handen uit de mouwen en wilt
problemen oplossen
• Je kunt goed met mensen omgaan en mensen voelen
zich snel bij jou op hun gemak
• Je wilt een afwisselend beroep
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Opleiding

Medewerker sport
en recreatie
Niveau: 2

Crebonummer: 25500

Leerweg: BOL

Als medewerker sport en recreatie ondersteun je collega’s bij sportieve en recreatieve activiteiten. Je gaat
graag met mensen om, bent gastvrij en communicatief
vaardig.
Je vindt het leuk om mensen enthousiast te maken en te begeleiden. Je
weet van aanpakken en je houdt je aan
gemaakte afspraken. Je werkt op een
camping, bungalowpark, attractiepark,
in fitnesscentra, een zwembad of bij
een sportvereniging.

Verder leren?
• Zelfstandig medewerker leisure
& hospitality, niveau 3
• Sport- en bewegingsleider,
niveau 3 (bij TOP Health & Sport,
let op: je moet een sporttest doen)

Wat leer je?
Je leert over gastvrijheid, recreatie en
activiteitenbegeleiding. Je ontdekt
hoe je gasten ontvangt, begeleidt en
hoe je toezicht moet houden bij activiteiten. Ook kassa draaien, materiaal
onderhouden en je werkplek netjes
houden horen bij je taken. 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. In het leerbedrijf doe
je opdrachten die aansluiten bij wat je
in de theorie geleerd hebt.

Travel & Leisure | Dienstverlening/ Sport & Recreatie
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Travel & Leisure | Niveau 3 & 4

Leisure &
Hospitality

Iets voor jou?
• Je vindt het leuk om mensen te entertainen en motiveren
• Je bent goed in organiseren en plannen
• Je bent spontaan en enthousiast
• Je praat makkelijk en bent klantgericht
• Je vindt het prima om soms ook ’s avonds en
in het weekend te werken

Travel & Leisure | Leisure & Hospitality
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Opleiding

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality
Niveau: 3

Crebonummer: 25353

Leisure is de vrije tijd waarin
je je wilt vermaken. Als zelfstandig medewerker leisure
& hospitality ben je verantwoordelijk voor een goed
georganiseerd activiteitenprogramma voor klanten
of gasten.
Je organiseert niet alleen evenementen, je voert ze vooral uit! Op campings, in hotels, congrescentra en attractieparken in binnen- en buitenland.
Jij zorgt dat er activiteiten zijn die passen bij de stemming van het moment.
Dat kan een beachvolleybalwedstrijd,
een bingoavond, een grote show of
musical waaraan jij ook meedoet, of
een talentenjacht voor kinderen zijn. Je
bent het centrale aanspreekpunt voor
gasten en soms moet je ook klachten
afhandelen. Daarnaast voer je frontofficewerkzaamheden uit, zoals het
verwelkomen en inchecken van gasten.
Wat leer je?
Je leert vooral in de praktijk. Aan het
28

Leerweg: BOL
eind van het eerste jaar loop je stage
bij een recreatief bedrijf. Ook in het
tweede jaar loop je stage. Omdat je in
de hospitality gaat werken waar
gastvrijheid en beleving zeer belangrijk zijn, is er tijdens de opleiding veel
aandacht voor de juiste beroepshouding en leer je veel over het organiseren van activiteiten en ontvangen en
vermaken van de gasten.
Jouw carrière
Het werkveld binnen de Leisure is
erg breed en gevarieerd. Je komt
te werken op een camping, in een
attractiepark, bij een evenementenbureau, outdoorbedrijf, (resort)hotel,
congrescentrum, een sportbedrijf en
ook kan je terechtkomen bij theaters
of buurtwerk. Je kunt vaak ook in het
buitenland aan de slag.
Met een niveau 4 opleiding tot leidinggevende kun je doorgroeien naar een
coördinerende en/of leidinggevende
functie binnen de reisbranche/hotellerie/frontoffice binnen de recreatie of
buitenlands toerisme in Nederland.
Verder leren?
• Leidinggevende leisure & hospitality,
niveau 4

