
In deze editie aandacht voor:
• Toelating mbo 2018-2019

• Documentendagen

• Informatiemarkt vavo en mbo

• Campagne ‘10 redenen om te kiezen 

 voor het Regio College’

• Eerste paal geslagen voor nieuw 

 mbo-schoolgebouw Purmerend

• Nieuws van de opleidingen

• Decanenmeeloopdagen

›› Toelating mbo 2018-2019

Het nieuwe toelatingsbeleid dat dit jaar 

is toegepast, waarbij vmbo-leerlingen die 

voldoen aan de wettelijke opleidingseisen 

welkom zijn, werkt goed. Veel leerlingen 

weten hierdoor eerder dat zij een plek 

hebben bij de opleiding van hun keuze. 

Kennismakingsbijeenkomst 
Toekomstige studenten zijn verplicht om 

aan de kennismakingsbijeenkomst van 

de opleiding deel te nemen. De aard en 

in vulling van deze bijeenkomsten ver-

schillen per opleiding. Het kan gaan om 

een inhoudelijke voorlichting over de 

opbouw van de opleiding, deelname aan 

een gezamen lijke activiteit of het afnemen 

van een test en persoonlijk gesprek. Bij 

een groot aantal opleidingen heeft de 

bijeenkomst plaats gevonden. De opkomst 

van leer lingen is goed. Leerlingen kunnen 

een advies hebben gekregen over de keuze 

van hun studie en over de verwachting om 

die met goed gevolg af te kunnen ronden. 

Deze kennismakings bijeenkomsten 

worden geëvalueerd. Het kan zijn dat deze 

volgend jaar bij een aantal opleidingen een 

andere opzet en invulling krijgen. 

Hebt u van uw leerlingen reacties over 

de toelating en of kennismaking bij het 

Regio College ontvangen, laat ons dit 

dan weten en stuur uw reactie naar: 

 communicatie@ regiocollege.nl. We 

nemen deze input dan mee in de evaluatie.

›› Documentendagen

Na het succes van vorig jaar organiseert 

het Regio College ook dit jaar weer de 

documentendagen. Deze dagen worden 

georganiseerd voor studenten die na de 

zomervakantie bij ons hun opleiding 

starten. Het doel van de dag is om alle 

benodigde documenten van de nieuwe 

studenten te ontvangen en om de nieuwe 

studenten de informatie mee te geven over 

de start van het schooljaar. Elke nieuwe 

student die bij ons is geplaatst op een 

opleiding krijgt een uitnodiging voor de 

documentendagen met daarbij de onder-

wijsovereenkomst per post thuisgestuurd. 

Wat levert de student bij ons in?
• Een getekende onderwijsovereenkomst 

(bij studenten jonger dan 18 ook onder-

tekend door ouder/verzorger);

• Een getekende praktijkovereenkomst  

 (alleen voor BBL-studenten)

• Indien van toepassing een verklaring 

van een leerbeperking/-stoornis (bij-

voorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD, 

 autisme) om een aanvraag te kunnen 

doen voor aanpassingen bij examinering. 

Wat ontvangt de student?
De nieuwe student ontvangt van ons de 

nodige informatie over de start van het 

schooljaar, zoals de inloggegevens van 

hun Regio College-account, de toegangs-

pas, maar ook informatie over tegemoet-

koming kosten enzovoort. Zo krijgt de 

student al voor de zomer de benodigde 

informatie mee en kan hij of zij dus 

 zorgeloos op vakantie.

Wanneer zijn de documentendagen?

Datum Tijd Locatie

Dinsdag 10 juli 15 - 20 uur Zaandam

Vrijdag 13 juli 15 - 20 uur
Zaandam & 
Purmerend

›› Informatiemarkt vavo  
en mbo

De laatste mogelijkheid om voor 

een  oriëntatie op opleidingen kennis 

te maken met het Regio College is 

 woensdag 20 juni van 18.00-20.00 uur.  

