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“Je kan hier 
gewoon jezelf zijn, 
maar je moet wel 
je best doen.”

Anu van Duifhuizen
Student Dienstverlening - 
Helpende zorg en welzijn

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 1 -  1 jaar
Niveau 2 -  2 jaar

Wettelijke vooropleidingseisen 
Niveau 1
•  Je bent op 1 augustus 2020 minimaal 16 jaar
•  Je voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating  
 tot een opleiding mbo niveau 2, mbo niveau 3 of mbo  
 niveau 4 opleiding

Niveau 2
•  Minimaal vmbo-diploma (basis) 
•  Diploma Entree-opleiding
•  Soms gelden andere eisen, je moet dan in ieder geval wel 
 16 jaar zijn. Dit lees je bij de opleiding onder ‘Toelatingstips’ .

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

Ga je liever al aan de slag en wil je 
minder lesuren? Of misschien werk je 
al en/of heb je nooit een (v)mbo-di-
ploma gehaald? Dan kun je met een 
BBL-opleiding snel door naar een ni-
veau 2 opleiding. Een BBL-opleiding is 
een combinatie van werkend leren en 
een opleiding binnen een bedrijf. Het 
onderwijsprogramma van een BBL-op-
leiding bestaat per jaar uit minimaal 
200 uur begeleide onderwijstijd (een 
dag per week naar school) en (mini-
maal) 620 uur werkuren. Wat je op een 
ROC TOP opleiding leert, pas je toe in 
de praktijk en wat je in de praktijk ge-
daan hebt, bespreek je op school. Je 
krijgt opdrachten in echte werksituaties 
waarbij praktijkgerichte werkzaamhe-
den centraal staan. Hierdoor leer je 
vakkennis en vaardigheden.

Om een BBL-opleiding te volgen, 
moet je een (leer)arbeidsover-
eenkomst hebben bij een (SBB) 
erkend leerbedrijf. 

Je vindt deze bedrijven op de site 
van het SBB (s-bb.nl). Heb je een 
stagebedrijf dat nog niet erkend is, 
dan kan deze op de site van s-bb een 
erkenning aanvragen. Let wel op: voor 
sommige leerwerkplekken geldt dat je 
minimaal 18 jaar bent (in het jaar dat je 
opleiding start).
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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.  

Het nieuwe leren
bij ROC TOP

“Ik vind het
belangrijk dat 
iedereen z’n 
talenten benut.”

Chander Peroti
Docent en Mentor/SLB’er
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Met een entree-opleiding kun je, 
binnen een jaar, doorstromen naar een 
mbo-vervolgopleiding of aan de slag 
op de arbeidsmarkt. Samen kijken we 
tijdens het jaar naar jouw sterke kanten 
en je interesses en bepalen we welke 
richting voor jou het meest geschikt is. 
Kies je voor een opleiding op niveau 2,  
dan hoef je nog niet meteen te 
beslissen wat je straks gaat doen. Je 
maakt eerst kennis met verschillende 
opleidingen en maakt daarna pas 
een keuze. 

Dankzij een goede basis ben jij straks 
klaar voor je toekomst: of je nu in 
dienst gaat van een van de vele 
werkgevers in en om Amsterdam of 
straks verder leert op een van onze 
andere campussen. 

Welkom bij de campus
Start

TOP Start 
werkt samen met…
Deze campus werkt samen met 
diverse partners om in co-creatie 
onderwijs te ontwikkelen, zoals:

• Bouwgroep Geja 
 Werkprojecten
• Pits
• Blik op Talent
• Damen Shipyard

Soms heb je door omstandigheden nog geen diploma of 
startkwalificatie kunnen halen. Of je weet gewoon nog niet 
wat je wilt worden en twijfelt over je vervolgopleiding.  
Op TOP Start krijg jij de ruimte om te ontdekken wat je 
later wilt gaan doen! 
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Entree 
(Assistent) 
Wil je snel aan het 
werk of verder op 
het mbo niveau 2? 
Wij vinden het belangrijk dat je de tijd neemt en krijgt om 
te ontdekken wat jij interessant vindt, wat jouw sterke ei-
genschappen zijn en welk beroep daar het best bij past. De 
Entree-opleiding is daarom heel praktijkgericht. Al vroeg 
ga je op stage. Eerst oriënterend zodat je op verschillende 
plekken de praktijk kunt proeven. Daarna ga je ook nog op 
stage die past bij de richting van je beroepskeuze. Wij leren 
je plannen, hoe je opdrachten maakt en wat een goede 
werkhouding is. Ook leer je hoe je (beter) kunt samenwer-
ken met collega’s en hoe je omgaat met veranderingen of 
druk als het soms even tegenzit. Daarnaast werk je aan de 
vakken Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 
Als je klaar bent, kun je kiezen om te gaan werken of (bin-
nen TOP) verder te leren.
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Onze Entree-opleidingen:

Assistent verkoop/retail  BOL/BBL Niveau 1 15

Assistant logistiek BOL/BBL Niveau 1 16

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie  BOL/BBL Niveau 1 17

Assistent dienstverlening en zorg  BOL/BBL Niveau 1 18

Assistent plant of (groene) leefomgeving  BOL/BBL Niveau 1 19

Assistent bouwen, wonen en onderhoud BOL/BBL Niveau 1 20

Assistent installatie en constructietechniek BOL/BBL Niveau 1 21

Entree Assistent 13



Iets voor jou?
• Je bent 16 jaar of 
 ouder op 1 augustus van 
 het schooljaar dat je 
 wilt starten
• Je hebt geen 
 (v)mbo-diploma’s behaald
• Je wilt snel aan het werk 
 of doorleren op een 
 mbo-opleiding, niveau 2

Bindend studieadvies
Binnen de entree-opleiding krijg 
je na 4 maanden een bindend 
studieadvies. Dan wordt bepaald op 
welke richting/uitstroom je uiteindelijk 
examineert. Je begint het jaar met een 
kennismakingsgesprek met je mentor, 
waarna je elke maand je ontwikkeling 
in je POP vastlegt. Je krijgt na 3 
maanden een voorlopig advies, waarin 
je jezelf nog mag en kan verbeteren. 
Mocht je het niet eens zijn met het 
advies, dan kun je nog in gesprek: na 4 
maanden is je advies bindend.

Verder leren of werken?
Na een entree-opleiding kun je ervoor 
kiezen om te gaan werken of verder te 
leren. Wanneer je door wilt leren, heb 
je de keuze uit:
• Mbo,  niveau 2 BOL
• Mbo Leerwerktraject/BBL,  niveau 2

Entree (Assistent) | Niveau 1

#klaarvoordestart
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Opleiding

Assistent 
verkoop/retail 
Niveau: 1 Crebonummer: 25257 Leerweg: BOL/BBL

Vind je het leuk om in een winkel te werken? Een assis-
tent verkoop/retail assisteert bij het werk in de winkel en 
het magazijn. 

Je kunt bij verschillende soorten 
bedrijven aan de slag, van een 
supermarkt tot een kledingwinkel. 
Je vindt het leuk om klanten te 
ontvangen en te helpen. Onder 
begeleiding van een collega 
werk je netjes en nauwkeurig. 
Je toont inzet, enthousiasme en 
neemt verantwoordelijkheid. Bij 
veranderingen stel je je flexibel op. 
Ook help je bij het netjes houden 
van de winkel en het opruimen van 
goederen die geleverd zijn. 

Jouw carrière
Als assistent verkoop/retail (detailhan-
del) kom je in een winkel te werken, 
waar je klanten helpt, helpt bij het 
ontvangen en opruimen van goederen 
en het netjes houden van de winkel.

Verder leren?
• Verkoper, niveau 2
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Opleiding

Assistent logistiek
Niveau: 1 Crebonummer: 25254 Leerweg: BOL/BBL

Heb jij zin in een dynamische baan? Als assistent logistiek 
werk je in alle branches van de handel- en transportsector. 
Bijvoorbeeld bij een logistiek bedrijf, in een groothandel, 
bij een transportbedrijf, distributiecentrum, warenhuis 
of productiebedrijf. 

Afhankelijk van de grootte en het type 
bedrijf waar je werkt, is je takenpakket 
breed of meer specialistisch. Het kan 
zijn dat je - roulerend - alle taken in 
het logistieke proces moet uitvoeren 
en binnen het hele magazijn werkzaam 
bent. Of dat je vooral gericht bent op 
bijvoorbeeld alleen het verzamelen van 
goederen. Je werkt onder begeleiding, 
maar zo zelfstandig mogelijk. 