Opleiding

Leidinggevende leisure
& hospitality
Niveau: 4

Crebonummer: 25351

Als leidinggevende leisure
& hospitality ben je verantwoordelijk voor een
afwisselend en aantrekkelijk
activiteitenprogramma dat
aansluit bij de wensen van
de klanten of gasten.
Je vindt het leuk om, samen met je
collega’s, groepen mensen enthousiast
te maken. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en let er op
dat activiteiten op een veilige manier
worden uitgevoerd. Als centraal aanspreekpunt voor gasten moet je soms
ook klachten afhandelen. Je houdt de
budgetten in de gaten en maakt de
begroting voor het volgende seizoen.
Wat leer je?
Je leert vooral in de praktijk. Aan het
eind van het eerste jaar loop je stage
bij een recreatief bedrijf. Ook in het
tweede jaar loop je stage. Omdat je
in de hospitality gaat werken waar
gastvrijheid en beleving zeer belangrijk
zijn, is er tijdens de opleiding veel aandacht voor de juiste beroepshouding
en leer je veel over het organiseren

Leerweg: BOL
van activiteiten en ontvangen en vermaken van de gasten. Je leert ervoor
te zorgen dat zij een onvergetelijke
tijd hebben. Je leert om samen met je
team ervoor te zorgen dat de gasten
een onvergetelijke tijd hebben. Ook
volg je lessen over hoe je mensen kunt
aansturen en motiveren.
Jouw carrière
Het werkveld binnen de Leisure is
erg breed en gevarieerd. Je komt
te werken op een camping, in een
attractiepark, bij een evenementenbureau, outdoorbedrijf, (resort)hotel,
congrescentrum, een sportbedrijf en
ook kan je terechtkomen bij theaters
of buurtwerk. Je kunt vaak ook in het
buitenland aan de slag.
Met een niveau 4 opleiding tot leidinggevende kun je doorgroeien naar een
coördinerende en/of leidinggevende
functie binnen de reisbranche/hotellerie/frontoffice binnen de recreatie of
buitenlands toerisme in Nederland.
Verder leren?
• Hbo Toerisme & Recreatie
• Hbo Vrijetijdskunde
• Hbo Facilitaire Dienstverlening
• Hbo Facility Management

Travel & Leisure | Leisure & Hospitality
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Travel & Leisure | Niveau 3 & 4

Travel &
Hospitality

Iets voor jou?
• Je vindt het leuk om mensen het naar de zin te maken
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en
bent stressbestendig
• Je bent geïnteresseerd in anderen en bent
klant- en gastgericht
• Je zoekt graag bestemmingen en activiteiten uit en weet
online alles te vinden
• Je spreekt goed Nederlands en Engels

Travel & Leisure | Travel & Hospitality
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Opleiding

Zelfstandig medewerker travel & hospitality
Niveau: 3

Crebonummer: 25354

Leerweg: BOL

Als zelfstandig medewerker travel & hospitality ben je
servicegericht en heb je een commerciële houding. Je adviseert klanten over reis- en verblijfsmogelijkheden en zorgt
dat ze een reis vinden of hebben die perfect aansluit bij
hun wensen. Klanttevredenheid is het hoogste doel en alle
service is daarop gericht.
Je hebt inhoudelijke kennis over het
aanbod van producten en diensten
waar je vakmatig mee te maken hebt.
Professioneel als je bent, verdiep jij
je in het koop- en reisgedrag van je
klanten en in reisbestemmingen.
Jouw carrière
Als zelfstandig medewerker travel &
hospitality kun je op de arbeidsmarkt
doorgroeien naar een uitvoerende
frontoffice functie in de commerciële
dienstverlening, reisbranche, hotellerie, recreatie of VVV. Je kunt je
specialiseren in een specifieke tak van
de reisbranche.
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Wat leer je?
Tijdens de opleiding vinden wij de
beroepspraktijk belangrijk. Je leert
werken met allerlei computerprogramma’s - zoals een reserveringssysteem
- en oefent praktijksituaties. Daarnaast krijg je lessen over toeristische
bestemmingen. Vergeet ook niet dat
talen belangrijk zijn!
Stage loop je bijvoorbeeld bij een
hotel, een touroperator of reisbureau.
Verder leren?
• Leidinggevende travel & hospitality,
niveau 4

Travel & Leisure | Travel & Hospitality
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Opleiding

