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rocvanflevoland.nl

MBO 
 opleidingen

 2020 - 2021



Open dagen

Zaterdag 16 november 2019
10.00 - 14.00 uur

Donderdag 16 januari 2020
16.00 - 20.00 uur

Donderdag 12 maart 2020
16.00 - 20.00 uur

TRY- OUT DAY 
 

Welkom bij het 
ROC van Flevoland
Je vindt onze leslocaties in Almere 
Buiten, Almere Poort en Lelystad. Alle 
mbo-colleges zijn goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer. Het onderwijs is 
kleinschalig georganiseerd, iedereen 
heeft een eigen plek in het mbo-college 
én er hangt een fijne sfeer. De  
opleidingen werken samen met veel 
bedrijven en instellingen zodat je studie 
goed aansluit op de wensen van  
toekomstige werkgevers. En dat maakt 
het leren ook écht praktijkgericht. Ben 
jij klaar voor een leuke studietijd? Kom 
gauw kijken op onze mbo-colleges!  

Ga naar rocvf.nl/opendag voor
informatie over de Try-Out Days.
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Studeren in Flevoland

Studiekeuze Checklist 

MBO College Almere 

MBO College Poort 

MBO College Lelystad 

SCALA

Luchthaven 

Logistieke Dienstverlening

Facilitaire Dienstverlening 

Toerisme & Recreatie 

Horeca 

Administratief, Juridisch & Management 

Support   

Marketing, Communicatie & HRM

Handel & Ondernemen 

Media & Vormgeving 

ICT 

Technologie, Engineering & Design

Elektro & Installatietechniek

Metaal & Mechatronica

Maintenance & Onderhoudstechniek

Bouw, Infra & Onderhoud

Mobiliteitstechniek 

Sport 

Veiligheid & Vakmanschap

Veiligheid

Dienstverlening

Maatschappelijke Zorg 

Pedagogisch Werk & Onderwijs 

Sociaal Werk 

Verpleging en Verzorging 

Assisterende Gezondheidszorg 

Uiterlijke Verzorging

Entree

Kom een dag meelopen! 

Van mbo naar hbo

Veelgestelde vragen

Opleidingenoverzicht 2020 - 2021

Informatiecentrum
Bij ons kun je terecht met al je vragen over opleidingen 
en over het aanmelden voor een opleiding. Je kunt 
ook een studiekeuzetest doen. Daarmee ontdek  
je welke opleiding bij jou past. Heb je advies nodig, 
neem contact op met het Informatiecentrum.

 0900 - 0918  (lokaal tarief)

 06 - 250 385 66  (alleen WhatsApp) 

 informatiecentrum@rocvf.nl 

Kijk voor meer informatie en openingstijden op 
rocvf.nl/informatiecentrum

Nieuwsgierig naar onze studenten,  
open dagen en meer? Volg ons op: 

 

 ROC van Flevoland

 ROCvanFlevoland

 ROC van Flevoland

 @ROCvanFlevoland

Deze brochure is gemaakt  
van gerecycled papier
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Studeren in Flevoland
Flevoland is enorm in ontwikkeling en biedt veel ruimte voor creativiteit en ambitie.  
Hardwerkende, jonge en ambitieuze studenten zitten bij ons op de goede plek. Samen  
ontdekken we waar jij goed in bent en bieden we jou de mogelijkheid je talent te ontwikkelen. 

Het ROC van Flevoland zorgt voor de vakmensen van de toekomst. Vakbekwaam en toekomstgericht. Voor sommige 
studenten is het mbo de opstap naar het hbo, voor anderen de route naar die leuke baan. Wij helpen je graag om je 
dromen en ideeën waar te maken. Omdat wij geloven dat jij dat kan.  

Waarom studeren bij het ROC van Flevoland: 

Persoonlijke aandacht staat bij ons altijd op 1

We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer

We hebben langdurige en hechte relaties met het 
(regionale) bedrijfsleven 

We zorgen ervoor dat onze opleidingen goed  
aansluiten op de wensen van werkgevers

We besteden extra aandacht aan ondernemerschap, 
sport, internationale projecten en uitwisselings-  
programma’s

We bieden je goede mogelijkheden om verder te 
leren door de nauwe samenwerking met hogeschool 
Windesheim

"Hier is altijd 
aandacht voor  
de mens achter  
de student"
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ZOEK
INFORMATIE
Op rocvanflevoland.nl 
vind je informatie, foto's 
en filmpjes over onze 
opleidingen. Zo krijg je 
een indruk van ons 
aanbod en van onze 
mbo-colleges.

TEST JEZELF
Onze studiekeuzetesten 
helpen je ontdekken waar 
jouw talenten liggen en 
welke mbo-opleidingen 
het beste daarbij passen. 
rocvf.nl/studiekeuzetest

MAAK EEN
ONLINE PROFIEL
Bewaar de uitslagen van je 
studiekeuzetesten, je favoriete 
opleidingen en de open dagen 
in je profiel. Deel deze met je 
ouders of decaan/mentor. 
rocvf.nl/profiel

BEZOEK EEN 
TRY-OUT DAY
Kom naar een open dag! 
Loop rond, bekijk de 
praktijkruimtes en doe mee 
aan de Try-Out activiteiten. 
Stel al je vragen aan onze 
studenten en docenten.
rocvf.nl/opendagen

VRAAG EEN
BROCHURE AAN
Wil je alle informatie over onze 
sectoren, opleidingen en 
mbo-colleges overzichtelijk bij 
elkaar? Bestel dan onze brochure. 
rocvf.nl/brochure

Blijf op de hoogte. Schrijf 
je in voor onze TalentMail 
nieuwsbrief en volg ons 
op social media. 
rocvf.nl/nieuwsbrief 

ROCvanFlevoland

VOLG ONS

INFORMATIE-
CENTRUM
Heb je nog vragen over 
opleidingen en over het 
aanmelden voor een opleiding? 
Neem dan contact op met het 
informatiecentrum. Je kunt er 
ook een studiekeuzetest doen. 

0900 – 0918 (lokaal tarief)

informatiecentrum@rocvf.nl

rocvf.nl/informatiecentrum

MEELOPEN
Een dagje meelopen is een 
goed moment om erachter te 
komen of de opleiding van jouw 
keuze bij je past! Meld je aan 
voor een meeloopdag via:  
rocvf.nl/ikkiesmbo 

MELD JE AAN
Heb je een opleiding 
gekozen? Meld je dan aan 
vóór 1 april. Via je online 
profiel volg je de status van 
je aanmelding.
rocvf.nl/aanmelden

Studiekeuze Checklist

Welke opleiding past bij jou?

Tip: Bekijk de checklist samen 
met je ouders/verzorgers en vink 
af wat je al hebt gedaan! 

v

 0900 - 0918  (lokaal tarief)

 06 - 250 385 66  (alleen WhatsApp) 

 informatiecentrum@rocvf.nl 

 Kijk voor meer informatie en  
 openingstijden op  
 rocvf.nl/informatiecentrum



MBO College Almere

Verover de wereld! 
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Bij MBO College Almere helpen we je jouw dromen waar te maken en je voor te bereiden  

op een baan of vervolgopleiding die helemaal bij je past. Tijdens je studie kijken we wat je 

nodig hebt. Wil je extra vakken, ondersteuning, ondernemen of sneller studeren? Wij doen er 

alles aan om ervoor te zorgen dat jij straks op jouw manier de wereld kunt veroveren.  



A6

A27

Station  
Almere Buiten

MBO College Almere

Almere Buiten

Centrum

Sectoren

 Administratief, Juridisch &  
 Management Support

 Elektro & Installatietechniek

 Entree

 Handel & Ondernemen

 Horeca & Facilitair

 ICT

 Logistieke Dienstverlening

 Maintenance & Onderhoudstechniek

 Media & Vormgeving

 Metaal

 Technology, Engineering & Design

 Veiligheid

 Zorg & Welzijn

Afhankelijk van je vooropleiding (vmbo of havo) kun je op 
verschillende niveaus starten: vakopleidingen op niveau 2 
en 3 en middenkaderopleidingen op niveau 4. Elke opleiding 
heeft een eigen thuisbasis in het gebouw waar je les volgt 
en aan je opdrachten werkt. Daardoor voelt het als een kleine 
school: iedereen kent elkaar en je voelt je er snel thuis. 

Persoonlijke begeleiding
Elke student krijgt een vaste studieloopbaanbegeleider 
die helpt bij het plannen van studie, stage en examens. 
Voor extra studie- en loopbaanadvies kun je terecht bij de 
specialisten van Studentbegeleiding. Wat er ook op je pad 
komt; we denken met je mee en kijken hoe we je kunnen 
ondersteunen zodat je dat diploma haalt.

Leren in de praktijk
Bij MBO College Almere krijg je les van een vast team van 
goed opgeleide en enthousiaste docenten. Veel docenten 
hebben ervaring in of werken nog steeds in de praktijk. 
Daardoor weten ze heel goed wat er straks in een baan  
van je verwacht wordt. Je leert de theorie en daarnaast is er  
veel aandacht voor jouw persoonlijke en professionele 
ontwikkeling.

Uitdagende stages
Het vak leer je vooral door te doen. We hebben de praktijk 
in huis gehaald zodat je veel kunt oefenen. Zoals in de  
werkplaats, het lesrestaurant Chapeau, het Skillslab of op de  
verpleegafdeling: iedere opleiding biedt een zo realistisch 
mogelijke leeromgeving. Daarnaast loop je natuurlijk stage 
bij bedrijven en instellingen in of buiten Almere; als je wilt 
zelfs in het buitenland.

Verder studeren
Binnen je opleidingsrichting kun je doorstromen naar een 
hoger niveau. Ook handig: MBO College Almere werkt nauw 
samen met het hbo. Daardoor kunnen we de overstap van 
het mbo naar het hbo zo succesvol mogelijk laten verlopen. 
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MBO College Almere
 Straat van Florida 1, 1334 PA  Almere Buiten

 Direct bij Station Almere Buiten

 rocvf.nl/mbocollegealmere

 MBOCollegeAlmere

 mbocollegesalmere

Scan voor meer info over MBO College Almere



Op MBO College Poort vind je ondernemende, creatieve en sportieve studenten met de  

ambitie de wereld te veroveren. Kies jij voor een commerciële, financiële of juridische opleiding? 

Of voel je je meer thuis bij sport of leisure & hospitality? Wij bieden passende opleidingen 

op verschillende niveaus. Onze niveau 4-opleidingen leiden je op voor een kansrijke overstap 

naar het hbo. Met je diploma kun je natuurlijk ook direct aan het werk. 
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MBO College Poort

Wat is jouw talent? 



Almeerderstrand

Station  
Almere 
Poort

Muiderberg

MBO College Poort

Topsportcentrum
Almere

Almere Poort

Gooimeer

IJmeer

A6

A6
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MBO College Poort
 Winterspelenplein 25, 1362 LE  Almere Poort

 Direct naast Station Almere Poort

 Bij Topsportcentrum Almere

 rocvf.nl/mbocollegepoort

 MBOCollegePoort

 mbocollegesalmere  

Sectoren

 Administratief, Juridisch &  
 Management Support

 Handel & Ondernemen

 Horeca & Facilitair

 Marketing, Communicatie & HRM 

 Sport

 Toerisme & Recreatie

Leren in de praktijk
Bij MBO College Poort zijn de opleidingen goed afgestemd 
op de praktijk. Tijdens je opleiding doe je al volop opdrachten 
voor echte opdrachtgevers. De ene keer werk je aan 
opdrachten op school, de andere keer bij een bedrijf of 
instelling. Ook zijn er regelmatig praktijklessen op locatie, 
excursies naar bedrijven en gastlessen. Binnen de school 
kom je veel studenten tegen die aan het werk of aan het 
ondernemen zijn. Met je diploma op zak heb je uitstekende 
kansen op een mooie baan! 

Maak het verschil
Tijdens je opleiding volg je meerdere keuzedelen. Dit zijn 
vakken die je zelf kiest. Hierdoor kun je zelf richting geven 
aan je studie. Met een keuzedeel kun jij je opleiding 
verbreden of verdiepen. Daarnaast kun je stage lopen in  
het buitenland. Dit geeft een boost aan je persoonlijke  
ontwikkeling en je kunt je straks goed onderscheiden op de 
arbeidsmarkt.

Doorstuderen aan het hbo
Ben jij vmbo-t student of havist en ben je ambitieus? Onze 
niveau 4-opleidingen leiden je op voor een kansrijke overstap 
naar het hbo. Voor een soepele doorstroming werken wij 
onder meer nauw samen met hogeschool Windesheim in 
Almere.

Modern, nieuw en duurzaam gebouw
Kies je voor één van de opleidingen bij MBO College Poort, 
dan start je in ons nieuwe gebouw dat pal naast het bus- en 
treinstation Almere Poort staat. Het gebouw heeft een open 
karakter met moderne les- en praktijkruimten, waaronder 
een theaterzaal. Een plek waar jij je thuis en gezien voelt! 
Ook maken we gebruik van sportfaciliteiten in de wijk, zoals 
het Topsportcentrum en Olympiakwartier.

