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Wat is het middelbaar
beroepsonderwijs (MBO)?

• De praktijk staat centraal -
Praktijklessen, opdrachten en stages

• Afwisselend en uitdagend onderwijs

• Algemene vakken (o.a. Nederlands en Engels)

• Praktijkvakken

• Interessante keuzedelen die jij zelf kiest

• Studentbegeleiding

• Na je studie ben je goed voorbereid op het hbo
en heb je een waardevol mbo-diploma.



Via het mbo naar het 
hbo, iets voor jou?

MHBO is iets voor jou als je:

De ambitie hebt om binnen 2 of zelfs 1 jaar naar 
het hbo te gaan.

Goed voorbereid wilt zijn op het hbo.

Doelgericht en hard wilt werken.

Goede cijfers hebt op vmbo-tl of havo.



Hoe ziet een mhbo-
opleiding eruit?

Een mhbo-opleiding behandelt dezelfde 
stof als een reguliere opleiding.

Omdat je sneller door de stof heen 
gaat, duurt de opleiding korter.
Dit geldt ook voor je stage (BPV). Je 
loopt gewoon stage, maar minder 
uren door het versnelde programma.



Colleges – MHBO -OPLEIDINGEN

BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE

WELZIJN COLLEGE

ICT COLLEGE



Welzijn College 

Utrecht: Vondellaan 174

Business & Administration College

Amersfoort: Disketteweg 10

Utrecht: Marco Pololaan 2

ICT College

Nieuwegein: Harmonielaan 1

Locaties mhbo



Welzijn College

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang - 2 jaar - Utrecht

Onderwijsassistent - 2 jaar - Utrecht

https://welzijn.rocmn.nl/opleiding/gespecialiseerd-pedagogisch-medewerker-kinderopvang-mhbo-bol-mbo
https://welzijn.rocmn.nl/opleiding/onderwijsassistent-mhbo-bol-mbo


Medewerker Human Resource Management (HRM) - 1 of 2 jaar Utrecht

Juridisch Administratief Dienstverlener - 1 of 2 jaar Utrecht 

Legal, Insurance & HR Services Specialist – 2 jaar Amersfoort

Managementassistent/Directiesecretaresse - 2 jaar Utrecht

Junior Assistent-Accountant  - 2 jaar Utrecht

Bedrijfsadministrateur – 2 jaar Utrecht

Business Administration & Control Specialist – 2 jaar Amersfoort

Medewerker Marketing & Communicatie - 2 jaar Utrecht

Marketing & Communication Specialist – 2 jaar Amersfoort

Junior Accountmanager - 2 jaar Amersfoort, Utrecht

Logistiek Supervisor – 2 jaar Amersfoort

Business & Administration 
College

https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/medewerker-human-resource-management-hrm-mhbo-1-jarig-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/medewerker-human-resource-management-hrm-mhbo-2-jarig-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/juridisch-administratief-dienstverlener-versneld-1-jarig-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/juridisch-administratief-dienstverlener-mhbo-2-jarig-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/legal-insurance-hr-services-specialist-amersfoort-mhbo-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/managementassistent-directiesecretaresse-mv-mhbo-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/junior-assistent-accountant-mhbo-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/bedrijfsadministrateur-mhbo-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/business-administration-control-specialist-amersfoort-mhbo-bolmbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/medewerker-marketing-communicatie-mhbo-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/marketing-communication-specialist-amersfoort-mhbo-bol-mbo
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/junior-accountmanager-mhbo-bol-mbo-0
https://businessenadministration.rocmn.nl/opleiding/logistiek-supervisor-amersfoort-mhbo-bol-mbo


Smart Technology – 2 jaar - Nieuwegein

ICT College

https://ict.rocmn.nl/nieuws/nieuwe-opleiding-smart-technology-ict-versneld-2-jaar


Toelatingsvoorwaarden

De lesstof wordt sneller behandeld en de werkdruk 
ligt hoger. Daarom gelden er naast de 
vooropleidingseisen extra toelatingsvoorwaarden

Vmbo-tl diploma met een gemiddeld cijfer 6,5 of 7, 
overgangsbewijs van havo 4 naar havo 5, havo-
diploma.

Op de website staat welke voorwaarden voor de 
specifieke opleidingen gelden.

Vaak wordt een motivatie- en/of capaciteitentest 
gedaan.



Je krijgt veel praktijkervaring, dat is een voordeel op het 
hbo.

Je doet veel vakkennis op.

Het onderwijs is meer afwisselend, niet alleen theorie 
maar ook veel praktijk.

De weg is even snel, dan via de havo en zeker zo 
uitdagend.

Goede voorbereiding op het hbo.

Waardevol mbo-diploma, goede kans op de arbeidsmarkt.

Waarom kiezen voor een 
mhbo-opleiding?



UP

ROC Midden Nederland biedt ambitieuze studenten 
de kans om hun talenten verder te ontwikkelen door 
extra activiteiten naast de reguliere opleidingen aan 
te bieden. Zo krijg je de kans om het maximale uit 
jezelf halen.

Studenten die iets extra's willen doen, bieden we:

- Excellentieprogramma's zoals 
Bestuursvaardigheden of Cambridge Engels. 

- MBO vakwedstrijden, zoals Skills Heroes

- Topsport

- Internationale (top)stages.

- Microsoft Office Specialist
Wil jij meer uit je 
opleiding halen?



Open dagen
Zaterdag 29 januari 10.00 - 14.00
Dinsdag 15 maart 18.00 - 21.00
Donderdag 16 juni 18.00 - 21.00

www.rocmn.nl/komjeook

Kijkje nemen?



Online aanmelden www.rocmn.nl/aanmelden

Direct bevestiging via e-mail

Digitaal Doorstroomdossier

Uitnodiging voor de kennismaking

Keuze gemaakt? 

https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker


Kennismaking

Na aanmelding > uitnodiging voor kennismaking met de 
school, medestudenten en de opleiding.

Ouders zijn van harte welkom.

Aanwezigheid is verplicht.



Kosten

Tot 18 jaar gratis onderwijs op het mbo.

Leeftijd bepalend op 1 augustus, lesgeld schooljaar 2022-2023:

BOL-opleiding niveau 4 € 1239,-

De student is verantwoordelijk voor leermiddelen zoals laptop, readers, boeken en 

licenties en persoonlijke benodigdheden zoals VOG (verklaring omtrent gedrag). 

Kosten daarvoor verschillen per opleiding.



Meer weten?

Meer weten? Kijk op www.rocmn.nl/mhbo

En verder op www.rocmn.nl voor:

• Open dagen

• MBO-oriëntatieworkshops op 13 januari, 8 en 10 februari en 24 maart 2022

• Informatie per opleiding

• Video’s en links naar onze socials

Aanmelden voor een opleiding: www.rocmn.nl/aanmelden

https://www.rocmn.nl/studiekeuzehulp/mhbo-de-beste-route-naar-het-hbo
http://www.rocmn.nl/
http://www.rocmn.nl/aanmelden


Contact!

Voorlichtingscentrum

088 2333 444
Ma. t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.30u

Online

• studieinfo@rocmn.nl

• @rocmn

• www.rocmn.nl

• fb.com/rocmiddennederland

• 06 54 98 74 89 (alleen voor appjes)