Leidinggevende travel
& hospitality
Niveau: 4

Crebonummer: 25352

Leerweg: BOL

Als leidinggevende travel & hospitality stuur je de afdeling
aan die reizigers een onvergetelijk verblijf moet bezorgen
bij een bezoek aan ons land of aan het buitenland. Of dit
nu in een hotel, op een vakantiepark of bij een reisbureau
is. Je werkt in een internationale omgeving, in binnen- of
buitenland, en weet onder alle omstandigheden het hoofd
koel te houden.
Jouw werkzaamheden zijn zowel
coördinerend, leidinggevend als uitvoerend. Je bent het eerste aanspreekpunt van je collega’s, je begeleidt
medewerkers, selecteert nieuwe medewerkers en je houdt je bezig met de
dagelijkse gang van zaken binnen het
bedrijf. Ook heb je verantwoordelijkheden zoals het behalen van de (commerciële) doelstellingen, het beheren
van de planningen en het onderhouden van contacten met klanten.
Jouw carrière
Je kunt als leidinggevende travel &
hospitality aan de slag in binnen- en
buitenland, als reisbegeleider, hostess
of reserveringsmedewerker. Maar ook
als reisadviseur bij vakantiereisbureaus,
zakenreisbureaus en touroperators,
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zowel on- als offline. Soms kom je
terecht op een afdeling sales, marketing & communicatie of productontwikkeling en -content (informatie over
de inhoud van de producten). Binnen
de hotellerie en de recreatie kun je via
opleidingen of cursussen doorgroeien naar frontofficemanager, (plaatsvervangend) vestigingsmanager of
directeur van een groot of middelgroot
(internationaal) hotel/recreatiebedrijf, zoals Center Parcs, Van der Valk
of Corendon.
Wat leer je?
In onze opleiding vinden wij de beroepspraktijk belangrijk. Je leert werken met allerlei computerprogramma’s
- zoals een reserveringssysteem - en
oefent praktijksituaties. Daarnaast krijg

je lessen over toeristische bestemmingen.
Vergeet ook niet dat talen belangrijk zijn!
Stage loop je bijvoorbeeld bij een hotel,
een touroperator of reisbureau. Kies je
voor de opleiding tot leidinggevende, dan
ontwikkel je leidinggevende kwaliteiten en
schrijf je een afdelingsplan.
Verder leren?
• Hbo Toerisme & Recreatie
/ Vrijetijdskunde
• Hbo Facilitaire dienstverlening
/ Facility Management

Travel & Leisure | Travel & Hospitality
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Events,
Marketing &
Communication
De opleidingen
Events, Marketing &
Communication zijn
voor de creatieve
netwerkers.

Voor studenten die willen weten wat er leeft en hoe je
hierop kunt inspringen met producten en communicatie. Of
je nu bij een kleine startup aan de slag gaat of bij een multi
national: het gaat erom dat het product een succes wordt.
Je leert marketing- en/of communicatievraagstukken in kaart
te brengen en volgt relevante marktontwikkelingen. Daarnaast leer je om marktonderzoeken en projectplannen op
te zetten en uit te voeren. Je ontwikkelt voorlichtings- en/
of pr-materiaal, je onderhoudt social media en andere online
kanalen. Veelzijdig en flexibel: dat ben jij.
36

Onze Events, Marketing & Communications-opleidingen:
Medewerker marketing en communicatie

BOL

Niveau 4

39

Medewerker evenementenorganisatie

BOL

Niveau 4

40

Events, Marketing & Communication
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Events, Marketing &
Communication | Niveau 4

Events, Marketing
& Communicatie

Iets voor jou?
• Je bent een organisatietalent en houdt van afwisseling
• Je kunt je goed inleven in anderen
• Je vindt het leuk om in een team te werken
• Je praat graag maar kunt ook goed luisteren
• Je bent flexibel en creatief
• Je bent gastvrij en klantgericht
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Opleiding

Medewerker marketing
en communicatie
Niveau: 4

Crebonummer: 25148

Als medewerker marketing
en communicatie heb je
veel contacten met mensen
binnen en buiten het bedrijf
waar je werkt.
Jij brengt hierbij een product, boodschap of dienst onder de aandacht.
Binnen het bedrijf doe je aan interne communicatie, bijvoorbeeld het
onderhouden van informatie op het
intranet en het organiseren van een
personeelsdag. Als je communiceert
met mensen buiten het bedrijf, dan
doe je aan externe communicatie.
Bijvoorbeeld het ontwikkelen van
flyers, het bijhouden van de website
en social media.

