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“Je wordt goed 
voorbereid op de 
overgang van school 
naar je stage.”

Patrique Goudswaard
Student Mbo-Verpleegkundige

Mbo-opleidingen



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 onderwijsorgani-
satie waar we jou zien staan. Met vier campussen verspreid 
over de stad Amsterdam. Elk met zijn eigen aandachtsge-
bied 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 (tevreden-
heidsonderzoek 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 ar-
beidsmarkt of een vervolgstudie vindt 
ná je opleiding. We proberen daarom 
de praktijk zoveel mogelijk te betrek-
ken 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.
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Over onze
opleidingen
Duur van de opleidingen
Niveau 2  -  2 jaar (kan evt in 1 jaar)
Niveau 3  -  3 jaar
Niveau 4  -  3 jaar, m.u.v. 
   Mbo-verpleegkundige (2,5-4 jaar) 
   en Doktersassisistent (1,5-3 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
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Het 
verschil 
tussen 
BOL en 
BBL
Wanneer je een mbo-
opleiding 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, bij 
voorkeur met zorgprofiel.

• Je hebt een praktijkovereenkomst
(stageplek), dit is een arbeidsover-
eenkomst/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 praktij-
kuren 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 student worden betaald. Maak 
hier duidelijke afspraken over.

• Mogelijk zijn BBL-afspraken geregeld 
in je huidige cao, kijk daar naar.

Wil je meer informatie over onze 
BBL-opleidingen, neem dan contact 
op met het Servicepunt op de 
campus TOP Health & Sport 
(health-sport@roctop.nl 
of 020 462 01 00).
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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 praktijkop-
drachten, die je samen met medestudenten uitvoert. 
Zo kun je extra ondersteuning vragen voor de onder-
delen die je niet zo goed liggen én kun je versnellen 
wanneer je de stof al onder de knie hebt.  
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“De school kijkt 
altijd goed naar 
wat jij nodig hebt.”

Eva Haake
Student Gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker
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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 TOP Health & Sport ben 
jij op de juiste plek!   

Op deze campus vind je al onze 
opleidingen die zich toespitsen op de 
verpleging, gezondheid, bewegen, 
assistentie in de zorg, begeleiding 
en opvoeding.

TOP Health & Sport ligt centraal en is 
goed bereikbaar; één locatie vlakbij 
station Rai en de ander in Sporthal-
len Zuid. Er is nauw contact met 
grote en kleine ondernemingen in 
de omgeving. 

In een werkveld dat continu in bewe-
ging is, bieden we opleidingen die 
zoveel mogelijk inspringen op deze 
veranderingen. Ook kruisbestuivingen 
tussen specialismen liggen voor de 
hand. Je kunt je hierdoor multidis-
ciplinair ontwikkelen, iets wat door 
de diverse branches steeds vaker 
wordt gevraagd. 

Welkom bij de campus 
Health & Sport

We want you
Er is nog altijd een groot tekort 
aan goed geschoold personeel 
in zowel de Zorg als Welzijn. 
Instellingen zitten echt om jou 
en jouw inzet te springen! Om je 
een goed beeld te kunnen ge-
ven van wat er van jou gevraagd 
en verwacht wordt, zijn er allerlei 
handige sites met informatie 
over de verschillende beroepen 
en de kansen op werk.

• Zorg 
 ikzorg.nl
• Onderwijs     
 lievervoordeklas.nl
• Pedagogisch werk   
 kinderopvang-werkt.nl
• Stage/werk
 s-bb.nl/kans

Doordat we al onze zorg en welzijn  
opleidingen 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. Je kunt er ook voor kiezen om 
tijdens je werk bij- of door te leren: op 
deze campus kun je ook verschillende 
BBL-opleidingen volgen. 
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Op deze campus werken we 
samen met diverse partners 
om in co-creatie onderwijs te 
ontwikkelen, zoals:

•  Amstelring
•  VUmc
•  Spaarne Gasthuis
•  Gemeente Amsterdam
•  Reade
•  Cordaan
•  Fieldlabs
•  CivicLab
•  Jeugdzorg
•  Koninklijke Nederlandse Zwembond
•  Zorggroep Almere
•  Basisscholen, sportverenigingen,  
 huisartsenpraktijken en GGZ-instellingen

TOP Health 
& Sport 
werkt 
samen 
met...
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Dienst-
verlening
Ben je behulpzaam 
ingesteld en wil je 
graag verder in de 
zorg of bijvoorbeeld 
kinderopvang?
Dan is de opleiding Helpende Zorg & Welzijn op onze cam-
pus het juiste opstapje. Je hoeft nog niet direct te kiezen 
welke richting je uit wilt, alles staat nog open. Tijdens je 
stages kun je kijken welke richting jou het best bevalt.
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Onze Dienstverlening-opleidingen:

Helpende zorg en welzijn  BOL/BBL Niveau 2 17

Dienstverlening 15



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 

Dienstverlening | Niveau 2

Helpende zorg 
en welzijn
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Opleiding

Helpende zorg 
en welzijn
Niveau: 2 Crebonummer: 25498 Leerweg: BOL/BBL

Als helpende zorg en wel-
zijn heb je een uitdagende 
baan en werk je regelmatig 
onder tijdsdruk. 

Met deze brede opleiding ondersteun 
je collega’s die dagelijkse zorg bieden 
aan een uiteenlopende groep mensen, 
van jong tot oud. Denk bijvoorbeeld 
aan mensen met een lichamelijke 
ziekte of beperking, of aan senioren. 
Je kunt bij cliënten thuis werken, maar 
ook in een zorg- of welzijnsinstelling, 
de kinderopvang of een buurthuis. Je 
helpt bij het opruimen en schoonma-
ken en zorgt voor een fijne leefom-
geving. Als het nodig is, help je bij 
de persoonlijke verzorging en ook bij 
emotionele problemen sta je altijd 
klaar voor jouw cliënt.

Toelatingstip
• Afhankelijk van je vooropleiding 
 is deze opleiding ook in 1 jaar af 
 te ronden.

Wat leer je?
Tijdens de opleiding leren wij je hoe 
je kunt ondersteunen bij de dagelijkse 
verzorging van cliënten en 

huishoudelijk werk te doen. En ook 
hoe je kunt helpen met het organise-
ren en uitvoeren van activiteiten. Je 
leert te luisteren, je in te leven, te over-
leggen en samen te werken. Je leert 
vooral door in de praktijk ervaring op 
te doen. Naast Nederlands, rekenen 
en loopbaan & burgerschap, werk je in 
de opleiding aan verschillende ‘leven-
sechte’ 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 ge-
leerd hebt. Stage loop je in het eerste 
en tweede jaar. 

