UW KIND
NAAR HET MBO
INFORMATIE VOOR OUDERS

AMERSFOORT - NIEUWEGEIN - UTRECHT

HET BESTE UIT
UW KIND HALEN
Als ouder wilt u het beste voor uw kind. U wilt uw dochter of zoon stimuleren om haar
of zijn talenten te benutten en het beste uit zichzelf naar boven te halen. Een opleiding
kiezen is voor veel kinderen niet makkelijk. En zelfs na de keuze blijven ze soms twijfelen.
Hoe kunt u helpen? Als u nauw betrokken bent bij de studiekeuze van uw kind is de kans
op succes groter. De informatie in deze folder helpt u op weg.
Als school helpen wij ook mee bij de studiekeuze. Door
voorlichting te geven op de huidige school van uw kind en onze
mbo-colleges meerdere keren per jaar open te stellen tijdens
open dagen en doedagen.

Studentbegeleiding

Kiezen voor ROC Midden Nederland

Wat kunt u van ons verwachten?
Uw kind krijgt een persoonlijke coach. Deze coach is op de
hoogte van de ontwikkeling van uw kind op het gebied van
studie, beroep en loopbaan. Als ouder kunt u altijd een afspraak
maken met de coach van uw kind.

ROC Midden Nederland bestaat uit 12 kleinschalige mbo-colleges en het VAVO Lyceum met locaties in Amersfoort, Utrecht en
Nieuwegein. De opzet van onze colleges biedt veel voordelen:
onze studenten krijgen persoonlijke begeleiding en zitten boven
op de praktijk. De kleinschalige opzet garandeert een plezierige
en vertrouwde leeromgeving.

Op onze colleges vonkt het!
Het leren van een vak begint bij ons met een flinke dosis passie en
enthousiasme. Bij het Automotive College bijvoorbeeld, waar
gewerkt wordt aan een super duurzame raceauto en de eerste
kwalificatierace eraan komt. Of bij het Bouw & Interieur College,
waar een student van ons zich ontpopt als co-architect voor een
apenverblijf in Dierenpark Amersfoort. Het draait vanaf de eerste
lesdag om beroepsbeleving; de praktijk zien, voelen en ervaren. Ook
voor onze docenten die niet alleen lesgeven, maar regelmatig ook in
het bedrijfsleven werken. Dat maakt onze opleidingen alleen maar
beter, de kennis komt recht uit de praktijk. We werken sowieso veel
samen met bedrijven. We nodigen gastdocenten uit of gaan
gewoon zelf op pad om inspirerende mensen te ontmoeten. Want
elkaar inspireren en de vonk laten overslaan, dat is wat ons drijft en
dat willen we graag overbrengen aan onze studenten.
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Goede begeleiding van onze studenten vinden wij belangrijk. We
zijn er op gericht onderwijs en de begeleiding zo aan te bieden
dat het past bij de behoefte van onze studenten.

Hulp van het Studie & Loopbaancentrum (SLC)
De studentcoach kan ons Studie & Loopbaancentrum inschakelen
om mee te denken. Bijvoorbeeld als uw kind even op de goede
weg geholpen moet worden. Of als er twijfel is over de studiekeuze. Dan is het mogelijk deel te nemen aan een heroriëntatietraject.
Ook kunnen studenten een online coaching aanvragen via Check
it, het digitale portaal van het SLC.
Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent voor alle jongeren een passende plek
op school. Ook wanneer er sprake is van een stoornis, chronische
ziekte of handicap. Samen met de student en eventueel de
ouder(s) bekijken we of er extra begeleiding nodig is.

Ruimte voor ambitie
Studenten met ambitie zitten bij ROC Midden Nederland op
de juiste plek. We stimuleren uw kind altijd om verder te leren,
bijvoorbeeld om door te stromen naar een hoger mbo-niveau
of om verder te studeren op het hbo. Daarnaast bieden we onze
studenten ook excellentieprogramma’s aan.

WAT IS HET MBO?
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een beroep uit te oefenen. Van
verpleegkundige of manager tot kok en nog veel meer. Het mbo-onderwijs is praktijkgericht met
veel aandacht voor stage.
Mbo-leerwegen

Na de studie

Het mbo kent twee leerwegen:

Na het afronden van een mbo-studie kan uw kind natuurlijk aan het
werk of doorstromen naar een mbo-opleiding op een hoger niveau of
(met een diploma op niveau 4) naar het hbo.

‣ Beroepsopleidende leerweg (bol): school + stage
Uw kind zit op school en loopt tijdens de opleiding verschillende stages in
de beroepspraktijk. Door onze goede contacten met veel bedrijven in de
regio, helpen wij uw kind met het zoeken naar geschikte stageadressen.