Leerweg: BOL
Jouw carrière
Vrijwel alle bedrijven doen aan
marketing en/of communicatieactiviteiten. Met de opleiding medewerker
marketing en communicatie kun je
dus in verschillende branches aan de
slag. Zowel profit als non-profit. Denk
aan reclamebureaus, mediabedrijven,
goede doelen, onderwijsinstellingen,
startups, overheden of gemeenten.
Verder leren?
• Hbo (Crossmediale) Communicatie
• Hbo Vrijetijdsmanagement
• Hbo Commerciële economie
• Hbo Facilitair Evenementmanagement
• Hbo Journalkistiek of Media
& Entertainmentmanagement

Daarnaast doe je marktonderzoek.
Hierbij verzamel je informatie over
het product met behulp van (online) enquêtes, groepsgesprekken en
interviews. Vervolgens analyseer je
de gegevens om de juiste (marketing)
beslissingen te nemen en dit verwerk
je in een marktonderzoeksrapport. Je
bent nauwkeurig, proactief en je kunt
je goed uitdrukken, zowel mondeling
als schriftelijk.
Events, Marketing & Communication | Events, Marketing & Communicatie
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Opleiding

Medewerker evenementenorganisatie
Niveau: 4

Crebonummer: 25147

Leerweg: BOL

Als medewerker evenementenorganisatie organiseer je
allerlei evenementen, zoals festivals, concerten, bruiloften,
sportevenementen, beurzen, bedrijfsevenementen, etc.
Je organiseert samen met collega’s een evenement van
A tot Z.
Zo stel je het programma samen, regel
je het transport, de beveiliging, het
personeel, de techniek, de catering en
de inrichting. Natuurlijk ben jij ook bij
de uitvoering om ervoor te zorgen dat
het evenement goed verloopt.
Wat leer je?
Je leert marketing- en/of communicatievraagstukken in kaart te brengen. Je
leert om een evenement te organiseren. Je maakt vervoers-, personeels-,
inrichtings- en beveiligingsplannen.
Je zorgt voor goede communicatie
naar de opdrachtgever en begeleidt
de organisatiewerkzaamheden tijdens
het evenement. Je ontwikkelt voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal. Je
redigeert en schrijft teksten voor social
media en websites. Je bent op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen
op het gebied van nieuwe media en
social media.
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Jouw carrière
Als medewerker evenementenorganisatie kan je aan de slag bij evenementen- en festivalorganisaties, congrescentra, poppodia, theaters en culturele
instellingen. Maar ook bij musea,
horeca, pretparken en op een marketingcommunicatie-afdeling binnen
het bedrijfsleven. Qua functie kun je
denken aan communicatiemedewerker,
medewerker pr, festivalmedewerker,
assistent productieleider of organisatorisch medewerker. Dit beroep is binnen
ieder bedrijf weer anders.
Verder leren?
• Hbo (Crossmediale) Communicatie
• Hbo Vrijetijdsmanagement
• Hbo Journalistiek
• Hbo Commerciële economie
• Hbo Facilitair Evenementmanagement
• Hbo Media
& Entertainmentmanagement

Events, Marketing & Communication | Events, Marketing & Communicatie
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Security

Neem je graag de
verantwoordelijkheid,
wil je zelfstandig
werken en vindt je
het leuk om veel
contact met mensen
te hebben?
De opleiding Particuliere beveiliger is een opleiding voor iedereen die op zoek is naar een uitdagende en afwisselende
baan in de beveiliging. Er zijn verschillende startmomenten
per studiejaar voor deze opleiding. Wil je een BBL-opleiding
doen, dan kun je - bij voldoende aanmeldingen - om de drie
maanden beginnen. Voor het beginnen met de opleiding
Beveiliging BBL dien je in bezit te zijn van een leer/ werkplek oftewel stagebedrijf. Dit is een vereiste.
Vind je het moeilijk een stageplek te vinden?
Wij kunnen je misschien helpen vanuit ons netwerk.
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Onze Security-opleidingen:
Beveiliger

BOL/BBL

Niveau 2

45

Coördinator Beveiliging

BBL

Niveau 3

46

Handhaver toezicht en veiligheid

BBL

Niveau 3

49

Zowel BOL als BBL
ROC TOP biedt deze opleiding in zowel BOL als BBL
vorm (werken en leren). Volg je de BOL variant, dan
krijg je meer begeleidingsuren. Je kunt instromen vanaf
16 jaar als je aan de voorwaarden van de opleiding voldoet en je in de loop van het schooljaar 17 jaar wordt.
Naast praktijkvakken over veiligheid, techniek en regelgeving krijg je Nederlands, Engels in de beroepscontext (A2), rekenen en LB (loopbaan en burgerschap).
Voor de BBL-variant moet je 18 jaar of ouder zijn.