Jouw carrière
Als assistent logistiek ga je aan de slag 
in een magazijn of bij een logistiek 
bedrijf zoals een verhuis- of trans-
portbedrijf of pakketdienst. Je neemt 
goederen in ontvangst, zorgt dat de 
spullen netjes opgeslagen worden 
en dat de juiste spullen bij de juiste 
personen terechtkomen.

Verder leren?
• Logistiek medewerker of 
 Havenlogistiek, niveau 2
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Opleiding

Assistent horeca, 
voeding of 
voedingsindustrie 
Niveau: 1 Crebonummer: 25252 Leerweg: BOL/BBL

Werk je graag met mensen? En heb je een interesse in 
voeding? Als assistent horeca, voeding of voedingsindu-
strie kan je in verschillende sectoren aan de slag.  

Bijvoorbeeld in de horeca of de sector 
brood en banket. In de horeca kun 
je werken bij een restaurant, café, 
cateringbedrijf of zalencomplex. In de 
sector brood en banket kun je aan de 
slag bij een ambachtelijke brood- en 
banketbakkerij of patisserie. Je werkt 
hygiënisch en gaat op een goede ma-
nier om met leveranciers en chauffeurs 
waar je mee te maken krijgt.

Jouw carrière
De opleiding Assistent horeca, voe-
ding of voedingsindustrie leidt op 
voor het werk in de horeca, bediening, 
catering, bij snackbars of restaurants 
en ook voor werken in de food-sec-
tor zoals bakker en traiteur of bij 
grote voedingsbedrijven.

Verder leren?
• Gastheer of – vrouw, Medewerker  
 Fastservice of Kok, niveau 2
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Opleiding

Assistent dienst -
verlening en zorg 
Niveau: 1 Crebonummer: 25251 Leerweg: BOL/BBL

Ben je een echte teamplayer en vind je het leuk om 
anderen te helpen? 

Het werk als assistent dienstverlening 
en zorg is zeer divers. Soms heb je 
geen contacten met anderen, behalve 
met collega’s. Op andere werkplekken 
heb je juist wel veel contact met men-
sen, zoals kinderen, jongeren, volwas-
senen, ouderen, en verstandelijk en/of 
lichamelijk gehandicapten. 

Iedereen die in de kinderopvang, de 
gehandicaptenzorg of het onderwijs 
werkt (ook wanneer het een stage 
is), moet een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) hebben. Hierover lees 
je meer op www.roctop.nl/vog.

Jouw carrière
Als assistent dienstverlening en zorg 
kom je te werken in een facilitaire 
en servicegerichte functie. Denk aan 
schoonmaakwerk of huishoudelijk 
werk, werken als conciërge of in 
een postkamer. In de sector Zorg en 
Welzijn kun je bijvoorbeeld werken in 
verpleeg- en verzorgingshuizen, 
de thuiszorg, kleinschalige woonvor-
men, bij instellingen voor gehandicap-
ten of in een ziekenhuis. En ook 

bij zwembaden en sportverenigingen, 
in de kinderopvang, basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, sociaal cultureel 
werk en speeltuinen. 

Verder leren?
• Helpende Zorg en Welzijn (TOP  
 Health & Sport), Facilitair medewerker  
 of medewerker Recreatie en Sport  
 (TOP Events & Hospitality), niveau 2
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Opleiding

Assistent plant of 
(groene) leefomgeving
Niveau: 1 Crebonummer: 25258 Leerweg: BOL/BBL

Werk je graag buiten, in de natuur? Dan is een opleiding 
tot assistent plant of groene leefomgeving misschien wat 
voor jou. Je kunt hiermee aan de slag in zowel de openbare 
ruimte, bij particulieren of bedrijven.

Je leert met (biologische) producten 
werken: van het zaaien, voeden en 
onderhouden tot het telen. Je kunt 
het resultaat van je inspanningen van 
a tot z volgen. Je bent zorgvuldig en 
collegiaal. Je leert omgaan met leve-
ranciers, chauffeurs en klanten. Je kunt 
de juiste producten bestellen die je 
nodig hebt voor werk en - waar nodig - 
daar uitleg over geven.