Persoonlijke aandacht
Studeren doe je natuurlijk niet alleen. Persoonlijk contact 
tussen studenten en onze docenten vinden wij erg belangrijk. 
Jij staat bij ons centraal. Je krijgt een persoonlijke  
studiecoach die je begeleidt tijdens je opleiding. Iedere 
opleiding heeft binnen het gebouw een eigen thuisbasis. 
Hierdoor kent iedereen elkaar goed en krijg je de aandacht 
die je verdient. Scan voor meer info over MBO College Poort
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MBO College Lelystad

Samen werken  
aan jouw toekomst



ROC van Flevoland  2020 - 202111

Station  
Lelystad 
Centrum

Markermeer

Luchthaven Lelystad

A6

A6

Oostvaardersplassen

MBO College Lelystad
Sectoren

 Administratief, Juridisch &  
 Management Support

 Bouw, Infra & Onderhoud

 Entree

 Handel & Ondernemen

 Horeca & Facilitair

 ICT

 Logistieke Dienstverlening

 Luchthaven & SCALA

 Maintenance & Onderhoudstechniek

 Mobiliteitstechniek

 Toerisme & Recreatie

 Uiterlijke Verzorging

 Zorg & Welzijn

Haal het beste uit jezelf bij MBO College Lelystad! Bij ons volg je een studie die past bij jouw 

dromen en doelen. Persoonlijke aandacht, begeleiding en een goede sfeer zijn daarin heel erg 

belangrijk. Wat we van jou vragen? Je talent, motivatie en inzet. Samen gaan we aan de slag om 

jou de toekomst te geven die bij je past!

Wij zijn MBO College Lelystad
Bij ons hoef je geen lange reizen af te leggen of veel kosten 
te maken voor openbaar vervoer. We zitten midden in de 
stad, en zijn prima te bereiken met de bus, trein of fiets. 
Onze studenten zijn tevreden over hun school, dat vinden 
wij belangrijk. Wij willen graag dat jij je prettig voelt, pas 
dan kun je presteren.

Jij bent belangrijk
Wij willen je het vooruitzicht geven op die leuke baan of 
op een mooie vervolgstap binnen het mbo of op het hbo. 
Wij vinden het belangrijk dat je al tijdens je studie leert 
omgaan met echte klanten en dat je ervaring opdoet op 
plekken waar je straks kunt gaan werken. Welke opleiding je 
ook kiest, samen met jou gaan we aan de slag om ervoor te 
zorgen dat jij een fijne schooltijd en een mooie toekomst 
tegemoet gaat. 
We werken nauw samen met het hbo, het vmbo en het lokale 
bedrijfsleven om onze opleidingen zo goed mogelijk te 
laten aansluiten op wat er straks van jou wordt gevraagd.

Extra uitdaging
Al onze studenten krijgen de kans om deel te nemen aan 
het project 'Studeren met Topmentaliteit'. Binnen dit project 
kun je kiezen uit verschillende onderdelen die bijdragen 
aan je persoonlijke ontwikkeling. Meedoen aan 'Studeren 
met Topmentaliteit' doe je naast je studie, omdat je het leuk 
vindt of omdat je vindt dat je nog wel wat extra hulp kunt 
gebruiken. 

MBO College Lelystad
 Agorawagenplein 1, 8224 KP  Lelystad

 Naast Station Lelystad Centrum 

 Bij Luchthaven Lelystad

 rocvf.nl/mbocollegelelystad

 MBOCollegeLelystad

  mbocollegelelystad  

Scan voor meer info over MBO College Lelystad
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SamenwerkingsCollege Amsterdam - Lelystad Airport 

The sky is the limit!
 

De vernieuwde luchthaven in Lelystad wordt naar verwachting 
binnen afzienbare tijd de thuishaven voor vluchten binnen heel 
Europa en landen rond de Middellandse Zee. Dit biedt volop 
kansen voor Luchtvaartdienstverlening, Travel & Hospitality 
en Facilitair maar ook voor grote (logistieke) organisaties die 
gebruik willen maken van de mogelijkheden van Lelystad 
Airport en de centrale ligging van Lelystad. Al onze  
opleidingen worden zo ingericht dat ze zijn afgestemd op de 
wensen van het bedrijfsleven op o.a. Lelystad Airport en 
Schiphol. Kortom, alles wat jij binnen je opleiding gaat leren 
is precies waar je toekomstige werkgever straks om vraagt! 

Ben jij iemand die liever leert in de praktijk?  
Dan heeft SCALA jou ook zeker een leuke opleiding te 
bieden. Vanaf volgend schooljaar starten we ook met 
hybride onderwijs. Dat wil zeggen ‘leren terwijl je het doet’. 
Kortom, geen theoretisch of praktijkonderwijs vanuit de 
schoolbanken, maar een erkende mbo-opleiding waarbij je 
gelijk leert in de praktijk van een echte luchthaven. Dus  
ben jij klantgericht, enthousiast en wil je graag de theorie  
en praktijk al tijdens je studie zoveel mogelijk combineren? 
Dan is een opleiding bij SCALA echt iets voor jou! 

Waar heb je les? 
Als student van SCALA volg je komend schooljaar je lessen 
nog bij MBO College Lelystad. Dat heeft veel voordelen, 
want dit mbo-college is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer en ligt middenin de stad Lelystad. De voorbereidingen 
op een nieuw schoolgebouw voor SCALA op Lelystad 
Airport zijn in volle gang. Dit nieuwe schoolgebouw wordt 
een perfecte uitvalsbasis om hybride leren (een derde theorie 
en twee derde praktijk) en uitproberen in een luchtvaart en 
logistieke omgeving te combineren. Onze docenten komen 
allemaal uit de praktijk en weten wat er straks van jou wordt 
gevraagd. En zij weten als geen ander dat jouw houding 
straks het verschil maakt. Welke opleiding je ook kiest, onze 
docenten zorgen ervoor dat jij straks klaar bent voor die 
leuke internationale baan of vervolgstudie. Waar wacht je 
nog op? Ga voor een vliegende start en meld je aan voor 
een van onze opleidingen!

Nieuwsgierig? Kom dan eens langs op een van onze open 
dagen!

SCALA is een samenwerking tussen het ROC van 
Flevoland (MBO College Lelystad) en het ROC van 
Amsterdam (MBO College Airport) die is gericht op 
Lelystad Airport en Schiphol. We bieden opleidingen 
aan binnen de richtingen Luchtvaartdienstverlening, 
Travel & Hospitality, Beveiliging, Facilitair en Logistiek. 
We werken samen met het bedrijfsleven in en rond 
Lelystad, Almere en Amsterdam.  

Scan voor meer info over SCALA

Luchthaven & SCALA

Organiseren, plannen, regelen, spanning en 
uiteindelijk een uitdagende baan waarbij je  
wat van de wereld ziet: dat is wat je kunt 
verwachten als je voor een opleiding bij SCALA  
kiest. Dus wil je wat van de wereld zien? En lijkt 
het je leuk om in de Luchtvaartdienstverlening,  
Travel & Hospitality, Facilitair, Beveiliging of 
Logistiek aan de slag te gaan? SCALA biedt 
jou de kans om in een uitdagende en leuke 
omgeving je opleiding te volgen.

SCALA
 Agorawagenplein 1, 8224 KP  Lelystad

 Naast Station Lelystad Centrum 

 Nabije toekomst: bij Lelystad Airport

 rocvf.nl/scala

 scala_lelystad  
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Ga voor een vliegende start
Stap in de wereld van Luchthaven

Wil je wat van de wereld zien en lijkt het je leuk om op de luchthaven of in de luchtvaart aan 
de slag te gaan? 

Luchthaven & SCALA

Opleidingen
¡��Facilitair Medewerker Luchthaven (niveau 2)

¡��Luchthavenbeveiliger (niveau 2)

¡��Vliegtuigtechniek (niveau 3 en 4)

¡��Steward / Stewardess (niveau 4)

"Binnen deze 
opleiding krijg je 
volop kansen om 
straks die leuke 
baan te scoren”
Samantha 
Student Luchthaven & SCALA

Dienstverlening staat binnen onze opleidingen voorop.  
Of je nu op de grond of in de lucht werkt, je hebt veel contact 
met mensen in uiteenlopende situaties. Onze docenten 
komen allemaal uit de praktijk en weten wat er straks van 
jou gevraagd wordt. En zij weten, jouw houding maakt het 
verschil! Behulpzaam, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en 
service gericht zijn kwalificaties die op onze studenten van 
toepassing zijn.

Waarom Luchthaven bij het ROC van Flevoland?
Binnen Lelystad en omgeving ontstaan er in de komende 
jaren veel banen. Al onze opleidingen worden ontwikkeld
in samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven op Lelystad 
Airport en Schiphol.

Kortom, alles wat je in de opleiding leert kun je tijdens 
lessen en stage gelijk uitproberen. En, misschien nog wel
belangrijker, je leert bij SCALA datgene waar je toekomstige 
werkgever om vraagt.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/luchthaven en download de opleidingsflyers.
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Altijd in beweging
Stap in de wereld van Logistieke Dienstverlening 

Grenzen verdwijnen. Goederen maken een wereldreis van producent tot eindgebruiker op een 
veilige en goedkope manier. Dát is logistiek.

Logistieke Dienstverlening

“Door mijn stages 
weet ik precies  
wat er op de  
werkvloer speelt”
Jaap  
Student Logistieke Dienstverlening

Fabrieken slaan hun gemaakte spullen op in een warehouse. 
Hier zorgen warehousemedewerkers ervoor dat alles op 
de goede plek ligt. Ook maken ze de goederen klaar voor 
transport. Vrachtwagenchauffeurs halen deze spullen op.  
Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor het veilige en snelle 
vervoer over de weg, maar ze zijn ook het visitekaartje van 
de transporteur. Wil je werken in een branche die altijd in 
beweging is? Houd je van plannen en organiseren? En zoek 
jij een opleiding waarmee je nog alle kanten op kan? Kies 
dan voor Logistieke Dienstverlening.

Waarom Logistieke Dienstverlening bij het  
ROC van Flevoland?
Flevoland hoort bij de Metropoolregio Amsterdam, het 
dichtstbevolkte gebied van Nederland. In onze regio zijn 
ook Luchthaven Schiphol, Lelystad Airport en een grote 
zeehaven gevestigd. In Flevoland zijn veel distributiecentra 
gevestigd. Al met al is onze regio een belangrijk logistiek 
knooppunt. Nationaal én wereldwijd. Volop werk dus. En 
het aantal logistieke banen binnen onze regio blijft groeien! 
Je kunt ook voor de versnelde opleidingsroute kiezen: na je 
mbo 2-diploma meteen door voor je mbo 3-diploma. Dit is 
speciaal voor studenten die door hun mbo 2-diploma al veel 
vakkennis hebben en graag verder willen leren.

Opleidingen
¡��Allround Medewerker (niveau 2)

¡ Chauffeur Goederenvervoer (niveau 2)

¡ Logistiek Medewerker (niveau 2)

¡��Logistiek Teamleider (niveau 3)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op 
rocvf.nl/logistiekedienstverlening en download de 
opleidingsflyers.
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Jij staat voor iedereen klaar 
Stap in de wereld van Facilitaire Dienstverlening

Je houdt van afwisseling. Structuur en duidelijkheid vind je ook fijn; op school en in je werk. 
En je staat graag voor een ander klaar. Als je van aanpakken houdt, ben jij de onmisbare  
duizendpoot binnen elke organisatie.

Je verricht talloze ondersteunende taken zoals het onderhoud 
en beheer van de gebouwen, cateringwerkzaamheden, 
informatie en receptietaken óf werkzaamheden bij bijzondere 
evenementen. Kortom, jij verricht werk dat onmisbaar is 
binnen bijvoorbeeld een luchthaven, een voetbalstadion, 
een ziekenhuis of een pretpark.

Waarom Facilitaire Dienstverlening bij het  
ROC van Flevoland?
De verschillende opleidingen zijn vormgegeven in samen-
werking met het (regionale) bedrijfsleven. De opleidingen 
hebben ieder een eigen accent. Zo werkt MBO College 
Almere onder andere samen met voetbalclub Almere City. 
In Lelystad wordt nauw samengewerkt met luchthaven  
Lelystad. Door de samenwerking met bedrijven weten we 
zeker dat wat jij leert, in de praktijk ook écht nodig is.

"Ik doe van  
alles, laat
mij maar lekker 
rondrennen”
Willemijn 
Student Facilitair Medewerker

Opleidingen
¡ Allround medewerker (niveau 2) 

¡Medewerker Facilitaire Dienstverlening (niveau 2)

¡�Medewerker Facilitaire Dienstverlening Luchthaven  
(niveau 2)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/facilitair en download de opleidingsflyers.
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Werlcen in vakantiesfeer 
Stap in de wereld van Toerisme & Recreatie 

De internationale reiswereld biedt volop mogelijkheden als je enthousiast en gastvrij bent.  
Of zet jij jouw creativiteit in om grote en kleine mensen een onvergetelijke vakantie te bezorgen?

Toerisme & Recreatie

De opleidingen richten zich op de internationale wereld van  
de toeristische sector. Een wereld waarin gastvrijheid 
centraal staat. Jij laat gasten zich welkom voelen en maakt 
hun verblijf tot een onvergetelijke ervaring. Dat vraagt iets 
van jou: dienstverlening en enthousiasme zijn belangrijk.  
Je bedenkt, organiseert en begeleidt recreatie-activiteiten 
zoals sport en spel, zang en dans, excursies en evenementen. 
De ontvangst van gasten en frontoffice-taken horen ook bij 
jouw werkzaamheden.

Waarom Toerisme & Recreatie bij het ROC van Flevoland?
Bij het ROC van Flevoland word je breed opgeleid. We 
bieden onze studenten inspirerende studiedagen en 
studiereizen. Daarnaast geeft ons wereldwijde bedrijven- 
netwerk je de kans om stage te lopen bij reisorganisaties, 
vijfsterrenhotels, bungalowparken en campings op bijzondere 
locaties. Na het afronden van je mbo-opleiding kan je 
eenvoudig doorstromen naar het hbo. In het eerste leerjaar 
bij MBO College Lelystad werk je samen met studenten van 
de Steward/Stewardess-opleiding binnen het thema 
Hospitality. Bij MBO College Poort start je in een basisdeel 
richting de vrijetijdssector. Na 1,5 jaar kun je je specialiseren 
richting Entertainer, Events, Hospitality of Travel.