Jouw carrière
Als helpende zorg & welzijn kun je 
aan de slag bij een kinderdagverblijf, 
woonzorgcentrum, verzorgingshuis, 
in de thuiszorg en ook bij een peuter-
speelzaal of dagactiviteitencentrum.

Verder leren? 
• Verzorgende-IG, niveau 3
• Pedagogisch medewerker 
 kinderopvang, niveau 3
• Begeleider specifieke doelgroepen, 
 niveau 3
• Begeleider gehandicaptenzorg, 
 niveau 3
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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 verzorgings-
tehuizen of meer ambulante vormen, zoals thuiszorg: 
jij maakt het verschil. Het is daarom belangrijk dat je de 
juiste opleiding kiest die jou extra interessant maakt voor 
de toekomstige arbeidsmarkt.
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Onze Zorg-opleidingen:

Verzorgende-IG  BOL/BBL Niveau 3 22

Verzorgende-IG/Maatschappelijke zorg   BOL/BBL Niveau 3 22

Mbo-Verpleegkundige  BOL/BBL Niveau 4 25

Doktersassistent  BBL Niveau 4 29

Zorg 19



Iets voor jou?
• Je bent behulpzaam en betrokken en kunt 
 goed luisteren
• Je stelt mensen op hun gemak met je aanwezigheid
• Je bent stressbestendig en geduldig
•	Je	bent	flexibel	en	hebt	geen	9-tot-5-mentaliteit
• Je steekt graag je handen uit de mouwen

Zorg | Niveau 3

Verzorgende-IG
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Opleiding

Verzorgende-IG
Niveau: 3 Crebonummer: 25491 Leerweg: BOL/BBL

Ouderen, mensen met een (chronische) ziekte en mensen 
met een lichamelijke beperking hebben vaak hulp nodig 
bij de huishouding en hun persoonlijke verzorging. Dat 
doe jij, als verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) 
in de kraamzorg, de ouderenzorg, bij zorginstellingen en 
de thuiszorg of in de gehandicaptenzorg.  

Je bent flexibel en merkt verandering 
in zorgvragen op. Je kunt je goed inle-
ven in de zorgvrager (patiënt of cliënt) 
en bent sociaal. Je denkt mee, hebt 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
en je komt je afspraken na.

Je helpt de zorgvrager met het wassen 
en aankleden en ook door boodschap-
pen te halen, te koken en de was te 
doen. Je werkt samen met verschillen-
de disciplines zoals artsen en verpleeg-
kundigen. Je houdt in je werkzaam-
heden rekening met de wensen en 
gewoonten, normen en waarden, 
seksuele voorkeur, de culturele achter-
grond en de levensbeschouwing van 
de zorgvragers.

Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je zelfstandig 
huishoudelijk werk te doen en zorg-
vragers te helpen bij het wassen en 
aankleden. Daarnaast leer je luisteren, 
plannen, overleggen en samenwerken 

met behulp van praktijkvoorbeelden. 
Gedurende je stage breng je alles 
direct in de praktijk.

Jouw carrière
Als Verzorgende-IG kun je aan de slag 
bij een woonzorgcentrum, verzorgings-
huis, in de thuiszorg, de gehandicap-
tenzorg of in het ziekenhuis.

Verder leren?
• Mbo-Verpleegkundige, Niveau 4
• Dokterassistent, Niveau 4

21Zorg  |  Verzorgende IG



Opleiding

Verzorgende-IG/
Maatschappelijke zorg
Niveau: 3 Crebonummer: 25491/25476  Leerweg: BOL/BBL

In de ouderen- en gehandicaptenzorg ligt de nadruk 
steeds meer op de combinatie van wonen, welzijn en zorg. 
Daardoor is er meer vraag naar allround-medewerkers: ver-
zorgers die naast goede zorg ook mensen kunnen begelei-
den bij hun dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbesteding.

Als maatschappelijk verzorgende-IG 
(Individuele Gezondheidszorg) kun je 
mensen verzorgen én begeleiden. Je 
werkt bijvoorbeeld in de thuiszorg of in 
een verpleeg- of verzorgingshuis. Maar 
je kunt ook aan de slag als begeleider 
in een asielzoekerscentrum of bij een 
welzijnsorganisatie. Je helpt bij de 
medische zorg, persoonlijke verzor-
ging, huishouden en dagbesteding. 
En je onderneemt activiteiten. Met 
jouw hulp kunnen mensen zichzelf 
beter redden.

Bij deze opleiding worden het profiel 
Verzorging/Verpleging/Thuiszorg van 
de Verzorgende-IG en het profiel Be-
geleider specifieke doelgroepen van 
Maatschappelijke Zorg gecombineerd. 
Je haalt met deze opleiding dus eigen-
lijk twee diploma’s tegelijk. Voor de 
basisinformatie kun je dus de teksten 
bekijken bij de opleidingen 

Verzorgende-IG (blz 21) en Begeleider 
MZ (blz 35 en 37)

Verder leren?
• Mbo-verpleegkundige, Niveau 4
• Dokterassistent , Niveau 4
• Persoonlijke begeleider 
 specifieke doelgroepen, Niveau 4
• Persoonlijke begeleider 
 gehandicaptenzorg, Niveau 4   
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Iets voor jou?
•	Je	bent	stressbestendig	en	flexibel	
• Je kunt secuur en hygiënisch werken
• Je gaat zorgvuldig om met gevoelige informatie
• Je bent ondernemend, daadkrachtig en zelfstandig
• Je kunt goed luisteren en organiseren

Zorg | Niveau 4

Mbo- 
Verpleegkundige
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Opleiding

Mbo-Verpleegkundige
Niveau: 4 Crebonummer: 25480 Leerweg: BOL/BBL

Als	mbo-verpleegkundige	ben	je	flexibel	en	merk	je	
verandering in zorgvragen op. Je kunt je goed inleven in 
de zorgvrager (patiënt of cliënt) en bent sociaal. Je bent 
ondernemend, zelfstandig, creatief, daadkrachtig en je 
toont initiatief. 