Security
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Particuliere
beveiliging

Iets voor jou?
• Je bent het liefst actief bezig en hebt een goede conditie
• Je bent representatief, staat stevig in je schoenen
een kantoorbaan is niks voor jou
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je gaat goed om met verantwoordelijkheden en kunt
goed samenwerken
• Je houdt van spanning in je werk en voelt haarfijn
aan wanneer je hulptroepen moet inseinen
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Opleiding

Beveiliger
Niveau: 2

Crebonummer: 25407

Leerweg: BOL/BBL

Als particulier beveiliger waak je over personen of eigendommen. Jouw werkterrein kan uiteenlopen van een warenhuis in een grote stad of een bedrijf op een industrieterrein
tot de beveiliging van geld- en waardetransporten.
Ook sportevenementen en popconcerten werken met beveiligers.Jij
houdt je omgeving als een havik in de
gaten, controleert persoonsbewijzen
of toegangskaarten en voelt exact
aan wanneer je in actie moet komen.
Afhankelijk van de situatie weet jij altijd
de juiste rol te kiezen. Soms is dat die
van dienstverlener of gastheer, andere
keren twijfel je geen moment en leid je
mensen weg om ze over te dragen aan
de politie.
Toelatingstips
• Om stage te kunnen lopen
moet je minimaal 17 jaar zijn
(je moet in het schooljaar 2020-2021
17 jaar worden)
• Je wordt bij aanvang van je
stage gescreend door de politie.
Het is daarom belangrijk dat je van
onbesproken gedrag bent.
• Zonder stage kun je je
opleiding niet afronden.

Jouw carrière
Je kunt straks aan de slag bij een
beveiligingsbedrijf dat mensen levert
aan kantoorpanden of bij evenementen. Maar je kunt ook aan de
slag bij de overheid, gemeente of
bij bedrijven die zelf beveiligers in
dienst hebben. Denk hierbij aan
geldtransport-bedrijven, ziekenhuizen,
Amsterdam ArenA, Schiphol of de Rai.
Verder leren?
• Coördinator Beveiliging,
niveau 3

Om een BBL-opleiding te
kunnen volgen heb je een leer/
werkplek nodig. ROC TOP heeft
goede contacten met G4S en
andere beveiligingsbedrijven en
biedt samen met hen opleidingstrajecten aan. Ga naar bijv.
www.werkenbijg4s.nl en kijk
naar de vacatures ‘Beveiliger
in opleiding’.

Security | Particuliere beveiliging
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Opleiding

Coördinator
Beveiliging
Niveau: 3

Crebonummer: 25408

Leerweg: BBL

Als coördinator stuur je een team beveiligers aan en
lever je jouw leidinggevende informatie over de situatie
op het werk.
Je zorgt dat veiligheidsplannen nog
voldoen en meldt veranderingen
die van invloed kunnen zijn op de
veiligheid op en om het werk. Je denkt
goed na voordat je een besluit neemt,
maar aarzelt niet in te grijpen wanneer
dit nodig is. Anderen luisteren naar je
en volgen jouw aanwijzingen tot in de
puntjes op. Je bent streng wanneer
dat moet, maar weet ook wanneer collega’s even moeten ontspannen. Nooit
verlies jij het overzicht en kwaliteit
staat voorop. Of het nu gaat om hoe je
erbij loopt, hoe je aanstuurt of terugkoppelt: veiligheid is gegarandeerd.
Toelatingstips
• Om stage te kunnen lopen moet je
minimaal 18 jaar zijn (je moet in het
schooljaar 2019-2020 18 jaar worden)
• Je wordt bij aanvang van je stage
gescreend door de politie. Het is
daarom belangrijk dat je van
onbesproken gedrag bent.
• Zonder stage kun je je opleiding
niet afronden.
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Jouw carrière
Je kunt straks aan de slag bij een
beveiligingsbedrijf dat mensen levert
aan kantoorpanden of bij evenementen. Maar je kunt ook aan de
slag bij de overheid, gemeente of
bij bedrijven die zelf beveiligers in
dienst hebben. Denk hierbij aan
geldtransport-bedrijven, ziekenhuizen,
Amsterdam ArenA, Schiphol of de Rai.
Verder leren?
• Verschillende opleidingen op
niveau 4, waaronder de
politieacademie (allround
politiemedewerker/hoofdagent)
en defensie.