Keuzedelen

‣ Beroepsbegeleidende leerweg (bbl): school + werken
Uw kind werkt bij een erkend leerbedrijf en volgt daarnaast lessen op
school. Om aan een bbl-opleiding te kunnen beginnen, moet uw kind
een erkende leerwerkplek hebben. Uw kind gaat zelf op zoek naar een
leerwerkplek door te solliciteren. Het is van belang daar tijdig (ruim
voor de zomervakantie) mee te starten. Erkende leerwerkplekken zijn te
vinden op www.stagemarkt.nl.

Naast alle standaardvakken die studenten tijdens de opleiding volgen,
is het mogelijk een klein deel van de opleiding zelf in te vullen door het
kiezen van keuzedelen. Dat kunnen vakken zijn waarmee uw kind zich
verder specialiseert in een beroep of die voorbereiden op een volgende
opleiding, zoals het keuzedeel ‘voorbereiding op het hbo’. Wat de
student kan kiezen, verschilt per college en vaak per opleiding. Denk
bijvoorbeeld aan oriëntatie op ondernemerschap, fotografie, werken in
het buitenland of digitale vaardigheden. Keuzedelen die met een
voldoende zijn afgerond, komen op het diploma te staan.

Instroom en doorstroom

ROC Midden Nederland is een gezonde school

Alle mbo-opleidingen hebben een niveau (entree, niveau 2, 3 of 4).
Om toegelaten te kunnen worden tot een opleiding is de vooropleiding
van uw kind belangrijk. Die bepaalt namelijk op welk niveau uw kind
wordt toegelaten. In onderstaande tabel ziet u de instroom- en
doorstroommogelijkheden.

Wij vinden de gezondheid van onze studenten belangrijk. Daarom
ondersteunen we een gezonde en sportieve levensstijl van onze
studenten. Alle bol-studenten hebben sport en bewegen in hun
lesprogramma zitten. Hiervoor hebben we het vignet ‘gezonde school’
ontvangen. We organiseren sportdagen en stimuleren deelname aan
verschillende sportevenementen, zoals de Utrecht Science Park
Marathon en het NK MBO sport. We hebben ook gezonde kantines.
Onze school voldoet hiermee aan de richtlijnen Gezondere Kantines
van het Voedingscentrum.

Selectie-opleidingen
Een aantal opleidingen heeft een selectie- of auditieprocedure. Dit is
o.a. het geval bij onze sprintopleidingen. Er gelden dan naast de
vooropleidingseisen nog aanvullende toelatingsvoorwaarden.
Hoe weet u of een opleiding een selectie-opleiding is? Op de website
vindt u hierover alle informatie: www.rocmn.nl/selectie-opleidingen.

“VOOR MIJN OPLEIDING MOEST IK
Vooropleiding

Mbo-niveau

Doorstroom

GEEN DIPLOMA

ENTREEOPLEIDING

NIVEAU 2

VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

NIVEAU 2

NIVEAU 3

VMBO KADER, THEORETISCHE
OF GEMENGDE LEERWEG

NIVEAU 3 OF NIVEAU 4
OF SPRINTOPLEIDING

HAVO OF VWO ZONDER DIPLOMA
OVERGANGSBEWIJS KLAS 3
NAAR 4

NIVEAU 3 OF NIVEAU 4
OF SPRINTOPLEIDING

HAVO-DIPLOMA

NIVEAU 4 OF SPRINTOPLEIDING

AUDITIE DOEN. GELUKKIG HAD IK
ME OP TIJD AANGEMELD EN WAS
IK GOED VOORBEREID.

”

NIVEAU 3 NAAR 4
NIVEAU 4 NAAR HBO
NIVEAU 3 NAAR 4
NIVEAU 4 NAAR HBO
HBO
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DE 12 COLLEGES VAN
ROC MIDDEN NEDERLAND
ROC Midden Nederland heeft opleidingen verdeeld over 12 colleges, elk met hun
eigen specialismen, sfeer en gebouw. Deze beroepsopleidingen worden aangeboden in
Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht.
‣ Automotive College (Amersfoort en Nieuwegein)
‣ Beauty College (Utrecht)
‣ Bouw & Interieur College (Amersfoort en Nieuwegein)
‣ Business & Administration College (Amersfoort en Utrecht)
‣ Creative College (Amersfoort en Utrecht)
‣ Gezondheidszorg College (Amersfoort en Utrecht)

‣ Facility, Horeca & Travel College (Nieuwegein)
‣ ICT College (Amersfoort en Nieuwegein)
‣ Sport College (Amersfoort en Utrecht)
‣ Tech College (Amersfoort en Nieuwegein)
‣ Veiligheid & Defensie College (Nieuwegein)
‣ Welzijn College (Amersfoort en Utrecht)

Meer informatie over onze colleges, de opleidingen en locaties kunt
u vinden in onze collegegidsen en op onze website www.rocmn.nl/ouders.