Op de werkvloer kan het er soms 
hectisch aan toe gaan. Zorgvragers 
vragen hulp, hun familieleden om een 
bloemenvaas, collega’s om ondersteu-
ning en artsen om informatie over de 
zorgvrager. Je vindt het leuk om je 
handen uit de mouwen te steken en 
voor iedereen klaar te staan. Ook in 
alle hectiek lever jij goede zorg!

Toelatingstip
Met de volgende diploma’s kom je in 
aanmerking voor een versneld traject 
(1-2,5 jaar korter):
• SW/PW niveau 3/4
• MMZ niveau 3/4
• MGZ niveau 3/4
• Verzorgende-IG niveau 3
• SPH en MWD

Wat leer je?
Je leert alles over wassen en aankle-
den en hulp bij het eten, drinken en 
het uitdelen van de medicijnen. Als 
verpleegkundige leer je ook mensen te 
injecteren, wonden te verzorgen en in-
fusen te controleren. Daarnaast leer je 
goed luisteren, plannen, organiseren, 
samenwerken en overleggen. Je bent 
de oren en ogen van de arts. Gedu-
rende je stage breng je alles direct in 
de praktijk.

Specialiseren
Bij ROC TOP kun je je binnen de 
opleiding Mbo-Verpleegkundige BBL 
specialiseren in drie richtingen.

Als mbo-verpleegkundige Langdurige 
zorg ben je gericht op het aangaan 
van een langdurige zorgrelatie met 
zorgvragers, bij de mensen thuis of in 
een instelling of speciale woonvorm. 
Het gaat hier om zorgvragers met een 
verstandelijke beperking en/of om 
zorgvragers met een lichamelijke en/of 
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zintuigelijke beperking. Je bevordert 
de ontwikkeling en eigen regie van de 
zorgvragers en biedt alleen de zorg die 
noodzakelijk is. Hierbij is de bereik-
baar- en de benaderbaarheid van de 
zorggever en zorgvrager aan de hand 
van digitale middelen van belang.

Als mbo-verpleegkundige in het 
Ziekenhuis heb je vaak maar een korte 
tijd om met zorgvragers een relatie op 
te bouwen. Daarnaast kan de gezond-
heidstoestand snel veranderen. Dit 
betekent dat je voldoende kennis en 
vaardigheden moet hebben om pas-
sende zorg te bieden. Dagelijks kom je 
voor dilemma’s te staan. Bij je besluit 
houd je altijd rekening met de visie en 
regels van de organisatie en relevante 
wetgeving. Het eerste jaar kun je als 
BOL-opleiding volgen, daarna ga je 
het BBL-traject in.

In de Geestelijke gezondheidzorg 
(Academie voor de Psychiatrie) 
bouw je een vertrouwensband op 
met de zorgvrager. Door toenemende 
complexiteit van ziektebeelden bij 
cliënten, worden opnames in GGZ-in-
stellingen zwaarder. Of je nu klinisch 
(in een kliniek) of ambulant (buiten 
een kliniek) werkt. Je moet zorg en 
begeleiding kunnen bieden aan zorg-
vragers met psychosociale, psychiatri-
sche stoornissen of verslaving. Goede 

communicatie en samenwerking met 
de naastbetrokkenen is een belangrijk 
onderdeel in het herstelproces van 
deze zorgvrager.

Verder leren?
• Hbo Gezondheidszorg
• Hbo Verpleegkunde
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Iets voor jou?
• Je kunt goed luisteren en hebt geen 9-tot-5 mentaliteit 
• Je bent stressbestendig, betrokken 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 bent ondernemend en daadkrachtig

Zorg | Niveau 4

Dokters- 
assistent
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Opleiding

Doktersassistent
Niveau: 4 Crebonummer: 25473 Leerweg: BBL

Als	doktersassistent	ben	je	zowel	medisch	assistent	als	offi-
cemanager. Voor de patiënten ben jij het eerste aanspreek-
punt, voor de artsen en andere professionals hun steun 
en toeverlaat. Dat betekent dat jij zorgvuldig omgaat met 
mensen en met administratieve taken. Jij neemt de artsen 
veel werk uit handen. Je hebt een professionele beroeps-
houding, waarbij je vakkundig en bekwaam patiënten en 
hun naastbetrokkenen tegemoet treedt. 

Je stelt je op als teamlid en denkt 
actief mee om de praktijkvoering te 
optimaliseren. Stress en werkdruk 
hebben geen grip op jou: ook binnen 
de urgentie van hulpvragen en tijds-
druk blijf je professioneel handelen 
en communiceren. Je bent kritisch 
ten aanzien van jezelf en je beroeps-
houding. Je weet dat je jezelf moet 
blijven ontwikkelen om je werk goed te 
kunnen doen. 

Natuurlijk voer je ook medisch techni-
sche handelingen uit. Bijvoorbeeld het 
meten van de bloeddruk, uitspuiten 
van oren, bloedsuiker prikken en uri-
nemonsters nakijken. Je verzorgt ook 
wonden en legt verbanden aan. 
Je geeft daarnaast voorlichting 
en advies.

Startmomenten: 
september 2020 en januari 2021

Toelatingstips
• Gezien de studielast van deze 

opleiding is een vooropleiding op 
minimaal vmbo-t/mavo of afgerond 
havodiploma een pre

TOP-opleiding
De afgelopen vijf jaar werd 
deze opleiding door de 
Keuzegids Mbo verkozen tot 
beste opleiding Doktersassistent 
in Nederland.
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• Diploma Verzorgende AG of IG 
– niveau 3, Diploma Ziekenverzor-
ging – A bieden goede aansluiting 
op deze opleiding

• Individuele vrijstellingen kunnen 
leiden tot een studiekorting van 
1,5 jaar.

• Je stage/werkplek is minimaal 
630 uur per schooljaar

De opleiding
• Studiebelasting ongeveer 

16-20 uur per week, exclusief 
schooluren en stage

• Duur van de opleiding: 18 maanden
• Lesdag instroom 

september 2020: maandag 
• Lesdag instroom 

januari 2021: donderdag
• Lestijden: 09.00 uur tot 17.30 uur

Jouw carrière
Bij ROC TOP word je opgeleid tot 
doktersassistent in de brede zin van 
het woord. ROC TOP leidt op tot dok-
tersassistent in onder andere een huis-
artsenpraktijk, gezondheidscentrum, 
huisartsenpost, polikliniek, Arbodienst, 
jeugdgezondheidzorg en GGD. 