"Tijdens de opleiding 
loop je twee keer een 
stage van twintig 
weken, erg leuk”
Jade   
Student Manager Travel & Hospitality

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/toerisme en download de opleidingsflyers.

Opleidingen
¡�Allround Hospitality Medewerker (niveau 3)

¡�Zelfstandig Medewerker Leisure & Hospitality  
(niveau 3)

¡�Zelfstandig Medewerker Travel & Hospitality  
(niveau 3)

¡Manager Leisure & Hospitality (niveau 4)*

¡Manager Travel & Hospitality (niveau 4)

¡Medewerker Evenementenorganisatie (niveau 4)

*  Uitstroomrichtingen bij Manager Leisure & Hospitality zijn:  
Entertainer, Events, Hospitality en Travel.

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.
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Als gastvrijheid je passie is  
Stap in de wereld van Horeca 

"De mogelijkheden 
in de horeca zijn 
bijna onbeperkt"
Rick
Student Zelfstandig Werkend Kok

Of je nu in een hotel, restaurant of café werkt, je doet je 
uiterste best om het gasten naar de zin te maken. De 
opleiding is praktijkgericht: je leert in de opleidingskeuken 
en in ons lesrestaurant. In de vakopleidingen zoals Kok of 
Gastheer/-vrouw leer je alles wat je nodig hebt om kok te 
worden of in de bediening te werken. In de mbo 4-opleiding 
Ondernemer/Horecamanager komen naast vakkennis op het 
gebied van bediening en keuken, ook alle management- 
vaardigheden aan bod. Je leert hoe je de verkoopprijs van 
een menu calculeert en hoe je kunt leidinggeven. 

Waarom Horeca bij het ROC van Flevoland?
Bij de opleiding Manager/Ondernemer Horeca leer je het 
vak direct in de praktijk. Bijvoorbeeld in een sterrenhotel.  
Bij de overige opleidingen doe je praktijkervaring op in onze 
eigen opleidingskeuken en in lesrestaurant Chapeau. 
Studenten, medewerkers en mensen van buiten de school 
kunnen daar voordelig en lekker dineren. Daarnaast bieden 
wij ook een versnelde opleidingsroute aan door met een 
mbo 2-diploma een mbo 3-diploma te halen. Met al deze 
opleidingen heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. Voor 
de niveau 4-opleidingen is doorstroom naar het hbo, zoals 
de Hoge Hotelschool, mogelijk.

In de horeca is de gast koning. Geen dag is hetzelfde. Beschik jij over de juiste ingrediënten 
voor een geslaagde carrière in de horeca?

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/horeca en download de opleidingsflyers.

Opleidingen
Horeca

¡ Kok (niveau 2) 

¡Medewerker Hospitality (niveau 2)

¡�Allround Hospitality Medewerker (niveau 3)

¡ Zelfstandig Werkend Gastheer/-vrouw (niveau 3)

¡ Zelfstandig Werkend Kok (niveau 3)

¡Gespecialiseerd Kok (niveau 4)

¡Manager / Ondernemer Horeca (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

NIEUW
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"Ik vind het 
leuk om met  
cijfers te werken”
Femke   
Student Bedrijfsadministrateur                   

Jij bent de drijvende kracht binnen een organisatie. Heb 
je wat met cijfers en ben je goed in economie en rekenen? 
Dan is een opleiding in de richting Financieel Administratieve 
Beroepen iets voor jou. Kies voor een Management Support 
opleiding als je het leuk vindt om te regelen en te  
organiseren. Ben je hulpvaardig en sta je graag voor anderen 
klaar? En heb je belangstelling voor wetgeving, regels en 
procedures? Dan is het juridische vak echt iets voor jou. 
 
Waarom deze opleidingen bij het ROC van Flevoland?  
Tijdens je opleiding leer je door een combinatie van lessen, 
projecten en praktijk wat het vak inhoud. We dagen je uit 
het beste uit jezelf te halen. We hebben goede contacten 
met bedrijven en organisaties in de regio en het buitenland. 
Onze niveau 4-opleidingen bieden je een kansrijke overstap 
naar het hbo.

Sta jij graag voor anderen klaar?  
Stap in de wereld van Administratie, Juridisch & Finance 

Ben je zakelijk en klantgericht? Dan is een financiële, juridische of management support  
opleiding iets voor jou!

Administratief, Juridisch &  
Management Support

Opleidingen
Administratief, Juridisch & Management Support

Financieel Administratieve Beroepen 

¡��Allround Medewerker (niveau 2)

¡�Medewerker (Financiële) Administratie (niveau 2)

¡ Financieel Administratief Medewerker (niveau 3)

¡ Bedrijfsadministrateur (niveau 4) 

Juridische Dienstverlening 

¡ Juridisch Administratief Dienstverlener (niveau 4)

¡�Medewerker Human Resource Management (HRM) 
(niveau 4)

Management Support 

¡Medewerker Secretariaat en Receptie (niveau 2) 
 
Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/administratief en download de  
opleidingsflyers.
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Of het gaat om het ontwikkelen van een promotiecampagne, 
schrijven van een nieuwsbericht of meedenken aan een  
creatieve actie om free publicity of exposure te creëren;  
jij weet hoe je jouw boodschap het beste kunt overbrengen. 
Tijdens de opleiding Marketing & Communicatie leer je 
alles over marketing, social media, vlogs, blogs en het 
maken en schrijven van content. Als medewerker Human 
Resource Management doe je werk dat te maken heeft met 
personeelsbeleid. Denk hierbij aan werving van nieuw 
personeel, scholing voor medewerkers en het bijhouden van 
de personeelsadministratie. 

Waarom deze opleidingen bij het ROC van Flevoland?  
Je krijgt les in ons nieuwe gebouw in Almere Poort. Al onze 
opleidingen zijn praktijkgericht. Je doet opdrachten voor 
echte bedrijven. Je gaat op excursie naar bedrijven en er 
zijn gastlessen. Via ons bedrijvennetwerk kun je uitdagende 
stages lopen in binnen- en buitenland. Met keuzedelen kun 
je je eigen opleiding vormgeven. Met een diploma op zak 
heb je uitstekende kansen op een veelzijdige startersfunctie. 
Ook sluiten de opleidingen goed aan op het hbo (Associate 
degree of bacheloropleiding).

Jij weet mensen te triggeren  
Stap in de wereld van Marketing & HRM 

Wil je een merk of product in de markt zetten? Of lijkt het je leuk om te ondersteunen bij  
het personeelsbeleid van organisaties? Als junior marketeer, communicatiemedewerker of 
medewerker HRM kun je vrijwel overal terecht. 

"Mijn droom? 
Mijn eigen  
evenementen- 
bureau starten"
Roxanne   
Student Medewerker  
Marketing & Communicatie                  

Opleidingen
Marketing, Communicatie & HRM  

¡Medewerker Evenementenorganisatie (niveau 4)* 

¡�Medewerker Human Resource Management (HRM)  
(niveau 4)

¡�Medewerker Marketing & Communicatie (niveau 4) 

*  Deze opleiding is een uitstroomrichting van de opleiding  
Manager Leisure & Hospitality

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/marketing en download de opleidingsflyers.



ROC van Flevoland  2020 - 2021  20

Zit verkopen je in het bloed? 
Stap in de wereld van Handel & Ondernemen

Zie jij overal kansen om geld te verdienen? Verkopers en ondernemers zijn zakelijk ingesteld 
en resultaatgericht. Jouw enthousiasme, nieuwsgierigheid en onuitputtelijke energie komen 
in dit vak goed van pas.

Ondernemen is de spil van de economie. Tijdens de  
opleidingen Handel & Ondernemen leer je om commercieel 
te zijn en alles over financiën en logistiek. Droom je misschien 
van je eigen zaak? Daarvoor heb je kennis nodig over de hele 
bedrijfsvoering. Met deze opleidingen maak je jouw idee tot 
een succes. Tijdens je studie kom je met verschillende 
bedrijven in aanraking en je werkt zelfs al aan opdrachten van 
bedrijven of aan een businessplan voor je eigen onderneming. 

Waarom Handel & Ondernemen bij het ROC van Flevoland?
We hebben goede contacten met het bedrijfsleven, waardoor 
de opleiding goed aansluit op jouw toekomstige baan. Op 
MBO College Almere leer je het vak vooral door te doen. We 
hebben de praktijk in huis gehaald, zodat je veel kunt oefenen. 
MBO College Poort biedt opleidingen binnen Commercie  
en Retail aan. Er wordt veel aandacht besteed aan jouw  
ondernemersvaardigheden. Bij MBO College Lelystad wordt 
in het eerste leerjaar een breed onderwijsprogramma  
aangeboden met daarin de onderdelen Sales, Finance en 
Logistics. Na afronding van je opleiding kun je doorstromen 
naar een hoger mbo-niveau. Door onze goede contacten 
met hbo-instellingen in de omgeving kun je met een niveau 
4-diploma makkelijk doorstromen naar het hbo.

"Blijven ontwikkelen 
en creatief te werk 
gaan is de sleutel 
tot succes"
Lorenzo en Kelvyn  
Studenten Manager Retail

Opleidingen
¡ Verkoper (niveau 2)*

¡ Commercieel Medewerker Binnendienst (niveau 3)

¡ Verkoopspecialist (niveau 3)

¡ Junior Account Manager (niveau 4)

¡Manager Retail (niveau 4) 

*  MBO College Lelystad biedt deze opleiding als een  
brede niveau 2-opleiding aan.

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht. 

Handel & Ondernemen

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/handelondernemen en download de  
opleidingsflyers.
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Geef je ideeën vorm 
Stap in de wereld van Media & Vormgeving

Bij het ROC van Flevoland leer je hoe je creativiteit en ondernemerschap combineert met 
kennis van het vak. Met die combinatie kun je op tal van plekken terecht.

Als freelancer of medewerker bij een creatief bureau, 
drukkerij, uitgeverij of een organisatie met een eigen 
ontwerpafdeling creëer je grafische en interactieve  
media-uitingen. Dat kan als Mediamaker (niveau 3) of 
Mediavormgever (niveau 4). Vaak werk je in opdracht van 
een klant aan websites, advertenties, posters, tijdschriften  
of boeken.

Waarom Media & Vormgeving bij het ROC van Flevoland?
Onze opleidingen Media & Vormgeving zijn kleinschalig  
van opzet. Zo heb je altijd les op je eigen plek, van je eigen 
vaste team van vakdocenten, die veel praktijkervaring 
hebben. Je gaat zelf met de geleerde theorie in de praktijk 
aan de slag, door echte opdrachten uit het bedrijfsleven  
uit te voeren. Daarnaast leren we je werken met de meest 
moderne software en technieken. Je werkt in een inspirerende 
omgeving die mede door studenten is vormgegeven.

Opleidingen
¡�Mediamaker (niveau 3)

¡Mediavormgever (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

“Ik ben gek  
op tekenen en 
ontwerpen”
Nigel
Student Media & Vormgeving

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/mediavormgeving en download de  
opleidingsflyers.

Media & Vormgeving
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Met je hoofd in de cloud 
Stap in de wereld van ICT

ICT is een boeiend en dynamisch vakgebied. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op: 
cloud computing, cybersecurity, system automation. Wat wordt jouw specialisatie?

Kennis op het gebied van cyber security is voor een  
ICT- professional inmiddels onmisbaar. Je onderhoudt,  
beheert en beveiligt ICT-systemen of je programmeert nieuwe 
applicaties. Je leert als ICT-beheerder ook applicaties te 
ontwikkelen. System automation is onderdeel van het  
lesprogramma. Je kunt goed analyseren en problemen 
oplossen. Je werkt met verschillende devices en software, 
maar je kunt ook goed met mensen omgaan. Daarom zijn je  
communicatieve vaardigheden net zo belangrijk als je 
technische kennis. Als Applicatieontwikkelaar (niveau 4) 
ben je inzetbaar als programmeur van web-, technische, en 
mobiele applicaties. Je maakt niet alleen apps, je zorgt er 
ook voor dat de bestaande software blijft functioneren. Je 
kiest je persoonlijke leertraject en hebt de mogelijkheid om 
versneld je diploma te behalen. 

Waarom ICT bij het ROC van Flevoland?
Dankzij onze goede samenwerking met het bedrijfsleven, 
werk je tijdens je studie aan echte opdrachten. In Almere 
starten studenten ICT Beheer (niveau 3 en 4) het eerste  
jaar samen. Vanaf schooljaar 2020-2021 valt Medewerker ICT 
Support in Lelystad onder de brede niveau 2-opleiding 
Dienstverlening. Het eerste leerjaar is een basisjaar  
en het tweede leerjaar stroom je uit naar ICT, Handel of  
Dienstverlening. 

Opleidingen
Beheer

¡��Medewerker ICT support (niveau 2)

¡��Allround Medewerker IT Systems and and Devices  
(niveau 3)

¡��Expert IT Systems and Devices (niveau 4)

Ontwikkeling

¡��Applicatieontwikkelaar (niveau 4)

¡��System Automation and Smart Industry  
(niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

NIEUW

ICT

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/ict en download de opleidingsflyers.

“Binnen de sector 
ICT is de kans op 
een baan groot”
Tiffany  
Student ICT
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Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/technology en download de opleidingsflyers.

Werken aan een betere wereld?  
Stap in de wereld van Technology, Engineering & Design

Technologie is onmisbaar voor vernieuwing van producten die een positieve invloed hebben 
op het leven van mensen. Heb jij het in je om de wereld te verbeteren? 