Het Regio College organiseert dan een 

markt in de centrale hal van gebouw 95 

aan de Cypressehout in Zaandam.  

De nadruk van deze informatiemarkt ligt 

op het vavo. Er zullen ook enkele mbo-

opleidingen  vertegenwoordigd zijn.  

Op de website (www.regiocollege.nl) 

zal later bekend worden gemaakt welke 

opleidingen het betreft. 
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›› Campagne ‘10 redenen 
om te kiezen voor het Regio 
College’ 

Het Regio College adverteert niet heel veel 

in dag- en weekbladen en ook online is dat 

beperkt. Wij besteden ons budget graag 

aan het onderwijs. Natuurlijk moeten wij 

wel aandacht vestigen op open dagen en 

dan zijn wij wel zichtbaar. Toch is recent 

een aanvullende campagne gevoerd en 

deze zal nog doorlopen. Veel van onze 

prestaties zijn onbekend. Onderstaand 

enkele van de pluspunten die in de 

 advertentie zijn verwerkt.

1   Werkgevers geven onze studenten 

 een 8,8. Grote kans dat jij werk vindt 

 in de regio.

2   Onze studenten geven hun opleiding  

   gemiddeld een 8.

3   Een prijs gewonnen voor de meest  

   innovatieve samenwerking met het  

   bedrijfsleven.

4   Taart van de minister gekregen omdat  

   steeds meer studenten een diploma  

   bij ons halen.

5   Alle BOL-studenten in het eerste 

   jaar krijgen gymles. We zijn een   

   gezonde school.

6   Vanaf dag één heb je een coach die je  

   begeleidt en je helpt succesvol te zijn.

7   De helft van de studenten wil door  

   naar het hbo. Wij bieden versnelde  

   opleidingen aan.

8   Onze studenten geven een 8,5 voor 

   het advies dat ze van ons kregen bij het  

   maken van hun opleidingskeuze.

9  Meer dan 100 mbo-opleidingen en toch  

   met een persoonlijke sfeer.

10 In 2017 hebben we 1679 diploma’s   

   uitgereikt.

Er zijn vanzelfsprekend meer pluspunten 

te noemen die in het vervolg op deze 

 campagne ook aan bod zullen komen.

›› Eerste paal geslagen voor 
nieuw mbo-schoolgebouw 
Purmerend

Purmerend – Donderdag 8 maart is de 

eerste paal geslagen voor het nieuwe 

mbo-schoolgebouw aan het Karekietpark 

in Purmerend. Het Regio College en het 

Horizon College worden in dit nieuwe 

pand gezamenlijk gehuisvest. De twee 

mbo-scholen betrekken het nieuwe pand 

in de zomer van 2019. Alle opleidingen die 

beide scholen momenteel in Purmerend 

aanbieden, worden ook in het nieuwe 

gebouw aangeboden. Op deze manier is 

er een breed en kwalitatief goed mbo-

opleidingsportfolio en de samenwer-

king biedt nieuwe ontwikkelingen op 

onderwijsgebied. 

Met de komst van het nieuwe school-

gebouw kunnen we ook jongeren die 

geen vmbo-diploma hebben  ondersteunen 

bij een vervolgopleiding. Zij kunnen in 

Purmerend een entree opleiding gaan 

volgen. Het is een geweldige gelegen heid 

om deze jongeren op weg te helpen en 

dicht bij huis een opleiding aan te bieden. 

Er wordt van uitgegaan dat met de komst 

van het nieuwe schoolgebouw de kansen 

voor mbo’ers alleen maar toenemen, 

omdat onze studenten met kwalitatief 

goed onderwijs en goede praktijkvoor-

zieningen zo gewild zijn op de arbeids-

markt dat werkgevers niet om hen heen 

kunnen. Het Regio College en het Horizon 

College staan in de top 5 van mbo’s met 

gemiddeld voor alle studenten zeer goede 

kansen op de arbeidsmarkt.