Verder leren?
• Hbo Management in de zorg
• Hbo Lerarenopleiding 
 gezondheidszorg & welzijn
• Hbo POH 

Aanmelden?
Ga naar aanmelden.roctop.nl waarna 
je de juiste formulieren krijgt gemaild.

Let op
Restitutie op cursusgeld schooljaar 2 wordt verleend als schooljaar binnen 
10 maanden wordt afgesloten door middel van een diploma.

Er zijn subsidiemogelijkheden. Hiervoor kan je kijken op de site van SSFH 

www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider
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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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Onze Welzijn-opleidingen:

Begeleider specifieke doelgroepen  BOL Niveau 3 35

Begeleider gehandicaptenzorg    BOL Niveau 3 37

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen  BOL Niveau 4 38

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg   BOL Niveau 4 39

Pedagogisch medewerker kinderopvang    BOL/BBL Niveau 3 41

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker     BOL/BBL Niveau 4 42

Onderwijsassistent     BOL Niveau 4 43

Sociaal cultureel werker BOL Niveau 4 45

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener  BOL Niveau 4 47

Welzijn 33



Iets voor jou?
• Je bent sociaal en staat 
 sterk in je schoenen 
• Je vindt het leuk om met 
 mensen te werken en hen 
 te ondersteunen
• Je bent geïnteresseerd 
 in het gedrag van 
 mensen en hebt geen 
 9-tot-5 mentaliteit 
• Je toont initiatief en 
 hebt inlevingsvermogen 
• Je bent zelfstandig 
 en hebt een sterk 
 verantwoordelijkheids-
 gevoel 

In de maatschappelijke zorg bied je 
zorg en begeleiding aan mensen die 
- door (een combinatie van) lichame-
lijke, psychische of sociale problemen 
- niet in staat zijn volledig voor zichzelf 
te zorgen. Deze kwetsbare mensen, 
zoals mensen met een verstandelijke 
beperking, ouderen of mensen met 
psychische problemen, ondersteun je 
bij het behouden of vergroten van de 
zelfredzaamheid. Je werkt bij de men-
sen thuis, of in een (crisis)opvangcen-
trum, woonvoorziening, dagcentrum 
of tehuis.

Het eerste jaar is een gemeenschap-
pelijk basisjaar maatschappelijke zorg. 
Je doet allerlei kennis op en oefent 
met communicatieve en organisatori-
sche vaardigheden die je nodig hebt 
om het beroep te kunnen uitoefenen. 
Het tweede en derde jaar richt je je 
helemaal op het uitstroomprofiel van 
jouw keuze.

Welzijn | Niveau 3 & 4

Maatschappelijke 
zorg

34



Opleiding

Begeleider specifieke 
doelgroepen
Niveau: 3 Crebonummer: 25476 Leerweg: BOL

Als	begeleider	specifieke	doelgroepen	ondersteun	je	cliën-
ten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psy-
chiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Je begeleidt 
groepen en zorgt voor een vertrouwde en veilige leefom-
geving en een zinvolle dagbesteding. Je draagt bij aan het 
herstel, zelfstandig functioneren en de zelfredzaamheid van 
de cliënt.

Dit doe je door goed te kijken naar de 
achtergrond van de cliënten, te luiste-
ren naar hun verhaal en daarop in te 
springen. Of door te ondersteunen bij 
het vinden van een geschikte woon-
ruimte of de dagelijkse activiteiten en 
bezigheden te begeleiden. Je leert 
de lichamelijke, psychische en sociale 
problemen kennen van verschillende 
doelgroepen en ook hoe je als bege-
leider zelfstandig te werk gaat.

Toelatingstip
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Afhankelijk van je richting, kun je aan 
de slag in de gehandicaptenzorg, 
welzijnsinstanties, maatschappelijke 
opvang, geestelijke gezondheidszorg 
of ouderenzorg.

Verder leren? 
• Persoonlijk begeleider specifieke 
 doelgroepen, niveau 4
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Opleiding

Begeleider 
gehandicaptenzorg  
Niveau: 3 Crebonummer: 25475  Leerweg: BOL

De begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en onder-
steuning aan cliënten van alle leeftijden met verstandelijke, 
lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. 

Je hebt hierbij aandacht voor meerde-
re problemen. Je richt je, afhankelijk 
van de ernst van de handicap, op het 
versterken van de zelfredzaamheid en 
kracht van de cliënt. Je houdt hierbij 
oog voor de kwaliteit van leven en 
het voorkomen van ongemak van de 
cliënt. Je doet uitvoerend werk. Dit 
kan zowel verzorgend als ondersteu-
nend en/of begeleidend zijn. Je weet 
hoe je om kunt gaan met gevoelens 
en emoties en je kan je eigen grenzen 
aangeven. Je leert de lichamelijke, 
psychische en sociale problemen 
kennen van verschillende doelgroe-
pen, maar ook hoe je als begeleider 
zelfstandig te werk gaat.

Toelatingstip
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Je gaat aan de slag in de gehandi-
captenzorg. Binnen een organisa-
tie of instelling of ambulant bij de 
mensen thuis.

Verder leren?
• Persoonlijke begeleider 
 gehandicaptenzorg, Niveau 4   
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Opleiding

Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen  
Niveau: 4 Crebonummer: 25478  Leerweg: BOL

Als	persoonlijk	begeleider	specifieke	doelgroepen	onder-
steun je cliënten van alle leeftijden met meervoudige pro-
blemen, waaronder psychiatrische en gedragsproblemen. 
De cliënten hebben (tijdelijk of langdurig) ondersteuning 
nodig bij de dagelijkse bezigheden en/of het functioneren 
in de samenleving.

Je leert hoe je - via een vertrouwde, 
veilige en stimulerende leefomgeving 
en een zinvolle dagbesteding - de zelf-
redzaamheid en kracht van de cliënt 
versterkt, op het gebied van wonen, 
werken en vrijetijdsbesteding. Dat 
kan in een instelling zijn, maar steeds 
vaker is dit thuis bij cliënten. Je kijkt 
naar iemands situatie, luistert naar hun 
verhaal en speelt daarop in. Daarom 
leer je alles over de voorzieningen 
voor en mogelijkheden van mensen 
met meervoudige problemen. Maar je 
leert ook je werkzaamheden afstem-
men en nieuwe collega’s, stagiaires en 
vrijwilligers begeleiden.

