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›› Toelating mbo 2018-2019

Welkom bij het Regio College
Wij hebben ons toelatingsbeleid tegen het 

licht gehouden en het beleid aan gepast. 

De voor opleiding en het diploma bepalen 

voor welk niveau (2 tot en met 4) de 

leerling zich in het mbo kan aan melden. 

Voor een aantal opleidingen moet de leer-

ling wel bepaalde vakken in het pakket 

hebben. In onze opleidings brochures en 

bij elke opleiding op www.regio college.nl 

is te zien wat de toelatingseisen zijn. 

Aanmelden vóór 1 april 2018
Een leerling wordt in principe toegelaten 

als deze zich uiterlijk op 1 april heeft aan-

gemeld, aan de toelatingseisen voldoet, 

deelneemt aan een kennismakingsactiviteit 

en als er plek is. Wij plaatsen op volgorde 

van aanmelding. Er zijn opleidingen met een 

maximaal aantal plaatsen. Als een opleiding 

vol is, wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Kennismaken en advies
Na de aanmelding nodigen we de leer-

ling uit voor een kennismaking met de 

opleiding en het beroep waarvoor wordt 

opgeleid. De wijze waarop de leerling met 

de opleiding kennismaakt verschilt per 

opleiding. Doel van de kennismaking is om 

de leerling te leren kennen en om te kijken 

of de gekozen opleiding goed bij zijn of 

haar talenten en ambities past. De leerling 

beslist zelf in welke opleiding deze wil 

starten. Wij adviseren graag daarbij. 

›› Ondersteuning LOB

Open dag
De open dag van november jl. is zeer goed 

verlopen. Er waren veel meer leerlingen met 

hun ouders die de school bezochten dan bij 

de editie van vorig jaar. Het is dus verstan-

dig geweest om de cyclus van open dagen 

aan te passen. De eerstkomende open dag 

bij het Regio College vindt plaats op woens-
dag 24 januari 2018 van 18.00 tot 20.30 uur.

Wonen, de spil waar alles om draait
Tijdens dit goed verlopen evenement 

konden tweedejaars vmbo-leerlingen ken-

nismaken met verschillende aspecten van 

de techniek. ‘Wonen, de spil waar alles om 

draait’ richt zich primair op tweedejaars 

vmbo-leerlingen in de regio Zaanstreek-

Waterland. De leerlingen konden tijdens 

deze week op een aantrekkelijke manier 

kennismaken met de vele mogelijkheden 

binnen de techniek. Het accent ligt op 

‘zelf doen’ en ‘zelf ervaren’. Wij hopen dat 

jongeren enthousiast zijn geworden voor 

de vele technische beroepsmogelijkheden.

Samen kiezen voor een mbo-opleiding
Het kiezen van een passende 

vervolg opleiding is niet eenvoudig. Als 

ouder zou je je kind daarbij willen helpen, 

maar hoe doe je dat het best? Wat kun je 

als ouder doen om je kind gericht tot een 

keuze te laten komen? Het Regio College 

organiseert speciaal voor ouders én hun 

kinderen die moeite hebben met kiezen 

ouder workshops. Er wordt op maandag 15 
januari 2018 van 19.00-21.00 uur in Zaandam 

een extra workshop aangeboden. Aan-

melden is nood zakelijk, kijk hiervoor op 

www.regiocollege.nl.

Proefstuderen
In vergelijk met voorgaande jaren wordt er 

meer gebruik gemaakt om met een les mee 

te kunnen lopen en deze te volgen. Uw leer-

lingen schuiven aan in een mbo-klas die dan 

draait. Op onze site (www.regiocollege.nl) 

kunnen leerlingen zich hiervoor aanmelden. 