Jouw carrière
Na je opleiding tot assistent plant of 
(groene) leefomgeving kun je aan de 
slag bij een (biologische) groenten- of 
fruitteler, kwekerijen van planten en 
bomen of werk je in de groenvoorzie-
ning in en rond kantoren, (sport)parken 
en begraafplaatsen.

Verder leren?
• Planten- of bloemenverzorger,  
 medewerker hovenier, niveau 2
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Opleiding

Assistent bouwen, 
wonen en onderhoud
Niveau: 1 Crebonummer: 25250 Leerweg: BOL/BBL

Er is veel vraag naar mensen die handig zijn en van aan-
pakken weten. Afhankelijk van de richting die je kiest, ga 
je binnen aan de slag op bijvoorbeeld een werkplaats of 
buiten, op de bouw of rondom gebouwen. 

Je moet vaak samenwerken. Je volgt 
dan de aanwijzingen van je leidingge-
vende op. Hierbij is het belangrijk dat 
je veiligheidsregels kent en naleeft. 
Je houdt daarbij niet alleen rekening 
met jezelf, maar ook je collega’s. Soms 
moet je op grote hoogte aan de slag, 
in weer en wind en op vreemde tijden. 
Het werk is daardoor afwisselend 
en uitdagend.

Jouw carrière
Je kunt aan de slag in allerlei func-
ties. Je kunt werken in de hout- en 
meubelfabrieken, bij schilders- en 
onderhoudsbedrijven, bij afval, milieu, 
beheer en onderhoud openbare ruim-
ten, in de bouw of de wegenbouw.

Verder leren?
• Servicemedewerker gebouwen,  
 medewerker afvalbeheer of open- 
 bare ruimte, schilder, stukadoor  
 of glaszetter, niveau 2
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Opleiding

Assistent installatie 
en constructietechniek
Niveau: 1 Crebonummer: 25253 Leerweg: BOL/BBL

Ga je aan de slag in deze branche, dan zitten ze om je te 
springen. Veel installatiebedrijven zoeken enthousiaste 
nieuwe werknemers met een technische achtergrond of in 
ieder geval interesse om de techniek te leren. 

Twee rechterhanden zijn hierbij wel 
zo handig. Denk bijvoorbeeld aan 
de omschakeling naar groene ener-
giebronnen: zonnepanelen, warmte-
pompen. Je ondersteunt de collega’s 
met ervaring en zorgt dat ze hun werk 
optimaal en zo snel mogelijk kunnen 
uitvoeren. Je bent een pietje precies 
en kent de veiligheidsregels op je 
duimpje. Kwaliteit gaat bij jou voor 
snelheid, maar je weet ook dat een 
klant niet wil wachten. 

Jouw carrière
Je gaat als assistent techneut aan de 
slag bij bedrijven in de elektrotechniek, 
werktuig(bouw)kunde en installatie-
techniek. Zowel bij kleine als groter be-
drijven, heel specialistisch of juist heel 
breed. Soms kom je in een fabriekshal 
terecht, in andere bedrijven ga je bij 
de mensen aan huis langs.

Verder leren?
• Monteur elektrotechnische  
 installaties, Mechanisch of  
 proces operator, Technicus data,  
 elektrotechniek of gas, Technicus  
 service & onderhoud, niveau 2
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Dienst- 
verlening
Help je graag andere 
mensen, ben je 
gastvrij en weet je 
nog niet precies wat 
voor werk je later 
wilt gaan doen? 
Op TOP Start krijg je de kans om uit te zoeken wat het best 
bij jou past. Misschien is de opleiding Dienstverlening dan 
wel iets voor jou! In het eerste jaar, het basisjaar, oriënteer 
je je op de drie verschillende specialisaties waar je uit kunt 
kiezen: Helpende zorg en welzijn, Medewerker facilitaire 
dienstverlening en Medewerker sport en recreatie. Je krijgt 
basiskennis die bij alle specialisaties van pas komt, ontdekt 
de verschillende beroepen en de soorten bedrijven waar je 
uiteindelijk aan het werk kunt gaan. Aan het einde van het 
eerste jaar maak je een keuze voor een specialisatie. 
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Onze Dienstverlening-opleidingen:

Helpende zorg en welzijn  BOL Niveau 2 25

Medewerker facilitaire dienstverlening BOL Niveau 2 26

Medewerker sport en recreatie  BOL Niveau 2 29

Dienstverlening 23



Iets voor jou?
• Je kunt goed luisteren en samenwerken
• Je bent stressbestendig, flexibel en behulpzaam 
• Je kunt goed met mensen omgaan en mensen voelen 
 zich snel bij jou op hun gemak 
• Je wilt een afwisselend beroep

Naast Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap, werk je in de opleiding 
aan verschillende ‘levensechte’ projecten tijdens jouw stage, waarbij je samen-
werkt 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. Stage loop je in 
het eerste en tweede jaar.

Dienstverlening | Niveau 2

#kanikjehelpen 
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Opleiding

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

Als helpende zorg en welzijn 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 bejaarden. Je kunt bij cliënten 
thuis werken, maar ook in een zorg- of 
welzijnsinstelling, de kinderopvang of 
een buurthuis. Je helpt bij het oprui-
men en schoonmaken en zorgt voor 
een fijne leefomgeving. Als het nodig 
is, help je bij de persoonlijke verzor-
ging en ook bij emotionele problemen 
sta je altijd klaar voor jouw cliënt. 

Tijdens de opleiding leren wij hoe je 
kunt ondersteunen bij de dagelijkse 
verzorging van cliënten en huishoude-
lijk werk te doen. En ook hoe je kunt 
helpen met het organiseren en uitvoe-
ren van activiteiten. Je leert te luiste-
ren, je in te leven, te overleggen en 
samen te werken. Je leert vooral door 
in de praktijk ervaring op te doen.

Toelatingstip
• Je kunt ook zonder vooropleiding  
 met deze opleiding starten. 

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 
(op TOP Health & Sport)?
• Verzorgende-IG, niveau 3
• Pedagogisch medewerker 
 kinderopvang, niveau 3
• Begeleider specifieke 
 doelgroepen, niveau 3
• Begeleider gehandicaptenzorg,  
 niveau 3
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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. 

ROC TOP werkt intensief samen met 
het bedrijfsleven zodat je goed en 
praktijkgericht onderwijs krijgt en op 
de hoogte bent van alle laatste ontwik-
kelingen op het gebied van facilitaire 
dienstverlening. In de opleiding krijg 
je les van docenten die ook werkzaam 
zijn (geweest) in de facilitaire dienst-
verlening. Zij hebben ruime ervaring in 
het vakgebied. 

Toelatingstip
• Je kunt ook zonder vooropleiding  
 met deze opleiding starten.

Jouw carrière
Na je opleiding kun je bij veel bedrij-
ven aan de slag, zowel bij de overheid 

als in het bedrijfsleven. Je kunt bijvoor-
beeld werken als cateringmedewerker, 
administratief medewerker, schoonma-
ker of als medewerker postzaken. Bij 
zorginstellingen, onderwijsinstellingen, 
hotels, cateringbedrijven en ook bij 
bedrijven die gespecialiseerd zijn in de 
facilitaire dienstverlening.

Verder leren (op TOP 
Events & Hospitality)?
• Allround medewerker facilitaire 
 dienstverlening, niveau 3 
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Opleiding

Medewerker sport 
en recreatie 
Niveau: 2 Crebonummer: 25500 Leerweg: BOL

Als medewerker sport en recreatie ondersteun je col-
lega’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 ma-
ken en te begeleiden. Je weet van aanpakken en je houdt 
je aan gemaakte afspraken. Je werkt op een camping, 
bungalowpark, attractiepark, in fitnesscentra, zwembad 
of bij een sportvereniging.

Na het basisjaar leer je in het twee-
de jaar van je opleiding meer over 
gastvrijheid, recreatie en activiteiten-
begeleiding. 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.

Toelatingstip
• Je kunt ook zonder vooropleiding  
 met deze opleiding starten.

Jouw carrière
Als medewerker sport & recreatie 
kun je bijvoorbeeld aan de slag bij 
buurthuizen, sportverenigingen, 

fitnesscentra, buitenschoolse opvang, 
sportbedrijven, activiteitencentra, 
attractieparken, vakantieparken, 
campings, bungalowparken en in- en 
outdoor centra.