Toelatingstip
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Je gaat aan de slag als groepsleider, 
persoonlijk begeleider, woon- of 
activiteitenbegeleider. Je kunt werken 
in de daklozen- of verslavingszorg, een 
asielzoekerscentrum, de dagbesteding 
voor voormalige psychiatrische patiën-
ten en in de ouderenzorg.  

Verder leren?
• Hbo Culturele en 
 Maatschappelijke Vorming
• Hbo Pedagogiek
• Hbo Sociaal 
 Pedagogische Hulpverlening
• Hbo Sociaal 
 Juridische Dienstverlening
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Opleiding

Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg  
Niveau: 4 Crebonummer: 25477  Leerweg: BOL

De begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en onder-
steuning aan cliënten van alle leeftijden met verstandelijke, 
lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. 

Je richt je, afhankelijk van de ernst van 
de handicap, op het versterken van 
de zelfredzaamheid en kracht van de 
cliënt. Je houdt hierbij oog voor de 
kwaliteit van leven en het voorkomen 
van ongemak van de cliënt.
Het is hierbij belangrijk dat je kansen 
ziet en oppakt, creatieve oplossin-
gen kunt bedenken en de landelijke 
ontwikkelingen in de gaten houdt. 
Met deze opleiding richt je je speci-
fiek op mensen met een of meerdere 
handicaps. Verzorging, zelfredzaam-
heid en kwaliteit van leven zijn zaken 
die belangrijk zijn. Maar ook: hoe ga 
je om met emoties en hoe geef je 
grenzen aan.

Toelatingstip
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Je gaat aan de slag als 
groepsleider, persoonlijk begeleider, 
woon- of activiteitenbegeleider in de
gehandicaptenzorg.

Verder leren?
• Hbo Culturele en 
 Maatschappelijke Vorming
• Hbo Pedagogiek
• Hbo Sociaal 
 Pedagogische Hulpverlening
• Hbo Sociaal 
 Juridische Dienstverlening
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Iets voor jou?
• Je vindt het leuk om met kinderen te werken, 
 te plannen en organiseren
• Kinderen voelen zich bij jou op hun gemak
• Je bent geduldig en initiatiefrijk 
•	Je	bent	sociaal,	flexibel	en	zelfstandig	

Pedagogisch werk is de overkoepelende term voor de opleidingen waarmee je 
straks met kinderen kunt gaan werken. Of dit nu in een school is, op een kinder-
dagverblijf, voorschool, peuterspeelzaal, een buiten- of naschoolse opvang.

Het eerste jaar van deze opleiding is een gezamenlijk basisjaar voor beide 
niveaus. In dit jaar oriënteer je je op jouw toekomstige beroep. Je werkt aan je 
basisvaardigheden, zoals interactie en organisatorische vaardigheden, ontwikke-
lingspsychologie en pedagogiek. Vanaf de eerste dag van je opleiding werk je 
aan opdrachten die je vervolgens in de praktijk mag uitvoeren, zoals spelvormen 
met basisschoolkinderen. Zo wordt wat je doet gelijk tastbaar.

Aan het eind van het eerste jaar bepaal je, samen met je studieloopbaanbegelei-
der, welk uitstroomprofiel het best bij jou past. 

Welzijn | Niveau 3 & 4

Pedagogisch 
werk

40



Opleiding

Pedagogisch 
medewerker 
kinderopvang
Niveau: 3 Crebonummer: 25603 Leerweg: BOL/BBL

Als pedagogisch medewerker creëer je een veilige, 
vertrouwde omgeving voor kinderen waarbinnen je in-
teractievaardigheden (vaardigheden voor omgang met 
kinderen) toepast. 

Je zorgt voor een balans tussen rust 
en structuur enerzijds en uitdaging, 
activiteiten en (vrij) spel anderzijds. 
Om de taal-/denkontwikkeling van de 
kinderen te stimuleren, maak je voort-
durend gebruik van taal. Het werk dat 
je doet is vooral uitvoerend.

Toelatingstips
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

• Een vooropleiding zorg en/of welzijn 
 is een pre.

Jouw carrière
Je komt te werken met kinderen van 
0 tot 14 jaar op kinderdagverblij-
ven, de voor- , tussen en naschool-
se opvang, bij peuterspeelzalen, 
voorschool, de brede school en in 
integrale kindcentra.

Verder leren? 
• Gespecialiseerd pedagogisch mede-
werker, niveau 4 
• Sociaal werk, niveau 4
• Onderwijsassistent, niveau 4
• Maatschappelijke zorg, niveau 4
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Opleiding

Gespecialiseerd 
pedagogisch 
medewerker
Niveau: 4 Crebonummer: 25484 Leerweg: BOL/BBL

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker creëer je een 
veilige, vertrouwde omgeving voor kinderen en jongeren 
waarbinnen je interactievaardigheden toepast. 

Je zorgt voor een balans tussen rust en 
structuur enerzijds en uitdaging, activi-
teiten en (vrij) spel anderzijds. Je weet 
van aanpakken en bent ondernemend. 
Om de taal- en denkontwikkeling van 
de kinderen en jongeren te stimuleren, 
maak je voortdurend gebruik van taal. 
Je leidinggevende talenten komen van 
pas wanneer je collega’s begeleidt bij 
de ontwikkeling van zowel individue-
le als groepsgerichte activiteiten. Je 
stimuleert en adviseert waar nodig.

Toelatingstip
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Je komt te werken met kinderen van 
0 tot 14 jaar op kinderdagverblij-
ven, de voor- , tussen en naschool-
se opvang, bij peuterspeelzalen, 
voorschool, de brede school en in 
integrale kindcentra.

Verder leren? 
• Hbo Lerarenopleiding of Pabo
• Hbo Pedagogiek
• Hbo Culturele en 
 Maatschappelijke Vorming
• Hbo Sociaal 
 Pedagogische Hulpverlening
• Hbo Sociaal Juridische 
 Dienstverlening
• Hbo Maatschappelijk Werk 
 en Dienstverlening
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Opleiding

Onderwijsassistent
Niveau: 4 Crebonummer: 25484 Leerweg: BOL/BBL

Als onderwijsassistent help je een leerkracht (bijvoorbeeld 
op een basisschool, in het voortgezet onderwijs, speciaal 
onderwijs of mbo) op alle mogelijke manieren bij het onder-
wijs. Je assisteert de leerkracht en bekijkt hoe de klas zo 
goed mogelijk kan functioneren. 