Let op

Je kunt deze opleiding alleen
starten met een vooropleiding
mbo niveau 2 - beveiliging

Security | Particuliere beveiliging
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Security | Niveau 3

Publieke
veiligheid

Iets voor jou?
• Je bent het liefst actief bezig en hebt een goede conditie
• Je bent representatief, staat stevig in je schoenen
een kantoorbaan is niks voor jou
• Je vindt het prima om ook ’s avonds en ‘s nachts
te werken
• Je gaat goed om met verantwoordelijkheden en kunt
goed samenwerken
• Je houdt van spanning in je werk en voelt haarfijn aan
wanneer je hulptroepen moet inseinen
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Opleiding

Handhaver toezicht
en veiligheid
Niveau: 3

Crebonummer: 25409

Leerweg: BBL

Handhavers treden op tegen overlast, vernieling en
vervuiling in hun werkgebied.
Ze spreken mensen aan op hun
gedrag en als het nodig is schrijven
ze een boete uit. Zij hebben namelijk
de mogelijkheid om te sanctioneren
bij overtreding van bepaalde wet- en
regelgeving op basis van een BOA-bevoegdheid (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Ze houden zich
hierbij aan de afgelegde ambtseed.
Als handhaver zorg je voor een prettige en veilige werkomgeving. Dit doe
je door gevaarlijke of ongewenste situaties te voorkomen of doen stoppen.
Tijdens de opleiding leer je hoe je op
verschillende situaties moet reageren
door situaties te de-escaleren, de juiste
ondersteuning in te schakelen en hoe
je geweld zoveel mogelijk beperkt.
Als handhaver heb je oog voor het
grotere geheel. Je moet een surveillanceplan opstellen voor het surveilleren
in het werkgebied. Dit doe je binnen
het kader van het veiligheidsplan.
Omdat je een rol speelt in de “veiligheidsketen” overleg je veel met de
verschillende partijen in je werkgebied.

Toelatingstips
• Om stage te kunnen lopen moet
je minimaal 18 jaar zijn (je moet
in het schooljaar 2019-2020
18 jaar worden)
• Je wordt bij aanvang van je stage
gescreend door de politie. Het is
daarom belangrijk dat je van onbe
sproken gedrag bent.
• Zonder stage kun je je opleiding
niet afronden.
Jouw carrière
Je kunt gaan werken voor de gemeente, als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of bij de dienst Parkeerbeheer. Je kunt ook aan de slag bij
vervoersbedrijven als de NS.
Verder leren?
• Politieacademie

Security | Publieke veiligheid
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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 techniek staat ook niet stil: e-bikes zijn big business! En wat te denken van al die hobby-wielrenners en
hippe kickbikes? De opleiding Fietstechniek biedt jou de
juiste basis om aan de slag te gaan in een fietsenhandel
of bij een fietsenmaker. Geen enkele fiets kent straks nog
geheimen voor jou. Je haalt ze met gemak uit elkaar en zet
ze weer in elkaar. Vakmanschap ten top. En de vraag naar
goed geschoold personeel is in dit vakgebied groot!
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Onze Fietstechniek-opleidingen:
Fietstechnicus

BBL

Niveau 2

53

Eerste fietstechnicus

BBL

Niveau 3

55

Fietstechniek
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Fietstechniek

Iets voor jou?
• Je bent technisch en houdt van sleutelen,
maar je bent ook geïnteresseerd in de theorie achter
de techniek
• Je kunt zowel zelfstandig als samenwerken
• Je bent klantgericht
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Opleiding

Fietstechnicus
Niveau: 2

Crebonummer: 25231

Leerweg: BBL

Als BBL-student leer je vooral op je werkplek. In de praktijk leer je verschillende soorten tweewielers – van gewone
stadsfietsen tot racefietsen - te repareren en onderhouden.
Je leert de techniek en theorie om
problemen op te lossen, onderdelen te monteren en nieuwe fietsen
klaar te maken voor aflevering. Ook
maak je kennis met het onderhoud
en reparatie van elektrische fietsen. Tijdens je schooldag krijg je
vakken als Nederlands, rekenen en
maatschappelijke vorming.
Toelatingstips
• Deze BBL-opleiding kun je ook
starten als je 16 jaar of ouder bent
of wanneer je geen
• Naast het kennismakingsgesprek
maakt proefsleutelen onderdeel uit
van de kennismaking

