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» Stevige daling aantal 
voortijdige schoolverlaters 

Het aantal mbo-studenten dat het Regio 

College vorig schooljaar zonder 

startkwalificatie heeft verlaten, is met 9,5 

procent gedaald en komt uit op 5,1 procent.  

 

De vermindering van het aantal voortijdige 

schoolverlaters bij het Regio College is 

sterker dan bij de andere roc's die binnen 

de agglomeratie Amsterdam vallen. De 

gemiddelde uitval bij deze instellingen, was 

in schooljaar 2015-2016 7,9 procent. Het 

percentage van het Regio College lag 2,8 

procent onder dit gemiddelde. Landelijk 

komt het percentage voortijdige 

schoolverlaters uit op 4,6 procent. In 

schooljaar 2014–2015 was dit 5 procent. 

Minister Bussemaker trakteerde het Regio 

College onlangs op taart om het behaalde 

resultaat te vieren. 

 

 

» Nieuw aanbod: versnelde 
opleiding tot 
bedrijfsadministrateur en 
junior assistent-accountant  

Studenten die zo snel mogelijk naar het 

hbo willen, doen dit het beste via de 

versnelde opleiding 

Bedrijfsadministrateur/Junior assistent-

accountant. De opleiding richt zich op 

ijverige studenten die het als een uitdaging 

zien om een driejarige niveau 4-opleiding in 

twee jaar af te ronden. Vanzelfsprekend 

zijn het studenten die graag met cijfers 

werken. 

 

De bedrijfsadministrateur of junior 

assistent-accountant niveau 4 is 

verantwoordelijk voor alle administratieve 

werkzaamheden binnen een organisatie. 

Van financiële boekingen tot aan interne en 

externe rapportages en het doen van 

belastingaangiftes. Een goede en gedegen 

administratie ligt aan de basis van elke 

succesvolle organisatie. Deze opleiding 

kent twee uitstroomprofielen: 

Bedrijfsadministrateur en Junior assistent-

accountant. De keuze hiervoor maakt de 

student in het begin van het tweede jaar, 

voorafgaand aan de stage. 

 

Toelatingseisen 
Leerlingen met een vmbo-tl-diploma óf een 

overgangsbewijs van 3 naar 4 havo met de 

vakken Nederlands, Engels én wiskunde, 

die samen een gemiddelde van 6,5 

hebben, kunnen bij deze opleiding 

instromen. Met daarnaast een rekenniveau 

op 2F. Na de aanmelding wordt de student 

uitgenodigd voor een digitale intaketest, 

gevolgd door een intakegesprek. 

 

Meer informatie en details staan op 

bedrijfsadministrateur-versneld 

 

» Nieuw aanbod: student 
niveau 2 krijgt meer kans 
met opleiding 
Dienstverlening breed 

Het kwalificatiedossier Dienstverlening is 

uitermate geschikt om de student breed op 

te leiden en hem daarmee op niveau 2 

meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. 

Met dit aanbod speelt Regio College in op 

de behoefte aan meer opleidingen op 

niveau 2. 

 

Studenten  delen vaardigheden die voor 

iedereen gelijk zijn. De werkzaamheden 

bestaan uit ondersteuning van de 

dienstverlener in bedrijven en organisaties 

die diensten verlenen aan individuele 

klanten of aan een groep  klanten. Dit 

kunnen zowel interne als externe klanten 

zijn.  
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Denk aan: facilitaire aanbieders, zakelijke 

dienstverleners, productieomgevingen, 

recreatiebedrijven, zwembaden, 

(attractie)parken, (semi) 

overheidsinstellingen, zorginstellingen, 

buurthuizen, kinderopvang, 

groepsaccommodaties, in- en 

outdoorcentra, sportverenigingen en 

sportaccommodaties. 

 

De dienstverlener op niveau 2 krijgt te 

maken met een doelgroep die zeer divers 

is en varieert in leeftijd, cultuur, leefstijl en 

maatschappelijke positie. 

 

Kansen arbeidsmarkt vergroten 
Om voor onze eigen doelgroep(en) op 

niveau 2 de kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten, heeft het Regio College ervoor 

gekozen de opleiding Dienstverlening op te 

zetten vanuit het perspectief ‘de specialist 

met een brede basis’. Vanuit een brede 

basis maakt de student tegen het eind van 

het basisjaar zijn definitieve keuze voor 

één van de drie uitstroomprofielen.  