Technology, Engineering & Design

Als engineer heb je een stevige technische basis om 
moderne technieken als robotica, domotica en mechatronica 
toe te passen. Je leert vaardigheden die nodig zijn bij het 
opsporen en analyseren van complexe storingen bij 
technische installaties of systemen. En je leert ontwerpen te 
maken die slim te gebruiken zijn en natuurlijk duurzaam en 
energiezuinig. Denk aan zorgrobots, geautomatiseerde 
productielijnen, robotarmen in de auto-industrie of elektronica 
in vliegtuigen.  

Waarom Technology, Engineering & Design bij  
het ROC van Flevoland?
MBO College Almere werkt nauw samen met hightech 
bedrijven in Nederland en met hogeschool Windesheim. Na 
het gezamenlijke basisjaar krijg je vakken die passen binnen 
het vakgebied van je keuze. In leerjaar 3 en 4 kun je je 
specialiseren in bepaalde technieken en werkprocessen.

"Ik krijg tijdens de 
opleiding de ruimte 
om te ontdekken wat 
het beste bij me past“
Nikiet
Student Technicus Engineering

Opleidingen
¡ Technicus Engineering (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.
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De nieuwste ontwikkelingen  
Stap in de wereld van Elektro & Installatietechniek 

Klopt jouw hart sneller als het gaat om duurzaamheid en technische vernieuwingen die het 
werk steeds breder en interessanter maken? 

“Ik kan met 
deze opleiding zo 
veel kanten op" 
Mohamed 
Student Elektrotechniek

Of het nu gaat om de zelfsturende en de elektrische auto  
of de modernste klimaatbeheersingssystemen; ze hebben 
allemaal met elektrotechniek te maken. Het wordt breed 
ingezet voor veiligheid, gezondheid, milieu en gebruiks- 
gemak. Je werkt niet op een vaste plaats en het werk is 
afwisselend. Domotica speelt in deze sector ook een 
belangrijke rol. Denk aan centraal aangestuurde systemen 
die op afstand door een pc, smartphone of tablet kunnen 
worden aangestuurd. Jij ontwerpt en bouwt complexe  
systemen en machines op maat. Zo kunnen ouderen  
bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Waarom Elektro & Installatietechniek bij het  
ROC van Flevoland?
In onze opleidingen denk je na over duurzame oplossingen, 
bijvoorbeeld over het opwekken van energie of energie- 
zuinigheid. In onze praktijkruimtes vind je alle apparatuur 
(zoals zonnepanelen) om daarmee aan de slag te kunnen. 
Duurzaamheid is dan ook een vast onderdeel van het 
lesprogramma. Er zijn te weinig elektro- en installatietechnici 
in Nederland en er is een grote behoefte aan goed opgeleide 
vakmensen. Bedrijven staan letterlijk op je te wachten.

Opleidingen
¡��Monteur Elektrotechnische Installaties (niveau 2)

¡��Monteur Werktuigkundig Installaties (niveau 2)

¡��Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties  
/ woning en utiliteit (niveau 3)

¡���Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties  
/ utiliteit (niveau 3)

¡��Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties  
/ woning (niveau 3)

¡��Technicus Engineering (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Elektro & Installatietechniek 

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/elektro en download de opleidingsflyers.
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Creativiteit en techniek combineren
Stap in de wereld van Metaal & Mechatronica 

Zet je jouw technisch inzicht, creativiteit en nieuwsgierigheid graag in om uitdagende  
problemen op te lossen? 

In de wereld van metaal draait het om 3D, ontwerpen, 
plaatwerken, lassen en verspanen. Als professional in de 
precisietechniek maak je precisie-instrumenten en  
gereedschappen die bijvoorbeeld ingezet worden in de 
operatiekamer. Elk product is uniek en daarom is creatief en 
vernieuwend denken belangrijk. Als mechatronicus ontwerp 
en bouw je apparaten en systemen. Vaak maak je apparatuur 
die zelfstandig moet kunnen werken, zoals robots. Als 
professional heb je kennis van werktuigbouwkunde, 
elektrotechniek, meet- en regeltechniek en besturings- 
techniek. Je ontwerpt en maakt bijvoorbeeld onderdelen 
van windmolens. 

Waarom Metaal & Mechatronica bij het  
ROC van Flevoland?
Het aanbod aan opleidingen in Metaal & Mechatronica is 
veelzijdig en uitdagend. Van Constructiewerker tot Allround 
Verspaner. Je maakt vaak prototypes met 3D-printing. De 
contacten met het bedrijfsleven in de regio zijn uitstekend 
wat prima stages en kansen op werk biedt.

"Concentratie 
en precisie  
zijn essentieel"
Annemiek
Student Technicus Engineering

Opleidingen
¡ Constructiewerker (niveau 2)

¡ Verspaner (niveau 2)

¡ Allround Verspaner (niveau 3)

¡ Technicus Engineering (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/metaal en download de opleidingsflyers.
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Veelzijdig & uitdagend 
Stap in de wereld van Maintenance & Onderhoudstechniek

Heb je een klantgerichte instelling en hou je van een uitdaging? Vind je het leuk om  
apparaten en installaties up to date te houden?

"Elke dag  
ontmoet je nieuwe 
mensen en kom 
je op verschillende 
plekken"
René 
Student Maintainance & Onderhoudstechniek

In deze sector heb je te maken met het installeren van 
complexe technische installaties, zoals warmteterugwinnings- 
installaties en zonnecollectoren, cv-installaties of  
lichtinstallaties. Zonder goede service- en onderhouds- 
monteurs zou de wereld binnen de kortste keren stil staan. 
Je bent een specialist in jouw vakgebied en je zet jouw 
technische kennis in om bijvoorbeeld storingen te voorkomen 
en te verhelpen. Reparaties voer je zorgvuldig en nauwkeurig 
uit. Het is belangrijk dat je elk probleem goed analyseert en 
duurzaam oplost, zodat deze in de toekomst niet meer 
voorkomt. De klant moet op jou kunnen vertrouwen. 

Waarom Maintenance & Onderhoudstechniek bij  
het ROC van Flevoland?
Met een opleiding in de sector Maintenance en  
Onderhoudstechniek onderhoud, repareer en verhelp je 
storingen van apparaten en systemen die we allemaal nodig 
hebben. Thuis, op kantoor, in de fabriek of sporthal. Een 
veelzijdig en verantwoordelijk beroep met goede kansen op 
een baan. Naast kwaliteit is ook veiligheid belangrijk. 
Wanneer je jouw werk niet goed uitvoert kan dat soms grote 
gevolgen hebben. Je stelt je dienstverlenend op en moet 
beschikbaar zijn bij storingen. Er zijn veel verschillende 
carrièrepaden binnen Onderhoudstechniek en de vraag 
naar goede monteurs is groot.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/maintenance en download de opleidingsflyers.

Opleidingen
¡�Eerste Monteur Service en Onderhoud Elektrotechniek 

(niveau 3)

¡�Eerste Monteur Service en Onderhoud Werktuigkundige 
Installaties (niveau 3)

¡ Vliegtuigtechniek (niveau 3 en 4) 

¡ Technicus Engineering (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.
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Iets moois met je handen maken 
Stap in de wereld van Bouw, Infra & Onderhoud

Wil je werk leveren waar veel mensen jarenlang dankbaar gebruik van maken? En draag jij 
graag bij aan de verbetering van de wereld om je heen? 

"Het is een grote 
puzzel en die  
moet je in elkaar 
zien te krijgen"
Tiny 
Student Middenkaderfunctionaris Infra

Of je nu zoekt naar de beste technische oplossing, het 
mooiste ontwerp of perfectie in de uitvoering, Bouw, Infra 
& Onderhoud heeft het allemaal. Iedereen met technisch, 
commercieel of creatief talent kan in de wereld van Bouw, 
Infra & Onderhoud een passende opleiding vinden. 
Zonder bouw is er geen vooruitgang. We wonen mooier, 
werken beter en reizen sneller dankzij de technische  
en innovatieve oplossingen van goede bouwmensen.  
De veelzijdigheid van opleidingen en beroepen is groot.

Waarom Bouw, Infra & Onderhoud bij het  
ROC van Flevoland?
Je leert het vak vooral door het te doen en (technische) 
uitdagingen aan te gaan. De werkervaring die je op doet 
tijdens je opleiding, zorgt ervoor dat je goed bent voorbereid 
op je toekomst. Je kunt soepel doorstromen binnen 
verschillende niveaus. En met een niveau 4-opleiding kun  
je doorstromen naar het hbo. Je kunt gaan werken bij een 
bouwbedrijf, maar misschien begin je wel voor jezelf. De vraag 
naar personeel in de sector Bouw, Infra & Onderhoud is groot 
dus de kans op een baan na je opleiding is uitstekend.

Opleidingen
¡�Timmerman (niveau 2)

¡�Allround Timmerman (niveau 3)

¡�Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/bouw en download de opleidingsflyers.

Bouw, Infra & Onderhoud
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Jij laat Nederland rijden
Stap in de wereld van Mobiliteitstechniek  

Ben je geïnteresseerd in alles wat met auto’s te maken heeft? Dan ben je bij een opleiding  
Mobiliteitstechniek aan het juiste adres!

Mobiliteitstechniek

Bij mobiliteit gaat het vooral om de technische kant. Jij weet 
alles van de techniek in het voertuig, of hoe je schade kunt 
herstellen na een aanrijding. Alles wat op de weg rijdt, heeft 
onderhoud nodig en moet soms gerepareerd of gekeurd 
worden. Als je van sleutelen houdt, dan is een opleiding 
binnen de sector Mobiliteitstechniek echt iets voor jou. Jij 
zorgt ervoor dat jouw klanten weer veilig de weg op kunnen 
met hun auto. De mobiliteitsbranche ontwikkelt zich  
razendsnel. Zo zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken 
uit personenauto’s. Maar niet alleen de technische kant is 
belangrijk. Je hebt ook een professionele en klantvriendelijke 
houding nodig als je met klanten omgaat.

Waarom Mobiliteitstechniek bij het ROC van Flevoland?
Voor je op stage gaat, heb je al auto’s leren repareren en 
onderhouden. Voor een groot gedeelte krijg je praktijklessen 
in onze eigen garage. Verder werk je veel in kleine groepjes 
en projecten. Daarbij word je intensief begeleid en gecoacht 
door docenten.

"Ik ben liever 
praktisch aan  
het werk dan  
dat ik studeer”
Marnix
Student Eerste Autotechnicus

Opleidingen
¡��Autotechnicus (niveau 2)

¡��Eerste Autotechnicus (niveau 3)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/mobiliteit en download de opleidingsflyers.
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Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/sport en download de opleidingsflyers.

Je organiseert en begeleidt bijvoorbeeld sportieve  
activiteiten. Daarnaast maak je kennis met verschillende 
sporten en vormen van bewegen. Je kunt een sportopleiding 
volgen op niveau 2, 3 of 4. Het is een mix van theorie en 
praktijk. Je voert bijvoorbeeld samen met buurtsportcoaches 
activiteiten voor kinderen uit, je begeleidt mensen die  
revalideren of je coacht mensen die willen bewegen.  
Persoonlijk contact tussen studenten en onze docenten 
vinden wij erg belangrijk. Je krijgt dan ook een persoonlijke 
coach die je begeleidt tijdens je opleiding.

Waarom Sport bij het ROC van Flevoland?
Je krijgt les in ons nieuwe gebouw in Almere Poort, maar  
je doet ook opdrachten in de praktijk. We maken gebruik 
van de sportfaciliteiten in de buurt, waaronder het  
Topsportcentrum en het zwembad. Er is speciale aandacht 
voor sporten in een urban omgeving, maar ook voor sporten 
zoals mountainbiken, bootcamp en watersporten. Tijdens 
je opleiding kun je meerdere keuzedelen volgen. Dit zijn 
vakken die je zelf kiest en waarmee je zelf richting geeft aan 
je studie. Je kunt een bondsdiploma halen, bijvoorbeeld 
zweminstructeur, sportmassage of voetbaltrainer. Ook kun je 
stage lopen in het buitenland. Dit geeft echt een meerwaarde 
aan je opleiding.

Ben je sportief en wil je werken met mensen? Dan is een sportopleiding echt iets voor jou!  
Je leert hoe je mensen in beweging kunt krijgen, zodat zij zich gezonder en vitaler gaan voelen.

Breng anderen in beweging 
Stap in de wereld van Sport 

"Docenten staan  
altijd voor je klaar"
Jenna
Student Sport & Bewegingscoördinator

Opleidingen
¡ Sport & Recreatie (niveau 2) 

¡ Sport & Bewegingsleider (niveau 3)

¡ Sport & Bewegingscoördinator (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Sport 
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Veel afwisseling en avontuur 
Stap in de wereld van Veiligheid en Vakmanschap 

Als je voor de richting Veiligheid en Vakmanschap kiest, word je opgeleid voor een toekomst 
bij Defensie. Defensie zet zich op land en zee in voor vrede en veiligheid. 

Veiligheid & Vakmanschap

Zowel in Nederland als in het buitenland wordt Defensie 
ingezet bij rampen, humanitaire hulp en gevechtsoperaties. 
Dat maakt het werk heel afwisselend en avontuurlijk. Je leert 
hoe je snel bij calamiteiten in verschillende situaties kunt 
handelen. Dat je te allen tijde fysiek en mentaal in uitstekende 
conditie bent, spreekt vanzelf. Je kunt kiezen uit twee 
specialisaties: Grondoptreden en ICT. Bij Grondoptreden 
leer je alles over beveiligingswerk en gevechtstaken. Als 
militair kun jij je eigen weg vinden in verschillende terreinen. 
Jij weet wat je moet doen in noodsituaties en hoe je militaire 
beveiligingstaken uitvoert. Een ICT’er bij Defensie zorgt 
ervoor dat alle eenheden aangestuurd kunnen worden en met 
elkaar kunnen communiceren via telefoon, radio, computers 
en satellietverbindingen.
 