Vier startmomenten
Deze opleiding kent meerdere startmomenten. Je kunt instromen in september, november, februari en april.
Jouw carrière
Als fietstechnicus kun je aan de slag bij
bijna alle tweewielerbedrijven. Denk
aan fietsenmakers, fietsenstallingen,
verkoop- en verhuurbedrijven. Je
zult vooral in de werkplaats werken,
maar zal soms ook klanten te woord
moeten staan.
Verder leren?
• Eerste Fietstechnicus
(Tweewielertechniek), niveau 3

Leerwerkbedrijf
Voor je start heb je een werkplek nodig
bij een leerbedrijf met een Innovam erkende leermeester. Kun je zo snel geen
werkplek vinden? Wij helpen je graag.
Inmiddels hebben we een netwerk van
leerbedrijven opgebouwd en hebben
we zelf ook een eigen leerbedrijf. Je
kunt dit overleggen met de docent van
de opleiding. Vergeet je cv niet!

Fietstechniek | Fietstechniek
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Opleiding

Eerste fietstechnicus
Niveau: 3

Crebonummer: 25230

Als eerste fietstechnicus kun
je snel zien wat er mis is met
een fiets en weet je gelijk
wat je moet doen. Je weet
ook precies welk gereedschap waarvoor dient. Veloretti, VanMoof, de Babboe
of andere hippe fietsen: bij
jou zijn ze in goede handen.
Maar je kunt je kennis ook gebruiken
om bijzondere producten en varianten te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor
hulpbehoevenden of een nieuwe
elektrische vouwfiets.Je hebt zicht
op de planning, en weet welke zaken
eerst geregeld moeten worden voor
je verder kunt. Je helpt je collega’s en
stuurt ze aan wanneer jij denkt dat dit
nodig is. Je pakt de verantwoording en
levert kwaliteit.
Toelatingstips
• Deze BBL-opleiding kun je ook
starten als je 16 jaar of ouder bent
of wanneer je geen
• Naast het kennismakingsgesprek
maakt proefsleutelen onderdeel uit
van de kennismaking

Leerweg: BBL
Leerwerkbedrijf
Voor je start heb je een werkplek nodig
bij een leerbedrijf met een Innovam
erkende leermeester. Kun je zo snel
geen werkplek vinden? Wij helpen je
graag. Inmiddels hebben we een netwerk van leerbedrijven opgebouwd
en hebben we zelf ook een eigen
leerbedrijf. Je kunt dit overleggen met
de docent van de opleiding. Vergeet
je cv niet!
Vier startmomenten
Deze opleiding kent meerdere startmomenten. Je kunt instromen in september, november, februari en april.
Jouw carrière
Als fietstechnicus kun je aan de slag bij
bijna alle tweewielerbedrijven. Denk
aan fietsenmakers, fietsenstallingen,
verkoop- en verhuurbedrijven. Je
zult vooral in de werkplaats werken,
maar zal soms ook klanten te woord
moeten staan.
Samenwerking
De fietstechniekopleiding van
ROC TOP werkt aan verschillende projecten met commerciële en
non-profit instellingen.
Verder leren?
• Technisch Leiddinggevende,
niveau 3

Fietstechniek | Fietstechniek
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Algemene informatie
Easy Access
Bereikbaar via:
Bus – 391, 394, N94
(5-10 min lopen)
612 (5 min lopen)
Veerdienst
vanaf CS – 903, 905 en 906
(5 min lopen)

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

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

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. Wanneer je de juiste houding en motivatie toont op school kunnen we dan
kijken of je sneller door de stof kunt. 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 de BOL-opleiding, je ov-kaart
en uitgebreide informatie op DUO,
Dienst Uitvoering Onderwijs:
www.duo.nl. Je ontvangt voor de
BBL-opleiding geen studiefinanciering.
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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“Het voelt
hier als één
grote familie.”
Geneitha Russell
Dedicated intaker
& voorlichter
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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

Amsterdam-Zuid

SPORTACADEMIE

HEALTH & SPORT
ZORG & WELZIJN

Je hebt les in
Amsterdam Noord
Campus
TOP Events & Hospitality

Campus
TOP Events & Hospitality
Opleidingen Fietstechniek

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

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

Amsterdam
Zuidoost