Testen
Er staan twee snelle testjes op de site van 

het Regio College. Het ene geeft leer-

lingen inzicht in interesses en ambities 

en het andere richt zich op talenten en 

kwaliteiten. In beide gevallen wordt het 

aanbod van opleidingen gesorteerd op 

basis van wat de leerling aangeeft. De 

testjes bieden de leerlingen inzicht en 

bieden u onder meer een handvat voor 

het voeren van een gesprek.
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›› Nieuws van de 
opleidingen

School voor Zorg, Welzijn & Sport
Omdat er vraag was naar opleidingen 

op niveau 2, is vorig schooljaar met de 

opleiding Dienstverlening gestart. Er 

waren direct veel aanmeldingen en er zijn 

meerdere klassen gevormd. Deze oplei-

ding begint met een gemeenschappelijk 

basisjaar met zorg en welzijn, sport en 

recreatie en facilitair. Na dit eerste jaar 

wordt voor een uitstroomprofiel gekozen. 

De opleiding wordt ook het komende 

jaar zowel in Zaandam als Purmerend 

aangeboden.

Zowel binnen de ouderenzorg als binnen 

de gehandicaptenzorg wordt steeds meer 

de nadruk gelegd op de combinatie van 

wonen, welzijn en zorg. Dit vraagt van 

medewerkers dat zij zowel zorg kunnen 

verlenen als cliënten kunnen helpen om 

hun dagelijks leven op een zinvolle manier 

in te vullen. De gecombineerde opleiding 

Verzorgende-IG & Maatschappelijke zorg 

voorziet in deze behoefte. Aan het eind 

van het traject heeft de leerling twee 

diploma’s: Verzorgende-IG VVT (ver-

pleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) 

en Maatschappelijke zorg (begeleider 

 specifieke doelgroepen). 

School voor economie & Toerisme
De Turboroute economie, Medewerker 

marketing en communicatie en MHBO 

marketing en communicatie sluiten uitste-

kend op elkaar aan. Een combinatie levert 

de leerling tijdwinst op. Vanzelfsprekend 

kunnen leerlingen ook rechtstreeks bij 

MHBO marketing en communicatie instro-

men. Er kan versneld naar het hbo worden 

door gestroomd, maar natuurlijk biedt 

deze opleiding ook een prima uitgangs-

positie om te gaan werken.

School voor Techniek & ICT
Inmiddels biedt het Regio College twee 

BOL-opleidingen Procesoperator (food) 

aan. Procesoperator A is op niveau 2 en 

Procesoperator B is op niveau 3.  

De BBL-varianten van deze opleidingen 

worden al langer aangeboden. 

De opleiding Sloper is nieuw. Het gaat om 

een BBL opleiding op niveau 2. De leerling 

gaat aan het werk bij een sloopbedrijf. 

Meestal wordt er op een slooplocatie 

gewerkt, zowel binnen als buiten. 

›› Inspectie positief over  
het Regio College

Op instellingsniveau heeft de Inspectie 

van het Onderwijs het Regio College met 

een voldoende beoordeeld. De  inspectie 

heeft in haar vierjaarlijks onderzoek 

gekeken naar de sturing van het College 

van Bestuur op onderwijskwaliteit en 

financieel beheer en heeft daarnaast 

enkele opleidingen uitgebreid onderzocht. 

De inspecteurs constateren dat de sturing 

van het CvB goed is en dat het ook goed 

zicht heeft op de kwaliteit van de oplei-

dingen. Er wordt geconcludeerd dat er 

daarom geen vervolgtoezicht op instel-

lingsniveau nodig is. Voor wat betreft de 

kwaliteit van onderwijs is er voldoende 

resultaat geboekt en komt er ook geen 

vervolgonderzoek. Onze aandacht voor 

studenten wordt bovendien erkend en 

herkend. De rapporten van de Inspectie 

van het Onderwijs zijn in december op de 

website van de inspectie gepubliceerd. 

›› Regio College in het 
nieuws

Regelmatig zijn er berichten in de pers en 

op social media over het Regio College. 

Meestal zijn de berichten positief. Een 

enkele keer is dit helaas niet zo, zoals bij 

het uitkomen van de Keuzegids Mbo 2018. 