Waarom Veiligheid bij het ROC van Flevoland?
Je krijgt gestructureerd en uitdagend les van docenten en 
instructeurs van Defensie. Veel sport- en instructielessen  
zijn buiten in de omgeving van de school. Naast je  
stageperiodes ga je drie keer per jaar op bivak; je bent dan 
een hele week op een kazerne in Nederland. En wist je dat 
deze VeVa-opleiding eerder is uitgeroepen tot beste van 
Nederland?

Opleidingen
Veiligheid & Vakmanschap

¡ Veiligheid & Vakmanschap Grondoptreden (niveau 2) 

¡ Veiligheid & Vakmanschap Grondoptreden (niveau 3)

¡ Veiligheid & Vakmanschap ICT (niveau 3)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

"Alles bij de  
opleiding is strak 
geregeld; veel 
stage en bivak”
Melany
Student Veiligheid & Vakmanschap -  
Toekomstig Onderofficier Grondoptreden

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/veiligheid en download de opleidingsflyers.
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Echt iets betekenen voor de maatschappij?  
Stap in de wereld van Veiligheid

Let jij altijd goed op wat er op straat om je heen gebeurt? Of wil jij ervoor zorgen dat  
evenementen veilig zijn en dat er een goede sfeer hangt? Kies dan een beroep waar  
veiligheid én dienstverlening onlosmakelijk zijn verbonden.

Mensen die werken als beveiliger of handhaver houden 
ervan om regelmatig in actie te komen én willen graag wat 
betekenen in de maatschappij. Je wordt voorbereid op een 
verantwoordelijke baan waarin je alert moet zijn en soms 
ook moet optreden. Daarbij draait het vooral om  
dienstverlening én een goede zelfbeheersing. Als HTV’er 
loop je in een uniform en help je mensen op straat, in de 
wijk of in het park. Je ondersteunt daarbij ook de politie. 
Een beveiliger zorgt niet alleen voor de veiligheid in en rond 
gebouwen maar ontvangt soms ook bezoekers. Bovendien 
is er altijd behoefte aan veiligheid en goede dienstverlening, 
dus het vinden van een leuke baan is geen probleem.

Waarom Veiligheid bij het ROC van Flevoland?
De lessen zijn praktijkgericht, gestructureerd en uitdagend. 
Door de samenwerking met organisaties in de gemeente 
Almere en in de regio zijn er interessante stageplekken  
én worden studenten regelmatig ingezet bij externe  
evenementen. Zo kan je bijvoorbeeld ingezet worden tijdens 
het Bevrijdingsfestival of tijdens een wedstrijd bij voetbalclub 
Almere City.

“Tijdens een  
evenement heb  
ik altijd heel  
leuk contact met 
bezoekers”
Lital
Student Beveiliger

Opleidingen
Toezicht & Veiligheid

¡Handhaver Toezicht & Veiligheid (niveau 3)  

Particuliere Veiligheid

¡ Beveiliger (niveau 2)  

¡ Coördinator Beveiliging (niveau 3)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/veiligheid en download de opleidingsflyers.
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De opleiding Dienstverlening niveau 2 heeft twee  
uitstroomrichtingen: Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn 
en Medewerker Facilitaire Dienstverlening.

Je kiest voor Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn; 
dan ben je de onmisbare helper waar veel mensen, maar 
ook organisaties en instellingen op zitten te wachten. Kies je
voor de Zorg, dan kun je na deze praktijkgerichte opleiding 
gaan werken met ouderen, kinderen, gehandicapten of 
zieken. Je begeleidt hen en voert huishoudelijke en 
verzorgende taken uit. Je verzorgt maaltijden, koffie en 
thee, en helpt bij het verzorgen en aankleden. Je organiseert 
ook allerlei activiteiten en houdt de leefruimte gezellig en 
schoon. Je werkt in de Thuiszorg, een verzorgings- of 
verpleeghuis, een gastouderopvang, kinderdagverblijf of 
een BSO.
Als Medewerker Facilitaire Dienstverlening ben je de spil 
van een bedrijf of organisatie. Jij zorgt ervoor dat belangrijke 
dagelijkse werkzaamheden goed verlopen. Denk bijvoorbeeld 
aan de receptie, het restaurant, de catering, het beheer  
en schoonhouden van een gebouw en het bewaken van de 
sfeer en veiligheid of logistieke processen 

Waarom Dienstverlening bij het ROC van Flevoland? 
De lessen zijn  praktijkgericht. Daarnaast loop je stage en 
doe je praktijkervaring op. Het is belangrijk dat je goed
met mensen kunt omgaan. We leren je vaardigheden die
je daarbij helpen. Ook leer je wat je moet doen in 
onverwachte situaties of als er een noodsituatie is.
Met je diploma Helpende Zorg & Welzijn kun je versneld
Een opleiding Zorg & Welzijn niveau 3 bij ons volgen.

Jij maakt het verschil 
Stap in de wereld van Dienstverlening

Deze opleiding kies je als je handig bent, graag voor anderen zorgt, afwisselend werk wilt en 
een echte doener bent.

“Veel geleerd 
van onze stage 
bij Almere City” 
Manuela 
Student Dienstverlening

Opleidingen
¡�Allround medewerker (niveau 2)

¡�Dienstverlening Helpende Zorg Welzijn (niveau 2)  

¡�Medewerker Facilitaire Dienstverlening (niveau 2)  

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/zorgwelzijn en download de opleidingsflyers.

Zorg & Welzijn: Dienstverlening



ROC van Flevoland  2020 - 202133

Geef mensen jouw steun  
Stap in de wereld van Maatschappelijke Zorg

Mensen die minder kunnen door een achterstand, handicap, ziekte of problemen kunnen 
jouw zorg en begeleiding goed gebruiken. 

Zorg & Welzijn:  
Maatschappelijke Zorg

Onder Maatschappelijke Zorg vallen verschillende opleidingen:  
Als Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3) ondersteun 
je en kijk je wat er aan zorg nodig is. Een Persoonlijke  
Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4) helpt mensen 
met een psychische of psychiatrische aandoening. Je werkt 
met volwassenen met bijzondere problemen, zoals een 
verslaving of een psychisch probleem. Met de opleiding 
Maatschappelijke Zorg & Verzorgende-IG (gecombineerd 
traject, niveau 3) behaal je eigenlijk twee diploma’s en word 
je een allround medewerker in de zorg. 

Waarom Maatschappelijke Zorg bij het  
ROC van Flevoland? 
Tijdens je opleiding leer je door de combinatie van lessen, 
projecten en stages wat het vak inhoudt. We werken samen 
met de gemeente Almere en Lelystad en verschillende 
grotere en kleinere zorginstellingen in Flevoland. Door onze 
samenwerking met hogeschool Windesheim kan je in je  
derde jaar al lessen volgen op het hbo, zodat je makkelijk 
kunt doorstromen naar het hbo als je dat wilt.

Opleidingen
¡�Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3)

¡�Maatschappelijk Zorg & Verzorgende IG,  
combitraject (niveau 3)

¡ Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4)

¡ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4)

¡�Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen  
(niveau 4)

“De mensen  
hebben vaak verder  
niemand, dus  
mijn hulp betekent 
heel veel voor ze"
Sabine 
Student Persoonlijk Begeleider  
Specifieke Doelgroepen

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/zorgwelzijn en download de opleidingsflyers.
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De Onderwijsassistent (niveau 4) werkt onder verantwoor-
delijkheid van de leerkracht op een basisschool, middelbare 
school of in het speciaal onderwijs. Je assisteert bij lessen 
en begeleidt groepen kinderen. 

De Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) werkt 
als groepsleider met kinderen van 0-12 jaar. Je stimuleert de 
ontwikkeling van kinderen door verschillende activiteiten te 
organiseren zoals knutselen, verven, zingen en dansen.  
Je werkt bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. 

De opleiding Gespecialiseerd pedagogisch Medewerker 
(niveau 4) duurt 3 jaar. Met een diploma niveau 3 kun je de 
opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
(niveau 4) in één jaar doen. Als Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker heb je ook coördinerende taken en draag je 
eindverantwoordelijkheid.

Waarom Pedagogisch Werk & Onderwijs bij het  
ROC van Flevoland?
Creatief denken en oplossingsgericht werken is bij ons  
heel belangrijk in de opleiding. Je leert je daarmee goed in 
de ander te verplaatsen wat jou een betere begeleider 
maakt. Je leert door te doen. Bovendien is er grote behoefte 
aan goed opgeleide mensen in het onderwijs en in de  
kinderopvang. Onze samenwerking met hogeschool 
Windesheim zorgt ervoor dat jij makkelijker kunt doorstromen 
naar het hbo als je dat wilt.

Als je kinderen wilt stimuleren in hun ontwikkeling, kun je straks met dit diploma écht iets 
betekenen voor kinderen.  

Kinderen een stevige basis geven 
Stap in de wereld van Pedagogisch Werk & Onderwijs 

Zorg & Welzijn: 
Pedagogisch Werk & Onderwijs

"Poruptate re  
exeriam volenda 
nustiat as porem 
sit odicilitem”
Xxxxx 
Xxxxxxx xxxx xxx

Opleidingen
¡�Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3)

¡�Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4)

¡Onderwijsassistent (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

"Poruptate re  
exeriam volenda 
nustiat as porem 
sit odicilitem”
Xxxxx 
Xxxxxxx xxxx xxx

"Poruptate re  
exeriam volenda 
nustiat as porem 
sit odicilitem”
Xxxxx 
Xxxxxxx xxxx xxx

"Werken met 
kinderen 
geeft energie"
Luna
Student Pedagogisch Medewerker  
Kinderopvang

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/zorgwelzijn en download de opleidingsflyers.
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Actief en creatief aan de slag  
Stap in de wereld van Sociaal Werk 

Ga jij ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven en beter kunnen meedoen 
in de maatschappij? 

"Mensen helpen 
vind ik heel 
waardevol"
Andrew 
Student Sociaal Werk

Als Sociaal Werker (niveau 4) richt je je op het verbeteren 
van de leefomgeving in een wijk. Je organiseert bijvoorbeeld 
creatieve of sportieve activiteiten, waar buurtbewoners 
elkaar ontmoeten. Vaak werk je met mensen die een zwakke 
sociale of financiële positie hebben. Je kunt gaan werken 
voor en met jongeren, ouderen, vluchtelingen of mensen 
die langdurig werkloos zijn. Je houdt je bezig met zaken als 
sociale veiligheid en verbinding in de buurt.
Ook help je mensen om hun weg te vinden in de  
maatschappij. Denk aan het uitzoeken van regels op het 
gebied van werk, wonen, inkomen of sociale voorzieningen. 
Je geeft informatie, advies en voorlichting zodat mensen 
verder kunnen met hun leven. Je werkt bijvoorbeeld met 
ouderen of mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen 
van een uitkering. 

Waarom Sociaal Werk bij het ROC van Flevoland?
Tijdens je opleiding leer je door de combinatie van lessen, 
projecten en praktijk wat het vak inhoudt. We werken onder 
andere nauw samen met de gemeente en organisaties als 
de Schoor en Kwintes en vele kleinere instellingen in Almere. 
Door onze samenwerking met hogeschool Windesheim kun 
je doorstromen naar het hbo als je dat wilt.

Opleidingen
¡ Sociaal Werk (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/zorgwelzijn en download de opleidingsflyers.



ROC van Flevoland  2020 - 2021  36

Zorg & Welzijn: 
Verpleging & Verzorging

Echt iets betelcenen voor mensen 
Stap in de wereld van Verpleging & Verzorging

De zorgmedewerker van de toekomst heeft medische kennis én weet alles van technologie. 
Kan jij je goed inleven in de ander en wil je bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke  
gezondheid van mensen? 

“Ik wil graag  
op de ambulance 
werken”  
Elise
Student Mbo-Verpleegkundige

Opleidingen
¡�Beautyprofessional in de Zorg (niveau 3)

¡�Verzorgende-IG (niveau 3)

¡�Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg, combitraject  
(niveau 3)

¡�Mbo-Verpleegkundige (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

NIEUW

NIEUW

Als mbo verpleegkundige (niveau 4) geef je voorlichting, 
advies en instructies. Je voert verpleegtechnische  
handelingen uit en bent een luisterend oor. Je werkt in de 
thuiszorg, een ziekenhuis, een verpleeghuis, de psychiatrie 
of in kleinschalige woonvormen. De opleiding Verzorgende 
IG gecombineerd met Maatschappelijke Zorg (niveau 3) is 
hét antwoord op veranderingen in de zorg. Je krijgt ook 
nog eens twee diploma’s. Naast zorg- en verpleegtaken doe 
je begeleidende activiteiten. Dat maakt jou de allround 
zorgmedewerker van de toekomst. Je werkt bij instellingen of 
woonvormen met ouderen of verstandelijk gehandicapten.
Als Beautyprofessional in de Zorg biedt passende zorg en 
ondersteuning aan cliënten. Ook verzorg je ontspannende 
en cosmetische behandelingen voor de huid, het gezicht, 
handen en voeten. 

Waarom Verpleging en Verzorging bij het  
ROC van Flevoland? 
Onze opleidingen bereiden je voor op het beroep zoals het 
er na je afstuderen uitziet. Technologie, internationalisering 
en wijkgericht werken zijn speerpunten van onze opleidingen.  
Je wisselt school en stage met elkaar af, wat je op school 
leert kan je toepassen in de praktijk. Onze afgestudeerden 
vinden snel en makkelijk een baan of gaan doorstuderen.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/zorgwelzijn en download de opleidingsflyers.
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Assisteren in de praktijk 
Stap in de wereld van de Gezondheidszorg

Als je kiest voor de assisterende gezondheidszorg, dan ondersteun je de dokter of apotheker. 
Met jouw medische kennis begeleid, informeer en adviseer je patiënten of cliënten.