Je begeleidt en ondersteunt kleine 
groepjes of individuele leerlingen bij 
bijvoorbeeld rekenen, taal en expres-
sievakken als muziek, handvaardigheid, 
tekenen en dramatische vorming. Ook 
ondersteun je bij buitenschoolse activi-
teiten en bij administratieve werkzaam-
heden. Naast de onderwijsinhoudelijke 
taken kun je ook zorgtaken krijgen, 
zoals het verlenen van (eerste) hulp 
bij ongelukken.

Toelatingstip
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Je kunt als onderwijsassistent aan de 
slag in het basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en het mbo, op kinder-
dagverblijven, de voor-, tussen- en 
naschoolse opvang, peuterspeelza-
len, voorschool, de brede school en 
integrale kindcentra, voor kinderen van 
0 tot 14 jaar.

Verder leren? 
• Hbo Lerarenopleiding of Pabo
• Hbo Pedagogiek
• Hbo Culturele en 
 Maatschappelijke Vorming
• Hbo Sociaal 
 Pedagogische Hulpverlening
• Hbo Sociaal Juridische 
 Dienstverlening
• Hbo Maatschappelijk Werk 
 en Dienstverlening
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Iets voor jou?
• Je werkt graag 
 samen met mensen 
 met verschillende 
 achtergronden
•	Je	bent	flexibel	
 en zelfstandig 
• Je neemt zelf initiatief en 
 legt makkelijk contact 
• Je kunt goed organiseren 
 en planmatig werken
• Je hebt belangstel-
 ling voor mensen en  
 maatschappelijke kwesties
• Je kunt luisteren, 
 doorvragen en adviseren

Welzijn | Niveau 4

Sociaal werk  

Sociaal werk is de verbindende factor 
tussen zorg, onderwijs, welzijn en werk. 
Deze sector is flink aan het veranderen. 
Zo zijn veel taken van de provincie naar 
de gemeente overgeheveld en wordt de 
zorgtaak steeds meer bij burgers gelegd. 
Het takenpakket van sociaal werkers 
wordt hierdoor steeds uitgebreider 
en uitdagender.

Het eerste jaar van de studie is een 
basisjaar. Je doet allerlei kennis op over 
verschillende doelgroepen en sociale 
problematieken. Je oefent met commu-
nicatieve en organisatorische vaardighe-
den die je nodig hebt om een beroep 
als sociaal werker te kunnen uitoefenen. 
Ook werk je aan projecten en vinden er 
verschillende excursies plaats waardoor 
je een goed beeld krijgt van het beroep.

Het tweede en derde jaar richt je je hele-
maal op het beroep sociaal-maatschap-
pelijk dienstverlener of sociaal cultureel 
werker en loop je stage. 
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Opleiding

Sociaal cultureel 
werker 
Niveau: 4 Crebonummer: 25488  Leerweg: BOL

Als sociaal cultureel werker ben je erop gericht sociale 
vraagstukken samen met burgers op te lossen. Je werkt 
veelal in of vanuit een gebied (wijk, buurt of dorp) voor een 
specifieke	bevolkingsgroep.

In deze setting werk je steeds minder 
vaak op één locatie, maar ga je er juist 
op uit om onder de mensen te zijn. Je 
leert hoe je mensen in achterstandsitu-
aties kunt ondersteunen, zodat ze hun 
positie in de maatschappij versterken. 
Vakken die je krijgt zijn bijvoorbeeld: 
jeugd- en jongerenwerk, netwerken 
en sociale kaart (het overzicht van 
instellingen die hulp bieden aan een 
bepaalde hulpgroep), kunst en cultuur 
en marketing.

Toelatingstip
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Als sociaal cultureel werker kun je aan 
de slag in buurt- en wijkcentra, het jon-
gerenwerk, bij de gemeente, culturele 
en educatieve instellingen en buiten-
schoolse opvang. Je kunt ook 

werkzaam zijn in functies binnen de 
maatschappelijke opvang, de buiten-
schoolse opvang of organisaties voor 
kunst, cultuur en amusement.

Verder leren? 
• Hbo Lerarenopleiding of Pabo
• Hbo Rechten
• Hbo Culturele en 
 Maatschappelijke Vorming
• Hbo Sociaal 
 Pedagogische Hulpverlening
• Hbo Sociaal 
 Juridische Dienstverlening
• Hbo Maatschappelijk Werk 
 en Dienstverlening
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Opleiding

Sociaal-maatschappelijk
dienstverlener  
Niveau: 4 Crebonummer: 25489 Leerweg: BOL

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener werk je aan de 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen door hen 
te ondersteunen.

Je adviseert en informeert, ook op 
juridisch en financieel gebied, en 
geeft praktische hulpverlening of 
verwijst door naar andere instanties. 
Een sociaal-maatschappelijk dienst-
verlener werkt met diverse doelgroe-
pen die verschillende hulpvragen 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
huurders, mensen met schulden, 
tienermoeders en werkloze jongeren. 
Je leert je hoe je deze mensen kunt 
ondersteunen bij sociaal-maatschap-
pelijke vragen of problemen. Je krijgt 
vakken als: voorlichting en advies, 
recht, schuldhulpverlening, 
dienstverleningsplan.

Toelatingstip
• Om stage te kunnen lopen heb je 
 een Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (VOG) nodig. Lees meer hierover 
 op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Als sociaal cultureel werker kun je aan 
de slag in buurt- en wijkcentra, het jon-
gerenwerk, bij de gemeente, culturele 
en educatieve instellingen en buiten-
schoolse opvang. Je kunt ook 
werkzaam zijn in functies binnen de 
maatschappelijke opvang, de buiten-
schoolse opvang of organisaties voor 
kunst, cultuur en amusement.