“GOED OM TE WETEN; ONS

VAVO LYCEUM BEHOORT
TOT DE TOP VAN VAVOSCHOLEN IN NEDERLAND MET
VMBO-TL, HAVO EN VWO.

”

VAVO LYCEUM
Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op het VAVO Lyceum kan
uw kind (alsnog) een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma behalen of één of meerdere
deelcertificaten. Is uw kind (bijna) 18 jaar, toe aan een volwassen
benadering en bereid om hard te werken? Kom dan naar het VAVO
Lyceum van ROC Midden Nederland in Amersfoort of Utrecht.
Meer informatie of aanmelden? Kijk op www.vavolyceum.nl.
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HOE KUNT U HELPEN BIJ
DE STUDIEKEUZE?
START

BEZOEK DE
STUDIE- EN
BEROEPSKEUZEBEURS

STIMULEER UW KIND TIJDIG
TE BEGINNEN; EIND TWEEDE
OF BEGIN DERDE LEERJAAR.

Op 25 en 26 november
Jaarbeurs Utrecht.

ORIËNTEREN
A
B

BEZOEK ONZE INFO
AVOND VOOR OUDERS
BEZOEK SAMEN
EEN OPEN DAG

BEKIJK
FILMPJES EN
DOE MET UW
KIND EEN
BEROEPSKEUZETEST

Amersfoort: 31 oktober
Utrecht/Nieuwegein: 2 november

EEN GOED MOMENT OM DE SCHOOL
TE BEKIJKEN EN STUDENTEN EN
DOCENTEN TE SPREKEN.

RICHTING
BEKEND

AANMELDEN
VOOR EEN
DOEDAG
Tijdens een doedag volgt uw kind een
actief
programma samen met andere leerlinge
n
bij een van onze colleges. Aanmelden
gaat
meestal via de school van uw kind.

Neem uw kind een dagje
mee naar uw werk en
bespreek de ervaringen. Laa
t uw kind mensen in
uw omgeving interviewen:
waarom hebben zij
voor dat beroep gekozen,
wat is er (niet) leuk,
waar moet je goed in zijn
?

KEUZE (BIJNA)
GEMAAKT?

C
D

ROC Midden Nederland heeft een
beroepskeuzetest. U vindt de test op
www.rocmn.nl/beroepskeuzetest

KOMEN JULLIE ER
TOCH NIET UIT?
ONS VOORLICHTINGSCENTRUM HELPT
JULLIE GRAAG. BEL 0900 - 400 30 02
OF MAIL NAAR STUDIEINFO@ROCMN.NL

Digitaal aanmelden via
www.rocmn.nl/aanmelden
en invullen van het
Digitaal Doorstroom Dossier.
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BELANGRIJKE
INFORMATIE

Aanmelden
Na diverse oriëntatiemomenten en het doornemen van alle
informatie, maakt uw kind een keuze voor een opleiding.
Is de keuze gemaakt dan volgt de aanmelding en kennismaking.
Aanmelden voor een opleiding gaat online met het BSN
(Burgerservicenummer) via www.rocmn.nl/aanmelden. Naast
het aanmelden dient er ook een Digitaal Doorstroomdossier te
worden ingevuld.
Het is belangrijk dat uw zoon of dochter zich op tijd aanmeldt
(bij voorkeur vóór 1 april). Sommige opleidingen zitten namelijk
al snel vol.

Digitaal Doorstroomdossier
Voor een soepele overstap van het voortgezet onderwijs naar het
mbo, werken we met een Digitaal Doorstroomdossier (www.
digitaaldoorstroomdossier.nl). Dit krijgt uw kind op het vmbo.
De mentor vult ook een deel in. Wij adviseren nadrukkelijk om
het Digitaal Doorstroomdossier tegelijk met de aanmelding in te
sturen.

Om uw kind definitief voor de opleiding in te schrijven,
hebben wij een kopie van het diploma nodig en de ondertekende
onderwijsovereenkomst. Als uw kind minderjarig is, zet u ook een
handtekening op deze overeenkomst. Voor de start sturen we
alle nodige informatie via e-mail (denk aan de boekenlijst, de
datum van de eerste lesdag, etc.).