Als doktersassistent (niveau 4) ben je de ‘rechterhand’ van 
de arts. Je geeft patiënten advies en voorlichting over 
geneesmiddelen, gezond leven en persoonlijke hygiëne. 
Naast de administratie voer je kleine medische ingrepen uit. 
Denk aan het geven van griepvaccinaties, het verwijderen 
van hechtingen of bloed prikken. Je werkt bij een gezond-
heidscentrum, huisarts, in een ziekenhuis, bij een arbodienst 
of verzekeringsmaatschappij. Je krijgt les in pathologie, 
anatomie en medisch technisch handelen.
Tijdens de opleiding Apothekersassistent (niveau 4) verricht 
je zelfstandig taken op het gebied van medicijnbereiding en 
-uitgifte. Je geeft voorlichting over geneesmiddelen, 
gezond leven en persoonlijke hygiëne. Je bereidt soms 
recepten en houdt voorraden bij. Je werkt in een apotheek, 
ziekenhuis of bij een farmaceutisch bedrijf.

Waarom Assisterende Gezondheidszorg bij het  
ROC van Flevoland? 
De opleidingen Doktersassistent- en Apothekersassistent zijn 
brede opleidingen met docenten die veel praktijkervaring 
hebben. Je krijgt drie jaar lang les en praktijk op niveau 4.  
Je zit ongeveer 60% van de tijd op school. De rest van de tijd 
loop je stage en doe je praktijkervaring op.

Opleidingen
¡�Apothekersassistent (niveau 4)

¡Doktersassistent (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Zorg & Welzijn: 
Assisterende Gezondheidszorg

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/zorgwelzijn en download de opleidingsflyers.

“Het leukste is 
om van een  
poeder een capsule 
te maken"
Mirella
Student Apothekersassistent
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Mensen mooier maken 
Stap in de wereld van Uiterlijke Verzorging

Wil jij ervoor zorgen dat iemand zich goed voelt door er verzorgd uit te zien? Dan is  
Uiterlijke Verzorging helemaal geschikt voor jou!

Bij Schoonheidsverzorging leer je gezichts- en lichaams- 
behandelingen uitvoeren. Naast de gebruikelijke  
behandelingen krijg je bij niveau 4 les in het uitvoeren van 
acnebehandelingen en in het geven van ontspannende  
lichaamsmassages. Daarnaast leer je alles over ondernemen 
zodat je na de opleiding voor jezelf kunt beginnen.

Bij de opleiding Beautyprofessional in de Zorg maak je deel 
uit van het zorgteam. Je biedt ondersteuning bij de 
dagelijkse persoonlijke zorg. Daarnaast verzorg je ook 
ontspannende en cosmetische behandelingen voor de huid, 
het gezicht, handen en voeten. Binnen dit werk is het 
belangrijk dat je sociaal vaardig bent en daardoor met veel 
verschillende mensen kunt omgaan.

Waarom Uiterlijke Verzorging bij het  
ROC van Flevoland?
Je werkt bij ons met luxe productlijnen. Alles wat je leert,  
kun je meteen uitproberen in onze eigen salon Beauty4All.  
Je werkt daar met echte klanten. Vind je het leuk om 
verschillende specialismen met elkaar te combineren? Dat 
kan bij ons door verschillende keuzedelen zoals Visagie, 
Nagelstyling of Imagestyling te volgen. Je kunt bij ons ook 
de opleiding Pedicure volgen en daar een branchediploma 
voor halen.

Opleidingen
Schoonheidsverzorging

¡ Beautyprofessional in de Zorg (niveau 3)

¡ Schoonheidsspecialist (niveau 3)

¡ Allround Schoonheidsspecialist (niveau 4)

Ga naar pg 46 - 47 voor het volledige opleidingenoverzicht.

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op 
rocvf.nl/uiterlijkeverzorging en download de  
opleidingsflyers. 

“Ik vind het leuk 
om aan de hand 
van iemands wensen 
zijn/haar uiterlijk  
te veranderen”  
Ilayda 
Student Uiterlijke Verzorging

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/uiterlijkeverzorging en download de  
opleidingsflyers.

Uiterlijke Verzorging

NIEUW
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Diploma’s geven kansen 
Welkom op het mbo  

Heb je een vmbo-opleiding gedaan, maar geen diploma gehaald? Wil je toch naar het mbo? 
Volg dan een entree-opleiding bij het ROC van Flevoland! 

Bij de entree-opleiding van het ROC van Flevoland volg je 
eerst een algemeen programma. Na een tijdje kies je voor 
een richting: bijvoorbeeld Verkoop/Retail, Dienstverlening 
en Zorg of Techniek. Het programma duurt een jaar. Je krijgt 
lessen op school en je loopt stage bij een erkend leerbedrijf 
in de beroepsrichting die jij hebt gekozen. Je wordt tijdens  
de opleiding begeleid door een eigen coach en vaste  
docenten. Als je extra hulp of begeleiding nodig hebt, dan 
staat de studieloopbaanbegeleider voor je klaar. Met een 
entree-diploma kun je doorstromen naar een mbo-opleiding 
niveau 2 of gaan werken.

Waarom een entree-opleiding bij het ROC van Flevoland?

•   MBO College Almere werkt veel samen met het  
praktijkonderwijs, AlmeerKans en de Eduvier scholen. Als 
je je aanmeldt voor een entree-opleiding in Almere, 
besluit een plaatsingscommissie op welke locatie je de 
opleiding gaat volgen.

•   MBO College Lelystad kent het project Lelytalent. We 
werken nauw samen met het bedrijfsleven en bieden 
zowel op school als op de leerplek veel begeleiding. Zo 
kun je goed ontdekken welke richting bij je past. 

Beide mbo-colleges zijn goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer.

Voor wie is Entree?
¡ Je hebt geen diploma voortgezet onderwijs.

¡ Je bent minimaal 16 jaar.

¡ Je bent in staat een mbo-opleiding niveau 1 af te ronden.

"Met een diploma 
heb ik veel meer 
mogelijkheden"
Naömi
Student Entree

Entree

Kijk voor de meest actuele opleidingsinformatie op  
rocvf.nl/entree en download de opleidingsflyers.
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Kom een dag meelopen!

Het ROC van Flevoland heeft nauw contact met de decanen 
van het voortgezet onderwijs. Zo organiseren we samen 
voorlichtingsbijeenkomsten op jouw school. Of je gaat 
samen met je klas op bezoek bij de mbo-colleges van het 
ROC van Flevoland. Daarnaast ben je natuurlijk van harte 
welkom op onze open dagen. 

Past de opleiding van jouw keuze écht bij je? 
Ben je op een open dag geweest, dan kun je ook een keer 
meelopen. Je kunt dan zien en ervaren hoe het echt werkt 
op een mbo. Hoe is de sfeer? Hoe wordt er les gegeven? 
Hoe gaan studenten met elkaar om? En, handig, je kunt de 
studenten direct om hun mening vragen. 

Aanmelden en kennismaken 

Begin op tijd met het zoeken naar een opleiding en meld je voor 1 april aan.   
Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een kennismaking. Deze kennismaking verschilt per opleiding.

Van het vmbo of de havo overstappen naar het mbo kan best een grote stap zijn. Hoe 
werkt het op het mbo? Hoe weet je of je je daar gaat thuis voelen? En hoe kom je daar 
achter voordat je begint?

Meelopen: hoe meld ik me aan? 

¡�Ga naar rocvf.nl/ikkiesmbo en maak een profiel aan. 
Bekijk het overzicht van opleidingen waar je kunt 
meelopen. Twijfel je? Doe dan de competentietest. 

¡  Meld je via de website aan voor een meeloop- 
activiteit bij de opleiding van jouw keuze. 

Wil je meer weten over het meelopen bij een  
opleiding? Bekijk de informatie op rocvf.nl/ikkiesmbo
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Op het hbo werk je zelfstandiger en moet je meer plannen 
en zelf uitzoeken. Je studeert ook anders: je doet niet meer 
alleen kennis op, maar je leert vooral hoe je die kennis  
kunt toepassen. In de hoofdfase van je niveau 4-opleiding 
kun je deelnemen aan het keuzedeel Doorstroom. Je krijgt 
zo een beter beeld van je vervolgstudie. Het ROC van 
Flevoland en Windesheim hebben dit unieke doorstroom-

traject ontwikkeld voor de sectoren Business, Management 
en Communicatie, Onderwijs, Techniek, ICT en Welzijn en 
Gezondheid. 

Associate degree 
Een Associate degree (Ad) is een internationaal erkende, 
tweejarige opleiding op hbo niveau (niveau 5) die goed 
aansluit op mbo niveau 4. Hiermee vergroot je je kennis en 
kansen op de arbeidsmarkt of kun je verder studeren voor 
je hbo bachelor.  
De Ad-programma's kun je volgen op een hbo-instelling. 
Bij het Windesheim kun je Ad’s volgen op het gebied van 
Ondernemen, Office Management, Commerciële Economie, 
Bouwkunde, Software Development, Finance, Pedagogisch 
Educatief Medewerker (PEM, deeltijd) en Sociaal werk in de 
Zorg (deeltijd). Aeres Hogeschool in Almere biedt onder 
andere het Ad Duurzame Bedrijfskunde aan.

Studiekeuzecheck  
Als je je hebt aangemeld bij de hbo-opleiding van je keuze, 
krijg je een uitnodiging voor een studiekeuzecheck.  
Dit helpt je te onderzoeken of de opleiding die je wilt gaan 
doen echt bij je past. Lees meer op studiekeuze123.nl

Als je kiest voor de route mbo-hbo dan heb je aan het einde van de rit twee waardevolle 
diploma’s: een mbo niveau 4-diploma en een hbo-diploma. Het ROC van Flevoland werkt 
nauw samen met hogeschool Windesheim om de aansluiting naar het hbo zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Sommige opleidingen bieden een oriëntatieprogramma aan. Je krijgt 
dan een goed beeld van hoe het is om de hbo-opleiding die je leuk lijkt te volgen.

De beste 
route naar 
het hbo

Skills havo 

Ben jij op zoek naar extra uitdaging? Start dan 
met een Skills havo. Je volgt dan een mbo 4- 
opleiding plus één of meerdere havo-vakken. Je 
kunt kiezen uit de richtingen: Techniek, ICT 
(ook Applicatie-ontwikkeling), Zorg en Welzijn 
(Sociaal werk en Pedagogisch werk).  
Deze opleidingen worden aangeboden op 
MBO College Almere. Na het afronden ben je 
met een mbo 4-diploma plus havo-certificaten 
goed voorbereid op een hbo-opleiding óf klaar 
om te werken. 

Lees meer op rocvf.nl/mbohavo

Nieuw

Meer weten?  
Neem dan contact op met het Informatiecentrum

        0900 - 0918 (lokaal tarief)             06 - 250 385 66 (alleen WhatsApp)        

        informatiecentrum@rocvf.nl
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  1    Wat kost een opleiding?
   
De kosten van je opleiding hangen af van je leeftijd en de 
opleiding (BOL / BBL en niveau) die je gaat volgen. Bij vraag 2 
lees je meer over het verschil tussen BOL en BBL.

a. BOL-opleiding? Lesgeld
Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 
18 jaar of ouder is en een voltijd BOL-opleiding volgt, betaalt 
lesgeld. Het lesgeld voor het schooljaar 2019 - 2020 is € 1.168. 
Dit bedrag wordt elk jaar aangepast. Het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt de hoogte van 
het lesgeld en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) zorgt 
voor de inning. Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar, dan 
hoef je nog geen lesgeld te betalen.

b. BBL-opleiding? Cursusgeld
Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 
18 jaar of ouder is en een BBL-opleiding volgt, betaalt 
cursusgeld. In het schooljaar 2019 - 2020 bedraagt het 
cursusgeld voor een niveau 1- of 2-opleiding € 243. Voor 
een niveau 3- of 4-opleiding betaal je € 588. Deze bedragen 
worden jaarlijks aangepast. Het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschap bepaalt de hoogte van het cursusgeld 
en het ROC van Flevoland zorgt voor de inning. Ben je op  
1 augustus nog geen 18 jaar, dan hoef je nog geen  
cursusgeld te betalen.

c. Leermiddelen
Welke leermiddelen je moet aanschaffen, hangt af van je 
studie. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken zijn of een laptop. 
Voor sommige opleidingen heb je speciale kleding nodig, 
zoals veiligheidsschoenen of een trainingspak. De leer- 
middelenlijsten worden met zorg samengesteld.  
De studentenraad kijkt mee bij het vaststellen van deze 
lijsten. De verwachte kosten per opleiding zijn te vinden op 
rocvanflevoland.nl. Ga naar de  opleidingspagina en kies 
voor het tabje 'Studiekosten'. Hier vind je de studiekosten 
voor leermiddelen en eventuele extra's. Voor sommige 
gezinnen zijn de kosten van leermiddelen te hoog. Voor hen 
is er een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. 

Kijk voor meer informatie op rocvf.nl/studiekosten

  2     Wat is het verschil tussen BOL en BBL?
Er zijn twee soorten mbo-opleidingen: BOL en BBL. Lees in 
het overzicht hieronder het verschil.

Veelgestelde vragen
Hieronder vind je de veelgestelde vragen van aankomende studenten en hun ouders over  
studeren aan het ROC van Flevoland. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact 
op met het Informatiecentrum of kijk op rocvanflevoland.nl. 