Verder leren?
• Zelfstandig medewerker leisure &  
 hospitality, niveau 3 (TOP Events  
 & Hospitality)
• Sport- en bewegingsleider, niveau 3  
 (Let op: je moet hiervoor een sport 
 test doen) (TOP Health & Sport)
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Verkoop
Kun je goed met 
mensen omgaan? 
Ben je open en praat 
je makkelijk? 
Dan is een opleiding in de richting verkoop misschien iets 
voor jou. Je moet daarnaast stressbestendig zijn en een 
commercieel gevoel hebben. Je instelling is klantgericht: 
je wilt weten wat je klanten wensen en stelt de klant cen-
traal. Je staat open voor vragen en wilt de klant zo goed 
mogelijk helpen. Wanneer je dat zou willen, heb je de 
mogelijkheid om buiten de normale werktijden te werken. 
Amsterdam heeft je elke dag van de week en van 08.00-
22.00 uur nodig! Dit spreek je natuurlijk netjes af met je 
baas. Je maakt deel uit van het verkoopteam, maar moet 
ook zelfstandig kunnen handelen.
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Onze Verkoop-opleidingen:

Verkoper  BOL/BBL Niveau 2 36
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Iets voor jou?
• Je bent klantvriendelijk en klantgericht 
• Je bent hulpvaardig Je kunt goed samenwerken 
• Je bent netjes en opgeruimd 
• Je kunt omgaan met geld

Verkoop | Niveau 2

#businessasusual
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Opleiding

Verkoper 
Niveau: 2 Crebonummer: 25167 Leerweg: BOL/BBL

Help je graag mensen, ben je ondernemend en klantvrien-
delijk? Kun jij daarnaast goed met mensen omgaan en 
samenwerken? Dan is de opleiding Verkoper iets voor jou. 

Als verkoper detailhandel ben je het 
visitekaartje van een winkel of een 
product. Je hebt veel contact met 
klanten. Je moet ze correct te woord 
staan, een product verkopen en het 
product afrekenen. Je zorgt ervoor 
dat je altijd vriendelijk en deskundig 
overkomt. Ook houd je je bezig met 
het aanvullen en bijhouden van de 
voorraad en zorg je ervoor dat de 
winkel of het bedrijf waar je werkt er 
netjes uitziet. Vaak werk je in een team 
met meerdere collega’s.

Wat leer je?
Wij leren je hoe je klanten te woord 
staat, producten afrekent en de winkel-
vloer netjes houdt. Ook leer je goed 
omgaan met collega’s en de instructies 
van je leidinggevende op te volgen.

Toelatingstip
• Een profiel richting economie of  
 wiskunde geeft je een goede start.

Jouw carrière
Je kunt aan de slag in bijna elke 
winkel: van supermarkt of drogist tot 
modezaak of warenhuis.

Verder leren (op TOP Business)?
• Verkoopspecialist, niveau 3 
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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. Wanneer je de juiste hou-
ding 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 keuzede-
len kiezen, afhankelijk van je opleiding. Zo kun je 
je bijvoorbeeld verder verdiepen in een onder-
deel 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.

Easy Access
Ingang aan de achterkant: 
James Wattstraat!

Bereikbaar via:
Metro en trein - Amstel- 
station (5 min lopen)
Bus - 755 (voor de deur), 
N21, N23, N23, 37, 62, 245, 
322, 755 (5 min lopen), 41 
en 757 (10 min lopen)
Tram – lijn 12 (5 min lopen), 
lijn 9 (10 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,-

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 studiefinan-
ciering voor een BOL-opleiding, je 
ov-kaart en uitgebreide informatie op 
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs):  
www.duo.nl.

 Heb je een vraag 
 of hulp nodig?
 Whatsapp ons 
 op 06 25 68 87 24
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“Jij weet wat het 
beste bij je past.”

Chaymae Ryane
Docent, studieloopbaanbegeleider, 
intakecoördinator en decaan
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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 Start

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

Je hebt les in 
Amsterdam Oost

HOSPITALITY & EVENTS

STARTBUSINESS

ZORG & WELZIJN

HEALTH & SPORT

HEALTH & SPORT

SPORTACADEMIE

FIETSTECHNIEK

HOSPITALITY & EVENTS