Lesgeld en studiefinanciering
Is uw kind op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar,
dan betaalt u geen lesgeld. Wel zijn er kosten voor boeken en
ander lesmateriaal. Deze kosten verschillen per opleiding.
Wanneer uw kind op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar
of ouder is, is lesgeld verschuldigd aan DUO (Dienst Uitvoering
Onderwijs). Is uw kind 18 jaar of ouder en volgt hij een bol-opleiding dan heeft hij recht op studiefinanciering en een OV-kaart.
Dit geldt niet wanneer uw kind een bbl-opleiding volgt (en dus
salaris ontvangt).

Lesgeld bol-opleiding
€ 1.137,-*.
Het lesgeld wordt door DUO geïncasseerd.

Kennismaken en plaatsing
Na de aanmelding willen we graag met uw zoon of dochter
kennismaken. Uw kind ontvangt daarom een uitnodiging voor
een kennismakingsbijeenkomst en/of - gesprek. Een belangrijk
moment om het college, de opleiding en mogelijke medestudenten te ontmoeten. Wij verwachten dat uw kind hierbij aanwezig
is. Het is ook mogelijk dat we een gesprek plannen om door te
praten over eventuele ondersteuning of twijfels die er nog zijn
over de studiekeuze.

Cursusgeld bbl en bol-deeltijd
Entree- en niveau 2 opleidingen: € 236,-*
Niveau 3 en 4 opleidingen: € 570,-*
Het cursusgeld wordt door ROC Midden Nederland
in rekening gebracht.
De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en kunt u vinden
op www.duo.nl.

Bij de kennismakingsbijeenkomst en het -gesprek bent u als
ouder ook van harte welkom.
* Bedragen schooljaar 2016-2017
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NIEUW: OV-kaart voor mbo-studenten jonger dan 18
Met ingang van 1 januari 2017 ontvangen alle mbo bol-studenten, ook onder de 18 jaar, een OV-jaarkaart. Het is van belang om
een OV-kaart en/of studiefinanciering tijdig aan te vragen, bij
voorkeur drie maanden van te voren. Voor de meest actuele
informatie over deze regelingen kijkt u op www.duo.nl.

Boeken en andere leermiddelen
Welke boeken en leermiddelen nodig zijn en tegen welke kosten,
verschilt per opleiding. Bij sommige opleidingen is een laptop
verplicht. Bestellen van boeken en andere leermiddelen doet u bij
Van Dijk Educatie, www.vandijk.nl. Nadat uw kind is aangenomen bij de opleiding, ontvangt hij hierover meer informatie.

DODI KOOPMANS, GEDIPLOMEERD STUDENT SPORT COLLEGE

“JE MOET HIER HARD WERKEN MAAR DAN
KOM JE ER WEL.”
Met de versnelde opleiding Sport- en bewegingscoördinator ben ik doorgestroomd
naar de hbo-opleiding lichamelijk opvoeding. Je moet hier hard werken maar dan kom
je er wel. Dat heb ik geleerd tijdens mijn niveau 4-opleiding bij het Sport College.

VOORLICHTINGSCENTRUM
Ons voorlichtingscentrum staat klaar om vragen over opleidingen te
beantwoorden en kan ook helpen bij de studiekeuze.
studieinfo@rocmn.nl

@ROC_MN

0900 - 400 30 02 (lokaal tarief)

Bel gerust voor meer informatie of ga naar www.rocmn.nl/ouders
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Uitgave ROC Midden Nederland, oktober 2016. Deze folder is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

IK GING MET MIJN OUDERS
“
NAAR EEN OPEN DAG. EEN GOED

MOMENT OM SAMEN DE SCHOOL
TE BEKIJKEN EN STUDENTEN EN
DOCENTEN TE SPREKEN.

”

GA NAAR WWW.ROCMN.NL/OUDERS
Deze folder biedt u als ouder enkele handvatten voor het begeleiden van uw kind bij een
keuze voor een mbo-opleiding. Wilt u meer weten over onze mbo-colleges en opleidingen dan
raden we u aan onze website te bezoeken of de collegegids te lezen. Of kom met uw kind mee
naar een van onze open dagen. U bent van harte welkom!

BEZOEK ONZE OPEN DAGEN
OPEN AVOND

Dinsdag 13 december 2016

18.00 – 21.00 uur

OPEN DAG

Zaterdag 28 januari 2017

10.00 – 13.00 uur

OPEN AVOND

Woensdag 8 maart 2017

18.00 – 21.00 uur

OPEN AVOND

Maandag 10 april 2017

18.00 – 21.00 uur

OPEN AVOND

Dinsdag 13 juni 2017

18.00 – 21.00 uur

www.rocmn.nl/ouders