Verder leren? 
• Hbo Lerarenopleiding of Pabo
• Hbo Rechten
• Hbo Culturele en 
 Maatschappelijke Vorming
• Hbo Sociaal 
 Pedagogische Hulpverlening
• Hbo Sociaal 
 Juridische Dienstverlening
• Hbo Maatschappelijk Werk 
 en Dienstverlening
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Sport-
academie
Wil je mensen in 
beweging brengen en 
geef je niet snel op? 
Op de Sportacademie leer je hoe je mensen helpt met re-
valideren, je leert kinderen zwemmen of geeft bijvoorbeeld 
fitness	les.	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.
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Onze Sport-opleidingen:

Sport- & bewegingsleider  BOL Niveau 3 53

Coördinator sport- & bewegingsagogie     BOL Niveau 4 54

Coördinator buurt, onderwijs & sport  BOL Niveau 4 55

Coördinator sport, bewegen & gezondheid   BOL Niveau 4 56

Coördinator sportinstructie, training 
& coaching    BOL Niveau 4 57
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Iets voor jou?
• Je bent sportief en hebt een goede conditie
• Je bent gedreven, maar winnen is niet het enige voor jou
• Je bent zelfstandig en gemotiveerd
• Je weet het beste in anderen naar boven te halen
• Je bent geduldig en sociaal

De opleiding 
Iedereen die wordt toegelaten op de Sportacademie start in een algemeen 
basisjaar. Daarin zitten zowel niveau 3 als niveau 4 studenten. Naar aanleiding van 
de resultaten, advies en ervaringen in het basisjaar, krijg je een tussentijds studie-
advies. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies voor je 
verdere opleiding: niveau 3 óf niveau 4.

Stagelopen
Een belangrijk deel van je opleiding loop je stage. Dit begint al bij de start van 
het eerste schooljaar: na de introductieweek ga je al één middag in de week als 
allround sportleider aan de slag bij een sportvereniging. We raden je daarom aan 
om al voor of in de vakantie op zoek te gaan naar een stageplaats!

Sportacademie | Niveau 3 & 4

Sport & 
bewegen
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Opleiding

Sport- & 
bewegingsleider  
Niveau: 3 Crebonummer: 25415  Leerweg: BOL

Als sport- en bewegingsleider werk je bij een sportclub of 
-vereniging waar je clubleden begeleidt, of je bent actief in 
het sportbuurtwerk. Je geeft bewegingsadvies en tactische 
aanwijzingen voor betere prestaties.

Je motiveert, biedt nieuwe technieken 
maar signaleert ook problemen en 
speelt hierop in. Verder zorg je ervoor 
dat de sfeer goed is. Je stelt een 
trainingsprogramma samen dat past bij 
het niveau van de groep. Ook regel je 
de materialen die je daarbij gebruikt.

Toelatingstips
We verwachten van onze studenten 
dat ze er 100% voor gaan. Daarom 
hebben we een uitgebreide toelatings-
procedure, deze bestaat uit:
• een sporttest
• een talentscan 
• een kennismakingsgesprek
• een bewijs van 
 sportmedische keuring
• een zwemdiploma of de 
 bereidheid om deze te halen

Jouw carrière
Wanneer je een opleiding volgt aan 
de Sportacademie, ga je meestal aan 
de slag in een fitnesscentrum, bij een 
sportvereniging, in een gezondheids-
centrum of bij een buiten- of naschool-
se opvang. Het hangt er maar net 
vanaf waar jouw passie ligt.

Verder leren? 
• Coördinator sport- & 
 bewegingsagogie, niveau 4
• Coördinator buurt, onderwijs 
 & sport, niveau 4
• Coördinator sport, bewegen 
 & gezondheid, niveau 4
• Coördinator sportinstructie, 
 training & coaching, niveau 4
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Opleiding

Coördinator sport- 
& bewegingsagogie  
Niveau: 4 Crebonummer: 25412  Leerweg: BOL

Het werk van een coördinator sport- & bewegingsagogie 
is gericht op het bevorderen van de psychische, sociale 
en lichamelijke ontwikkeling van een groep of een per-
soon. Daarnaast hou je je bezig met het optimaliseren 
van bewegingsgedrag. 

Tijdens je werk krijg je te maken met 
mensen die lichamelijke of verstande-
lijke beperkingen hebben. Ook psychi-
sche problemen en gedragsproblemen 
horen hierbij. Het is dus belangrijk dat 
je kunt omgaan met de emoties van 
jouw patiënten en je moet je kunnen 
inleven in hun problematiek. Je werkt 
voornamelijk zelfstandig, maar weet 
specialisten in te schakelen wanneer 
dat nodig is.

Toelatingstips
We verwachten van onze studenten 
dat ze er 100% voor gaan. Daarom 
hebben we een uitgebreide toelatings-
procedure, deze bestaat uit:
• een sporttest
• een talentscan 
• een kennismakingsgesprek
• een bewijs van 
 sportmedische keuring
• een zwemdiploma of de 
 bereidheid om deze te halen

Jouw carrière
Je werkt voor verzorgingscentra, rein-
tegratie-instellingen, in de ouderen-
zorg of de gehandicaptenzorg.

Verder leren? 
• Hbo Bewegingsagogie 
 & Psychomotorische therapie
• Hbo Fysiotherapie
• Hbo Sportfysiotherapie
• Hbo Oefentherapie Cesar
• Hbo Oefentherapie Mensendieck
• Hbo Bewegingstechnologie
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Opleiding

Coördinator buurt, 
onderwijs & sport   
Niveau: 4 Crebonummer: 25411  Leerweg: BOL

Sportiviteit, motivatie en coördinatie staan centraal 
binnen het werk als coördinator buurt, onderwijs & sport. 
Je voert verschillende projecten uit en coördineert deze. 
Het doel hierbij is om mensen en (doel)groepen te active-
ren en te stimuleren. 

Je motiveert ze om actief te zijn én 
natuurlijk te blijven. Het gaat om 
projecten waarbij je bijvoorbeeld de 
sportaanbieders in een stad of wijk 
beter op elkaar aan laat sluiten en ook 
om het organiseren van bijvoorbeeld 
een sportevenement of -toernooi. Bin-
nen het onderwijs bestaat jouw taak uit 
het geven van lessen (bewegingson-
derwijs) onder begeleiding van een le-
raar. Je bekijkt eerst wat de opdracht/
vraag is en maakt vervolgens een plan 
van aanpak. Ook ben jij degene die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van dit plan.

Toelatingstips
We verwachten van onze studenten 
dat ze er 100% voor gaan. Daarom 
hebben we een uitgebreide toelatings-
procedure, deze bestaat uit:
• een sporttest
• een talentscan 

• een kennismakingsgesprek
• een bewijs van 
 sportmedische keuring
• een zwemdiploma of de 
 bereidheid om deze te halen

Jouw carrière
Je kunt in het onderwijs terecht of 
in de buiten- en naschoolse op-
vang, of misschien kies je liever 
voor de gemeente of een jongeren- 
of buurtcentrum?