Tips voor ouders  
Wilt u tips lezen over hoe u uw kind het beste 
kunt helpen bij het kiezen van een studie?  
rocvf.nl/ouders

BOL
BEROEPS OPLEIDENDE LEERWEG 

BBL
BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG

Meer theorie en zelfstudie 
   

1 à 2 dagen per week stage  
en 3 à 4 dagen in de week naar school 

Een baan bij een leerbedrijf is niet verplicht 

De praktijkervaring doe je op met stages 

Soms een stagevergoeding 

Wel studiefinanciering (vanaf 18 jaar)  
en studentenreisproduct 

Veel contact met mede-studenten,
doordat je veel op school bent 

Kosten lesgeld schooljaar 2019 - 2020: 
BOL alle niveaus € 1.168 

Schoolvakanties

Meer praktijk  

3 à 4 dagen per week werken  
en 1 à 2 dagen in de week op school

Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf 

Theorie op school, op je werk pas je de theorie toe

Loon of een soort stagevergoeding 

Geen studiefinanciering 
en studentenreisproduct

Weinig contact met mede-studenten, 
doordat je weinig op school bent 

Kosten cursusgeld schooljaar 2019 - 2020: 
BBL niveau 1 + 2 € 243 / BBL niveau 3 + 4 € 588 

Vakanties in overleg

HETZELFDE DIPLOMA
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    BOL en 16 of 17 jaar oud: je ouders kunnen een 
kindgebonden budget aanvragen. Dit is een bijdrage 
in de kosten voor kinderen onder de 18 jaar. Lees 
meer op mijntoeslagen.nl. Je hebt ook recht op een 
studentenreisproduct.   

    BOL en 18 jaar of ouder: meestal heb je recht op 
studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit 
een basisbeurs en een studentenreisproduct. 

Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je soms 
ook een aanvullende beurs krijgen. Die moet je extra 
aanvragen. Ook kun je een extra lening aanvragen.

    BBL: geen recht op studiefinanciering. Het leerbedrijf 
waar je in dienst bent, betaalt soms de  
opleidingskosten. 

Uitgebreide informatie vind je op duo.nl

  5     Kan ik zonder diploma naar  
het mbo?

Heb je nog geen diploma? Dan kun je op twee manieren 
instromen. Als je een overgangsbewijs van het derde naar het 
vierde jaar havo of vwo hebt, kun je starten met een 
mbo-opleiding op niveau 4. Hierna kun je door naar het hbo 
of gaan werken. Heb je geen vmbo-opleiding afgemaakt, 
maar heb je wel de capaciteiten om een mbo-opleiding te 
doen? En ben je ouder dan 16 jaar? Dan is een entree- 
opleiding iets voor jou. Na de entree-opleiding kun je 
doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2 en/of aan 
het werk. Het ROC van Flevoland biedt entree-opleidingen 
aan binnen verschillende opleidingsrichtingen (sectoren). 

Kijk voor meer informatie op rocvf.nl/entree

  6    Tot wanneer ben ik leerplichtig?
Je bent leerplichtig tot je 16e, mits je minimaal een mbo 
niveau 2-diploma of havo-diploma hebt gehaald. Dit wordt 
een startkwalificatie genoemd. Heb je na je 16e nog geen 
startkwalificatie, dan ben je tot je 18e leerplichtig.

  7    Wanneer moet ik mij aanmelden?
Wil je je aanmelden voor schooljaar 2020-2021? Meld je vóór 
1 april aan voor een opleiding. Het kan namelijk zijn dat de 
opleiding van je keuze maar een beperkt aantal plaatsen 
heeft. Meestal word je geplaatst op volgorde van aanmelding, 
het is dus extra belangrijk dat je je tijdig aanmeldt. Bovendien 
kun je dan deelnemen aan de verplichte kennismakings- 
activiteiten van de opleiding. Wanneer je je voor 1 april 
aanmeldt, kun je je via onze website voor maximaal drie 
opleidingen aanmelden. We gaan ervan uit dat jouw eerste 
keuze de voorkeur heeft. Je kunt elke aanmelding twee keer 
veranderen. Samen kijken we of dit de opleiding is die het 
beste bij jou past. Na 1 april kun je je nog maar aanmelden 
voor één opleiding.

Bekijk ook onze Q&A  
video's op rocvf.nl/QA.  
Hier geeft Alvin antwoord 
op een aantal vragen.

  4    Wat zijn de toelatingseisen?
Iedereen met een vo-diploma is welkom op een van onze 
mbo-opleidingen. Je wordt in principe toegelaten tot de 
mbo-opleiding van je keuze als je voldoet aan de volgende 
voorwaarden:

1    Je bent uiterlijk op 1 april aangemeld bij de opleiding.
2    Je voldoet aan de vooropleidingseisen.

3     Je neemt deel aan de verplichte intake- en kennis-
makingsactiviteiten.

Voor sommige opleidingen gelden er aanvullende eisen. 
Kijk voor meer informatie op rocvf.nl/toelating

  3     Wanneer heb ik recht op studiefinanciering?

Wat kun je met je vooropleiding?

Instroomrecht Werk Hbo

• Geen diploma
• Minimaal 16 jaar

• Vmbo basis • Havo-diploma

Mbo niveau 1 
Entree

Mbo niveau 3
Vakopleiding

Mbo niveau 4 
Middenkaderopleiding

• Vmbo kader
• Vmbo gemengde 

leerweg
• Vmbo theoretische 

leerweg

• Ongediplomeerd havo 
of vwo met minimaal 
een overgangsbewijs 
van klas 3 naar 4

Mbo niveau 2 
Basisberoepsopleiding
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 11   Ik heb me aangemeld, en nu?

Nadat je je bij ons hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een kennismaking. Deze kennismaking verschilt per opleiding. 
We houden rekening met je voorkennis en ervaring. Zo snel mogelijk na je aanmelding krijg je bericht over wat er van je 
verwacht wordt en wanneer. Deze kennismakingsactiviteiten zijn verplicht. We willen je zo goed mogelijk informeren en 
begeleiden voordat je je definitieve opleidingskeuze maakt. Kennismakingsactiviteiten worden meestal op vaste momenten 
in het jaar gepland, zodat je hier rekening mee kunt houden. 

Studiekeuzeadvies
Na afronding van je aanmelding en het volgen van de kennismakingsactiviteiten, geven we je een eventueel een  
studiekeuzeadvies. We laten je weten of wij denken dat de gekozen opleiding bij je past. Of misschien welke opleiding ons 
meer geschikt voor jou lijkt. Als je dat advies wilt volgen, helpen we je natuurlijk om zo snel mogelijk op de juiste opleiding  
te komen. Binnen zes weken na de kennismakingsactiviteiten laten we je weten of je kunt starten met de opleiding van jouw 
keuze. Zo weet je snel waar je aan toe bent.

  8     Hoe kan ik me aanmelden voor 
een opleiding?

1     Ga naar de opleiding van je keuze op  
rocvanflevoland.nl en kies ‘Meld je aan voor 
deze opleiding’.

2     Login met je bestaande profiel of maak een 
online profiel aan. Gebruik hiervoor altijd je 
eigen e-mailadres, de aanmelding voor de 
opleiding wordt namelijk getoond in dit profiel. 

3     Vul het aanmeldformulier in. Hierbij heb je je 
burgerservicenummer nodig. Dit duurt 
ongeveer 10 minuten. 

Na het aanmelden kun je de status van je aanmelding 
volgen in je profiel. Je krijgt ook een bevestiging per 
e-mail. 

  9     Hoe wijzig ik mijn aanmelding? 
Je mag elke aanmelding maximaal twee keer wijzigen.  
Ga naar de aanmelding in je profiel op rocvanflevoland.nl. 
Daar kies je een nieuwe opleiding via de link ‘Aanmelding 
wijzigen’.  

 10   In januari starten met je opleiding?
Kijk op rocvanflevoland.nl of de opleiding van jouw keuze 
een instroommoment in januari heeft. Meld je voor  
1 december 2020 aan als je in januari 2021 met een opleiding 
wilt beginnen. Let op: een opleiding start alleen bij voldoende 
aanmeldingen.

                   INSCHRIJVING                   STUDIEKEUZEADVIES                   KENNISMAKING                     AANMELDING

 12   Ik weet niet wat ik moet studeren? Wat nu? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te ontdekken welke studie bij jou past. Je kunt de studiekeuzetesten maken op 
rocvf.nl/studiekeuzetest. Het kan ook helpen om een dagje mee te lopen bij een opleiding die je interessant vindt.  
Je kan je online aanmelden om mee te lopen bij een opleiding. Kijk voor meer informatie op rocvf.nl/ikkiesmbo. .  
 
Wil je persoonlijke hulp bij je studiekeuze? Dat kan bij het Informatiecentrum van het ROC van Flevoland in Almere 
Buiten of Lelystad. De studieadviseurs van het Informatiecentrum helpen je graag verder. Zij geven voorlichting en 
informatie over de opleidingen. Je kunt bellen, mailen, whatsappen en op afspraak langskomen. 

Je kunt bij het Informatiecentrum ook een studiekeuzetest doen. Aan de hand van een digitale test krijg je een gesprek 
waarbij ook je ouders/verzorgers aanwezig kunnen zijn. Tijdens dat gesprek worden interesses en persoonskenmerken 
besproken en wordt er een match gemaakt met een opleiding op een passend niveau. De studiekeuzetest met het 
adviesgesprek duurt een uur en kost € 7,50. Maak vooraf een afspraak. 

           0900 - 0918 (lokaal tarief)                      06 - 250 385 66 (alleen WhatsApp)                      informatiecentrum@rocvf.nl

Kijk voor meer informatie en openingstijden op rocvf.nl/informatiecentrum
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 13    Wat als ik de verkeerde opleiding 
heb gekozen?

Het ROC van Flevoland heeft ruim 100 mbo-opleidingen. 
Sluit je opleiding niet helemaal aan op je wensen, dan kun je 
binnen je sector (opleidingsrichting) overstappen naar een 
andere opleiding. Stap je over naar een opleiding van een 
andere sector (opleidingsrichting), dan kan het zijn dat je 
een beetje studievertraging oploopt. Ga voor meer 
informatie naar de studiecoach, het Loopbaan Expertise 
Centrum (LEC) of Studentbegeleiding. 

 14   Hoe zijn de opleidingen ingedeeld?  
Tijdens je opleiding krijg je vakken die je voorbereiden op 
een beroep en algemene vakken zoals Nederlands en 
rekenen. Naast deze standaardvakken, is er ook de ruimte 
om te kiezen voor keuzedelen. Zo kan een deel van de 
opleiding zelf worden ingevuld en kies je keuzedelen die 
aansluiten bij je interesses en toekomstdromen!

 15    Moet ik zelf een stageplaats regelen?
Ja, je regelt zelf je eigen stageplek. Het ROC van Flevoland 
helpt je bij de voorbereiding.  
Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)
BOL is een combinatie van school en stage. Bij een 
BOL-opleiding zijn de studenten en de opleiding samen 
verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats.  
Dat betekent dat de student en de opleiding zich maximaal 
inspannen voor het realiseren van een stageplaats. 
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
BBL is een combinatie van werken en leren. Om te starten 
met een BBL-opleiding heb je een leerwerkbaan bij een 
erkend leerbedrijf nodig, dit dien je vooraf te regelen.  

Kijk voor alle erkende leerbedrijven op: stagemarkt.nl

 16    Wat is beroepsgericht onderwijs?  
Op het ROC van Flevoland krijg je beroepsgericht onderwijs 
waarin je de kennis, houding en vaardigheden leert om een 
goede vakman/vakvrouw te worden. Het onderwijs wordt 
dan ook samen met bedrijven uit de regio ontwikkeld.  
Leer je snel? Dan kun je in een aantal gevallen de opleiding 
sneller afronden. Met je studieadviseur bepaal je twee keer 
per jaar welke vaardigheden je onder de knie hebt en welke 
lessen je nog moet volgen. Naast praktijkopdrachten die je 
individueel of in een groepje uitvoert, doe je ook tijdens je 
stage praktijkervaring op. Je leert van mensen uit de praktijk 
de kneepjes van het vak. In een portfolio verzamel je je 
werkstukken, toetsresultaten, stagebeoordelingen etc., 
zodat je aan je toekomstige werkgever kunt laten zien wat je 
allemaal in huis hebt. Uiteindelijk is je mbo-diploma de beste 
garantie voor een loopbaan of verdere studie.

 17    Wat doet het ROC van Flevoland  
aan veiligheid?  

Alleen studenten met een studentenpas hebben toegang 
tot de schoolgebouwen. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen zich veilig voelt en dat mensen die niet in de school 
horen niet binnenkomen.

 18    Wat zijn de  
doorstroommogelijkheden?

In het mbo sluiten de opleidingen op elkaar aan. Met een 
diploma op niveau 2 kun je binnen je sector (opleidings- 
richting) doorstromen naar een opleiding op niveau 3 of een 
opleiding op niveau 4. We gaan altijd eerst samen met je in 
gesprek om te bepalen wat de beste route voor jou is.  
Het ROC van Flevoland werkt samen met een aantal 
hbo-instellingen, zodat de doorstroom van niveau 4 naar 
een vergelijkbare hbo-opleiding goed verloopt. Zo is er een 
nauwe samenwerking met hogeschool Windesheim. Je kunt 
tijdens je studie al kennis maken met deze hbo-instelling 
want projecten voer je samen met hbo-studenten uit en je 
volgt al enkele colleges op het hbo. Regel je doorstroom op 
tijd. In ieder geval vóór 1 april. Zo kun je nog meedoen met 
de kennismakingsactiviteiten. Ook kan het zijn dat er op je 
nieuwe opleiding een beperkt aantal plaatsen zijn.