 

De drie uitstroomprofielen zijn: 

- medewerker Facilitaire Dienstverlening 

- helpende Zorg en Welzijn 

- medewerker Sport en Recreatie 

 

Duur opleiding 
De opleiding duurt twee jaar en begint met 

een gezamenlijk basisjaar waarin bij de 

start in periode één veel aandacht wordt 

besteed aan oriëntatie op de drie 

uitstroomprofielen en de bedrijven en 

organisaties waarbinnen deze zijn terug te 

vinden. Aan het einde van periode één 

maakt de student een keuze voor een 

bedrijf of organisatie waar hij (een eerste) 

stage wil lopen (start van de 

BeroepsPraktijkVorming (BPV). Vanaf 

periode twee start deze stage met twee 

dagen in de week. In het tweede leerjaar 

wordt de opleiding voortgezet in het 

gekozen profieldeel; voor het 

uitstroomprofiel. Voor Medewerker sport en 

recreatie betekent dit ook dat de opleiding 

wordt voortgezet op de locatie van het 

Topsportcentrum in Koog aan de Zaan. 

 

Opleidingsprogramma 
De studenten melden zich aan op het 

crebonummer van het gewenste 

uitstroomprofiel. Klassen worden gevormd 

op basis van dit profiel. Het lesprogramma 

bestaat uit dienstverlening brede 

onderdelen waarin de studenten 

gezamenlijke lessen volgen en projecten 

uitvoeren. Daarnaast worden er vanaf 

periode twee lessen aangeboden op basis 

van de uitstroomprofielen. Na het eerste 

leerjaar is het voor studenten mogelijk over 

te stappen naar een ander uitstroomprofiel.  

 

» Open dag 22 maart 

Op woensdag 22 maart is het Open Dag bij 

het Regio College. Leerlingen krijgen de 

kans te onderzoeken welke opleiding bij 

hen past en krijgen informatie over de 

opleiding van hun keuze. Studenten en 

docenten geven voorlichting en 

beantwoorden vragen. De Open Dag start 

om 18.00 uur en is tot 20.00 uur. 

Het programma van de verschillende 

vestigingen staat hier: Open dag 

 

Het is niet nodig de student voor het 

bezoek van de Open Dag aan te melden.  

 

» Opleidingsclips 

In onze voorlichting willen wij meer 

videomateriaal gebruiken. Inmiddels zijn er 

videoclips over vijf clusters van 

opleidingen. Deze geven een impressie 

van de opleidingen en de ervaring van 

onze studenten. Het gaat om de clusters: 

Optiek, Kappen, Schoonheid, Leisure & 

Hospitality en Travel. De clips staan op de 

pagina van de betreffende 

opleidingsclusters. U kunt deze clips in de 

les gebruiken. Komende tijd volgen meer 

clips van opleidingen.  

 

» Een dagdeel meelopen op 
het Regio College 

Leerlingen die willen weten hoe het nou 

echt is om straks de opleiding van zijn of 

haar keuze op het mbo te volgen, kunnen 

op het Regio College een dagje meelopen. 

Oftewel: proefstuderen. 

 

Wat is proefstuderen? 
De toekomstige student loopt een dag of 

dagdeel mee met de opleiding van zijn of 

haar keuze. Zo ervaart de leerling in de 

praktijk hoe een les verloopt. In een klas 

met mbo’ers die de opleiding al volgen, 

maakt de leerling kennis met het vak en de 

docenten.  

Proefstuderen is individueel: in overleg met 

school maakt de leerling een afspraak bij 

de opleiding van zijn of haar keuze. 

Aanmelden voor proefstuderen kan hier: 

Een-dagdeel-meelopen 

Let op! Na mei is het aanbod van 

opleidingen waarbij leerlingen mee kunnen 

lopen, zeer beperkt. 

 

» Aanmelding en plaatsing 

In maart heeft u een informatieve brief van 

ons ontvangen over aanmelding en 

plaatsing schooljaar 2017-2018. De brief is 

op basis van de te nemen stappen bij 

aanmelding opgebouwd en informeert u 

onder meer over: de aanmelddatum 1 april, 

de wijze van digitaal aanmelden, het 

gebruik van het doorstroomdossier of het 

instroomformulier, intake, toelatingseisen 

(wettelijke- en doorstroomvoorwaarden), 

passend onderwijs en over 

opleidingsplaatsen en wachtlijsten. Mocht u 

https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/checklist-help-mij-kiezen/open-dag
https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/checklist-help-mij-kiezen/een-dagdeel-meelopen
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deze brief niet hebben ontvangen neemt u 

dan contact met ons op. Onze website is 

geactualiseerd, de informatie is bij de 

verschillende rubrieken ook hier terug te 

vinden.   

 

» Tegemoetkoming 
schoolkosten 

In bepaalde gevallen is het mogelijk een 

vergoeding te krijgen voor lesmateriaal. 

Denk hierbij aan spullen die de student 

nodig heeft voor de opleiding, zoals 

boeken, licenties, bedrijfskleding en 

gereedschap. Deze vergoeding heet de 

‘Regeling tegemoetkoming schoolkosten’ 

en wordt door het ministerie van OCW 

aangeboden. Via de website van het Regio 

College, op de pagina schoolkosten, kan 

de aanvraag worden ingediend.  

 

 

 

 