Verder leren? 
• Hbo Leraar VO 1e graad 
 Lichamelijke Opvoeding (ALO)
• Hbo Sport & 
 Bewegingseducatie Pabo
• Hbo Toerisme & Recreatie
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Opleiding

Coördinator 
sport, bewegen 
& gezondheid   
Niveau: 4 Crebonummer: 25413  Leerweg: BOL

Als je kiest voor de uitstroomrichting Sport, bewegen & 
gezondheid, dan richt jij je op het aanbieden van diverse 
soorten sporten om mensen bewust te maken dat een ge-
zonde levensstijl belangrijk voor hen is. Of dit nu kinderen, 
volwassenen of bejaarden zijn. 

Toelatingstips
We verwachten van onze studenten 
dat ze er 100% voor gaan. Daarom 
hebben we een uitgebreide toelatings-
procedure, deze bestaat uit:
• een sporttest
• een talentscan 
• een kennismakingsgesprek
• een bewijs van 
 sportmedische keuring
• een zwemdiploma of de 
 bereidheid om deze te halen

Jouw carrière
Je kunt aan de slag als personal 
coach, verzorger, fitness & health 
manager of als leefstijlcoach bij allerlei 
aan sport gerelateerde organisaties. 
Hierbij kun je denken aan vereni-
gingen, fitnesscentra, gemeentes 
of sportbonden.

Verder leren? 
• Hbo Leraar VO 1e graad 
 Lichamelijke Opvoeding (ALO)
• Hbo Sport & Bewegingseducatie

56



Opleiding

Coördinator 
sportinstructie, 
training & coaching 
Niveau: 4 Crebonummer: 25414  Leerweg: BOL

Als coördinator sportinstructie, training & coaching bouw 
je een band op met je deelnemers en motiveer je ze om 
gezamenlijk gestelde doelen te bereiken. Je hebt doorzet-
tingsvermogen, wekt vertrouwen op bij mensen, inspireert 
hen en haalt het beste in hen naar boven. 

Toelatingstips
We verwachten van onze studenten 
dat ze er 100% voor gaan. Daarom 
hebben we een uitgebreide toelatings-
procedure, deze bestaat uit:
• een sporttest
• een talentscan 
• een kennismakingsgesprek
• een bewijs van 
 sportmedische keuring
• een zwemdiploma of de 
 bereidheid om deze te halen

Jouw carrière
Je werkt vooral in organisaties die pri-
mair gericht zijn op sport en bewegen; 
zoals sportverenigingen, fitnesscentra, 
sport- en bewegingscentra. Ook kun je 
werkzaam zijn in organisaties of bedrij-
ven die sport, bewegen en recreatie 

met elkaar combineren en in organi-
saties waarin sport en bewegen deel 
uitmaakt van de beroepsuitoefening, 
zoals bij Defensie, de brandweer 
of politie.

Verder leren? 
• Hbo Trainer/coach, niveau 5
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Aanmelden, intakeactiviteiten & toelating
Iedereen is van harte welkom bij ROC TOP. Be-
langrijk 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 ken-
nismakingsactiviteiten. 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 versnel-
len. Vraag tijdens je kennismakingsgesprek naar 
de mogelijkheden.

Keuzedelen
Tijdens je opleiding kun je één tot drie keuzede-
len 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 keu-
zedelen bij jouw opleiding horen, vind je onder 
de betreffende examenplannen van de opleidin-
gen op onze website: www.roctop.nl/examens.

Kansen op stage & werk
Weten wat je kansen op stage en werk zijn? 
Kijk bij de opleidingsinformatie van de desbetref-
fende opleiding op roctop.nl.

Easy Access 
Campus Health & Sport 
Opleidingen Zorg & Welzijn
Bereikbaar via:
Metro en trein – station Rai 
(5 min lopen)
Bus – 62, 464, 754 
(<5 min lopen)
612 (5 min lopen)
Tram – 4 (5 min lopen)

Easy Access
Campus Health & Sport
Opleidingen Sportacademie
Bereikbaar via:
Metro – Amstelveenseweg 
(5-10 min lopen)
Bus – 62 (5 min lopen), 
341, 346, 347, 357, 
397, N47, N57, N97 
(5-10 min lopen)
Tram – 24 (5 min lopen)

Algemene informatie

Aanmelden voor een 
ROC TOP-opleiding 
doe je via: 
aanmelden.roctop.nl.
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Onderwijsovereenkomst (OOK)
Je toelating wordt officieel vastge-
legd in een onderwijsovereenkomst 
met je rechten en plichten als stu-
dent, en die van de school. Dit is 
verplicht voordat je met de oplei-
ding 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 verschil-
len, 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,-

•  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,-

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 studiefinancie-
ring 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 kennisma-
kingsgesprek en/of welkomdag.

 Heb je een vraag 
 of hulp nodig?
 Whatsapp ons 
 op 06 25 68 87 24
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“Bij ons is het belangrijk 
dat je jezelf kunt zijn.”

Roman Hopman
Docent Nederlands en Engels
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Kom langs op 
een Open Huis 
of Meeloopdag!

Kijk voor meer 
informatie op: 
roctop.nl/agenda

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

Meeloopmiddag

• 12 december 2019 Donderdag 13.00 - 15.00 uur

 
• 11 februari 2020 Dinsdag 13.00 - 15.00 uur

• 26 maart 2020 Donderdag 13.00 - 15.00 uur



Amsterdam

Amsterdam-Zuid

Amsterdam-Noord

Amsterdam-Oost

Amsterdam
Nieuw-West

Amsterdam
Zuidoost

Campus
TOP Health & Sport 
Opleidingen Zorg & Welzijn

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

Campus 
TOP Health & Sport
Opleidingen Sportacademie

Burgerweeshuispad 54
(Sporthallen Zuid)
1076 EP Amsterdam
020 462 01 10
health-sport@roctop.nl

Je hebt les in 
Amsterdam Zuid

HOSPITALITY & EVENTS

STARTBUSINESS

HEALTH & SPORT

SPORTACADEMIE

ZORG & WELZIJN

HEALTH & SPORT

FIETSTECHNIEK

HOSPITALITY & EVENTS