19      Kan ik extra begeleiding krijgen  
op school?   

Heb je een beperking, ben je dyslectisch of is er behoefte 
aan extra ondersteuning? We houden graag rekening met 
jouw persoonlijke situatie. Geef dit tijdens het aanmelden 
aan ons door. Voor vragen of meer informatie kun je contact 
opnemen met het Informatiecentrum. 

 20    Wat is de studentenraad?   
De studentenraad van het ROC van Flevoland bestaat uit 
mbo-studenten die zijn gekozen door medestudenten.  
De studenten bespreken met hun medestudenten wat er op 
het ROC van Flevoland kan verbeteren en gaan in gesprek 
met het bestuur over de problemen en oplossingen. 

 21    Studie in cijfers & jouw kansen op 
de arbeidsmarkt?   

Wil je meer weten over de kwaliteit van onze opleidingen  
en over jouw kansen op de arbeidsmarkt? Ga dan op  
rocvanflevoland.nl naar de opleidingspagina van jouw 
keuze. Klik dan onder het kopje 'Kwaliteit en Kansen' op de 
link 'Studie in Cijfers'.  Door dit overzicht kan je verschillende 
opleidingen makkelijk met elkaar vergelijken.  

Let op: ‘Studie in Cijfers’ is een momentopname en kan er dus elk half jaar 
anders uitzien, zowel positief als negatief.

 22    Ik ben topsporter. Kan ik dit  
combineren met een opleiding?  

Ja, dit kan! Bij het ROC van Flevoland hoef je niet te kiezen 
tussen topsport en studie. De studiebegeleider van je
opleiding en de topsport-begeleider maken samen met jou 
een aangepast studieprogramma. Hierbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met je trainingen en wedstrijden.

Voor meer informatie mail naar: sport@rocvanflevoland.nl

Let op: aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  
Kijk voor de meest recente informatie op rocvanflevoland.nl.
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Entree en niveau 2 
In dit overzicht staan al onze entree- en niveau 2-opleidingen. Met je diploma vmbo-basis of mbo  
niveau 1 (Entree) kun je direct naar een mbo niveau 2-opleiding. Heb je geen vo-diploma? Dan doe je 
eerst een entree-opleiding.

Ga naar rocvanflevoland.nl voor de meest actuele opleidingsinformatie

Niveau 3 en 4  
In dit overzicht staan al onze niveau 3- en 4-opleidingen. Met je diploma vmbo-kader, vmbo-gemengde 
leerweg en vmbo-theoretische leerweg kun je naar een niveau 3- of 4-opleiding.

 Opleiding                                          Niveau Duur   Leerweg  Locatie

 Administratief, Juridisch & Management Support                                                                                                              

 Financieel Administratieve Beroepen
 Financieel Administratief Medewerker 3 2-3 jaar BOL 1/3
 Bedrijfsadministrateur 4 3 jaar BOL 1/3 

 Juridische Dienstverlening
 Juridisch Administratief Dienstverlener   4 3 jaar BOL 1/3
 Medewerker Human Resource Management  4 3 jaar BOL 3 
 (HRM)

 Handel & Ondernemen                                                                                                           

 Commercieel Medewerker Binnendienst 3 2 jaar BOL 3
 Verkoopspecialist 3 2 jaar BOL/BBL 1/2/3
 Junior Account Manager 4 3 jaar BOL 3
 Manager Retail 4 2-3 jaar BOL/BBL 1/2/3

 Opleiding                                          Niveau Duur   Leerweg  Locatie

Opleidingenoverzicht 
2020 -2021

 Opleiding                                          Niveau Duur   Leerweg  Locatie Opleiding                                          Niveau Duur   Leerweg  Locatie

 Administratief, Juridisch & Management Support                                                                                                            

 Financieel Administratieve Beroepen
 Allround Medewerker  2 2 jaar BOL 2  
 Medewerker (Financiële) Administratie 2 1-2 jaar BOL 2
 
 Management Support
 Medewerker Secretariaat en Receptie 2 1-2 jaar BOL 2

 Entree                                                                                                             

 Entree-opleiding 1 1 jaar BOL 1/2

 Facilitaire Dienstverlening                                                                                                            

 Allround Medewerker 2 2 jaar BOL 2
 Medewerker Facilitaire Dienstverlening 2 2 jaar BOL 1/2
 Medewerker Facilitaire Dienstverlening 2 2 jaar BOL 1
 Luchthaven

 Handel & Ondernemen                                                                                                           

 Verkoper 2 1-2 jaar BOL/BBL 1/2

 Horeca                                                                                                             

 Kok 2 2 jaar BOL 2
 Medewerker Hospitality 2 2 jaar BOL 2

 ICT                                                                                                                   

 Beheer
 Medewerker ICT support 2 2 jaar BOL 1/2 

 Logistieke Dienstverlening                                                                                                                   

 Allround Medewerker 2 2 jaar BOL 2
 Chauffeur Goederenvervoer 2 1,5-2 jaar BBL 2
   Logistiek Medewerker*  2 2 jaar BOL/BBL 1/2
 
 * Bij deze opleiding is een versneld traject naar niveau 3 mogelijk.

 Luchthaven & SCALA  & Scala                                                                                                                  

 Facilitair Medewerker Luchthaven* 2 1 jaar BOL  1
 Luchthavenbeveiliger* 2 2 jaar BOL  1

 *  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen start deze opleiding bij MBO College Lelystad 
of MBO College Airport.

 Mobiliteitstechniek                                                                                                                    

 Autotechnicus 2 2 jaar BOL/BBL 1

 Sport                                                                                                                     

 Sport & Recreatie  2 2 jaar BOL 3

 Techniek                                                                                                                     

 Bouw, Infra & Onderhoud 
 Timmerman  2 2 jaar BOL/BBL 1

 Elektro & Installatietechniek 
 Monteur Elektrotechnische Installaties  2 2 jaar BOL/BBL 2
 Monteur Werktuigkundig Installaties  2 2 jaar BOL/BBL 2

 Metaal & Mechatronica 
 Constructiewerker  2 2 jaar BOL/BBL 2 
 Verspaner 2 2 jaar BBL 2 

 Veiligheid                                                                                                                     

 Particuliere veiligheid 
 Beveiliger 2 1-2 jaar BOL 2

 Veiligheid & Vakmanschap 
 Veiligheid & Vakmanschap Grondoptreden 2 1,5 jaar BOL 2

 Zorg & Welzijn                                                                                                                     

 Dienstverlening 
 Allround medewerker 2 2 jaar BOL 2
 Dienstverlening Helpende Zorg Welzijn* 2 2 jaar BOL/BBL 1/2
 Medewerker Facilitaire Dienstverlening* 2 2 jaar BOL 1/2

 * Bij deze opleiding is een versneld traject naar niveau 3 mogelijk.
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Ga naar rocvanflevoland.nl voor de meest actuele opleidingsinformatie

1  Locatie MBO College Lelystad, Agorawagenplein 1, 8224 KP  Lelystad
2  Locatie MBO College Almere, Straat van Florida 1, 1334 PA  Almere Buiten
3  Locatie MBO College Poort, Winterspelenplein 25, 1362 LE  Almere Poort

 Opleiding                                          Niveau Duur   Leerweg  Locatie Opleiding                                          Niveau Duur   Leerweg  Locatie

 Toerisme & Recreatie                                                                                      

 Allround Hospitality Medewerker 3 2 jaar BOL/BBL 1/2  
 Zelfstandig Medewerker Leisure & Hospitality 3 2-3 jaar BOL 3
 Zelfstandig Medewerker Travel & Hospitality  3 2-3 jaar BOL 1
 Manager Leisure & Hospitality* 4 3 jaar BOL 3
 Manager Travel & Hospitality  4 3 jaar BOL 1/3
 Medewerker Evenementenorganisatie  4  3 jaar  BOL  3

 *  Uitstroomrichtingen bij Manager Leisure & Hospitality zijn:  
Entertainer, Events, Hospitality en Travel.

 Uiterlijke Verzorging                                                                                       

 Schoonheidsverzorging
 Beautyprofessional in de Zorg 3 3 jaar BOL 1
 Schoonheidsspecialist* 3 2-3 jaar BOL 1
 Allround Schoonheidsspecialist 4 3 jaar BOL 1

 *  De opleidingsduur is afhankelijk van je vooropleiding en prestaties.  
Het is mogelijk op basis hiervan te versnellen en binnen twee jaar je diploma te halen.

 Veiligheid                                                                                                        

 Particuliere veiligheid 
 Coördinator Beveiliging 3 1-2 jaar BOL 2

 Toezicht & Veiligheid
 Handhaver Toezicht & Veiligheid 3 2-2,5 jaar BOL 2

 Veiligheid & Vakmanschap
 Veiligheid & Vakmanschap Grondoptreden 3 2,5 jaar BOL 2
 Veiligheid & Vakmanschap ICT 3 2,5 jaar BOL 2

 Zorg & Welzijn                                                                                                                     

 Assisterende Gezondheidszorg 
 Apothekersassistent 4 3 jaar BOL 1
 Apothekersassistent 4 2-3 jaar BBL 1
 Doktersassistent 4 3 jaar BOL 1

 Maatschappelijke Zorg 
 Begeleider Specifieke Doelgroepen* 3 2-3 jaar BOL/BBL 1/2
 Maatschappelijk Zorg & Verzorgende IG 3 3 jaar BOL 2
 (combitraject)      
 Agogisch Medewerker GGZ 4 3 jaar BOL/BBL 2
 Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 4 3 jaar BOL/BBL 2
 Persoonlijk Begeleider Specifieke 4 3 jaar BOL/BBL 1/2
 Doelgroepen

 Pedagogisch Werk & Onderwijs 
 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang* 3 3 jaar BOL/BBL 1/2
 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker** 4 3 jaar BOL/BBL 1/2
 Onderwijsassistent 4 3 jaar BBL 2

 Sociaal Werk 
 Sociaal Werk 4 3 jaar BOL/BBL 2

 Verpleging & Verzorging 
 Beautyprofessional in de Zorg 3 3 jaar BOL 1
 Verzorgende-IG* 3 2-3 jaar BOL/BBL 1/2
 Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg  3 3 jaar BOL  2
 (combitraject) 
 Mbo-Verpleegkundige** 4 4 jaar BOL/BBL 2

 * Bij deze opleiding is een versneld traject naar niveau 3 mogelijk. 
 ** Bij deze opleiding is een versneld traject naar niveau 4 mogelijk.

 Horeca                                                                                                             

 Allround Hospitality Medewerker 3 2 jaar BOL/BBL 1/2
 Zelfstandig Werkend Gastheer/-vrouw* 3 3 jaar BOL/BBL 2
 Zelfstandig Werkend Kok* 3 3 jaar BOL/BBL 2
 Gespecialiseerd Kok 4 2 jaar BBL 2
 Manager / Ondernemer Horeca  4  3 jaar BOL  3 

 *  Gecombineerde opleiding; 1 jaar BOL / 2 jaar BBL. Kan eventueel versneld  
afgerond worden.

 ICT                                                                                                                   

 Beheer
 Allround Medewerker IT Systems and Devices 3 2 jaar BOL 1/2
 Expert IT Systems and Devices* 4 3 jaar BOL 1/2

 Ontwikkeling
 Applicatieontwikkelaar* 4 2-3 jaar BOL/BBL 2
 System Automation and Smart Industry  4 4 jaar BOL 2

 * De opleidingsduur is afhankelijk van je prestaties, versnellen is mogelijk.

 Logistieke Dienstverlening                                                                                                                   

 Logistiek Teamleider 3 2-2,5 jaar BBL 2

 Luchthaven & SCALA                                                                                                                   

 Vliegtuigtechniek* 3 3 jaar BOL  1
   4 4 jaar BOL  1
 Steward / Stewardess 4 3 jaar BOL 1

 *  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen start deze opleiding bij MBO College Lelystad 
of MBO College Airport.

 Marketing, Communicatie & HRM                                                                                      

 Medewerker Evenementenorganisatie 4 3 jaar BOL 3  
 Medewerker Human Resource Management 4 3 jaar BOL 3
 (HRM)      
 Medewerker Marketing & Communicatie 4 3 jaar BOL 3

 Media & Vormgeving                                                                                                                   

 Mediamaker 3 3 jaar BOL 2
 Mediavormgever 4 3 jaar BOL 2

 Mobiliteitstechniek                                                                                                                    

 Eerste Autotechnicus 3 3 jaar BOL/BBL 1 

 Sport                                                                                                                     

 Sport & Bewegingsleider 3 3 jaar BOL 3  
 Sport & Bewegingscoördinator 4 3 jaar BOL 3

 Techniek                                                                                                                     

 Bouw, Infra & Onderhoud 
 Allround Timmerman 3 3 jaar BBL 1
 Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra  4  4 jaar  BOL  1

 Elektro & Installatietechniek 
 Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties 3 3 jaar BOL/BBL 2
 (woning en utiliteit)
 Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties 3 3 jaar BBL 2
 (utiliteit)
 Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties 3 3 jaar BOL/BBL 2
 (woning)
 Technicus Engineering  4 4 jaar BOL 2

 Maintenance & Onderhoudstechniek
 Eerste Monteur Service en Onderhoud  3 3 jaar BBL 2
 Elektrotechniek
 Eerste Monteur Service en Onderhoud  3 3 jaar BBL 2
 Werktuigkundige Installaties
 Vliegtuigtechniek*  3  3 jaar  BOL  1
   4  4 jaar  BOL  1
 Technicus Engineering  4 4 jaar BOL 2

 Metaal & Mechatronica 
 Allround Verspaner 3 3 jaar BBL 2
 Technicus Engineering  4 4 jaar BOL 2

 Technology, Engineering & Design 
 Technicus Engineering  4 4 jaar BOL 2

 * Zie Luchthaven
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ONZE OPEN DAGEN
2019
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2020
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