De samenstellers van deze gids baseren 

zich op verouderde gegevens uit 2016. 

Sindsdien zijn er veel positieve resultaten 

te noemen die niet in de Keuzegids zijn 

meegenomen, zoals de flinke daling van 

het aantal voortijdig schoolverlaters en 

het positieve rapport van de Inspectie van 

het Onderwijs. Hierover bent u eerder 

door ons geïnformeerd. Graag brengen wij 

ook de hoge tevredenheid van werkgevers 

over onze beroepspraktijkvorming en 

het groot aantal studenten dat door-

stroomt naar het hbo onder uw aan-

dacht. Wij gaan ervan uit dat dankzij de 

in spanningen die we de afgelopen jaren 

hebben verricht, ook de studenttevreden-

heid is toegenomen.
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›› Nieuwbouw Purmerend

We zijn optimistisch over de kansen dat 

eind maart 2018 de eerste paal van het 

nieuwe schoolgebouw in Purmerend 

de grond in kan. Het ligt in de plan-

ning dat het nieuwe schoolgebouw bij 

de start van het schooljaar 2019-2020 in 

gebruik genomen kan worden. In het 

gebouw werken Horizon College en Regio 

College samen. Regio College gaat hier 

de opleidingen op het gebied van zorg en 

welzijn onderbrengen. Tot die tijd worden 

deze opleidingen vanuit Spinnekop 2 in 

Purmerend aangeboden. 

›› Herinrichting van het 
onderwijs

Het Regio College organiseert het onder-

wijs vanuit drie mbo-scholen en de onder-

wijsteams hebben hierbinnen een logische 

plek gekregen. Onderstaand een laatste 

overzicht van teams. 

School voor Zorg, Welzijn & Sport
• Hetty ten Hoope 
 (htenhoope@regiocollege.nl), 

 teammanager Entree en Dienstverlening

• José Paumen 
(jpaumen@regiocollege.nl), team-

manager Assistenten in de Gezond-

heidszorg en Uiterlijke Verzorging

• Jooske Timmermans 
(jtimmermans@regiocollege.nl), team-

manager Zorg Zaandam en Welzijn Zaandam

• Marjan Onderwater 
(monderwater@regiocollege.nl),  

teammanager Zorg Purmerend en 

Welzijn Purmerend

• Wilbert Roeleveld 
(wroeleveld@regiocollege.nl),  

teammanager Sport & Bewegen

School voor economie & Toerisme
• Vacature 

teammanager Administratie & Juridisch 

en Kantooropleidingen & Secretarieel

• Mariann Hulst-Tulok 
(mtulok@regiocollege.nl), teammanager 

Recreatie & Toerisme

• Frank Ruys 
(fruys@regiocollege.nl), teammanager 

Handel & Optiek en Commercieel

• Rob van den Enden 
(rvandenenden@regiocollege.nl),  

teammanager Vavo

School voor Techniek & ICT
• Henk Walst 

(hwalst@regiocollege.nl), teammanager 

Bouw en Infra

• Anke Burger 
(aburger@regiocollege.nl), teammanager 

Metaal-, Elektro- en installatietechniek 

en Procestechniek

• Jeroen Koomen 
(jkoomen@regiocollege.nl), team-

manager Motorvoertuigentechniek, 

Transport & Logistiek en ICT

›› Organisatie diensten

De ondersteuning van het onderwijs is 

compacter ingericht. Er zijn nu twee dien-

sten in plaats van vijf. De nieuwe directeur 

van de dienst Onderwijsondersteuning 

is Ramon Baijens. Deze dienst bestaat 

onder meer uit personeel, onderwijs-

kwaliteit, examenbureau, servicecentrum 

en communicatie. 

Richard Liefting is aangetrokken als direc-

teur van de dienst Bedrijfsvoering. Deze is 

onder meer samengesteld uit studenten-

administratie, huisvesting, IT en inkoop. 
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