›› Nieuws van de 
opleidingen

School voor Economie & Toerisme
Studenten van de opleidingen toerisme 

van het Regio College organiseerden, 

in het kader van hun studie, onlangs 

een mini-vakantiebeurs met  compleet 

ingerichte stands per land. Ieder 

 studententeam had een land aan  

de Middellandse Zee uitgekozen.  

Vijf klassen deden mee met in totaal  

25 stands. Bij de voor bereiding hoorde 

het verzamelen van documentatie, 

posters en diverse  accessoires. Studenten 

waren gepast gekleed, in een strak pak 

of in de klederdracht van het land dat zij 

vertegenwoordigden. 

Een wedstrijdelement maakte de beurs 

extra spannend. Een vakjury van reis-

bureau Dutch Tourism uit Koog aan de 

Zaan was gevraagd om een winnaar te 

kiezen. Zij letten op de inrichting en de 

creativiteit van de kraam, maar ook op 

de kennis van de studenten. Wisten deze 

een reis te verkopen? Konden ze genoeg 

vertellen over hun bestemming? Kenden 

ze de inhoud van de brochures? Met 

twee honderd bezoekers was de beurs een 

succes. Voor de studenten een leerzame 

en leuke ervaring waarbij het  complete 

verkoopproces van een reis aan de 

 con sument werd gesimuleerd.

FOTO LINKSBOVEN HET SYMBOLISCH SLAAN VAN DE 

EERSTE PAAL, MET VAN LINKS NAAR RECHTS WIM VAN 

AMERSFOORT (REGIO COLLEGE), HARRY ROTGANS 

(GEMEENTE PURMEREND) EN ANJA GROOTOONK 

(HORIZON COLLEGE). FOTO: MIKE BINK
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1 Werkgevers geven onze studenten een 8,8.

 Grote kans dat jij werk vindt in de regio.

2	 Onze	studenten	geven	hun	opleiding	

	 gemiddeld	een	8.

3 Prijs behaald voor de meest innovatieve   

 samenwerking met het bedrijfsleven.

4	 Taart	van	de	minister	omdat	steeds	meer	

	 studenten	hun	diploma	bij	ons	halen.

5 Alle voltijds studenten krijgen gymles. 

 We zijn een gezonde school.

6	 Vanaf	dag	één	heb	je	een	eigen	coach	die	

	 je	begeleidt	en	je	helpt	succesvol	te	zijn.

7 De helft van de studenten wil door naar het 

 hbo. Wij bieden versnelde opleidingen.

8	 Onze	studenten	geven	een	8,5	voor	het	

	 advies	dat	ze	van	ons	kregen	bij	het	

	 maken	van	hun	opleidingskeuze.

9 Meer dan 100 mbo-opleidingen 

 en toch een persoonlijke sfeer.

10	 In	2017	hebben	we	1679	

	 diploma’s	uitgereikt.	
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School voor Techniek & ICT
NK Straatmaker 2018 
De infrastudenten van het Regio College en 

werknemers van SPG-NH Ricky Broekhoff 

en Robin Ruiter werden zaterdag 3 maart 

Nederlands Kampioen Straatmaker 2018 

tijdens de finales van Skills Heroes in 

Breda. Ricky en Robin scoorden hoge 

punten op het gebied van samenwerking 

en vakmanschap. We zijn er trots op 

dat wij deze kampioenen in ons midden 

hebben. Het is het tweede jaar op rij dat 

studenten van het opleidingscentrum er 

met de kampioenstitel vandoor gaan.

Stage in Londen
Tweedejaarsstudenten Damian Wolkers 

(werktuigbouw) en Jens Blijenburg 

(elektrotechniek) zijn voor hun stage 

van twintig weken naar Londen afge-

reisd. Daar namen zij hun intrek in The 

Good Hotel. Dit boothotel ligt in rivier 

de Thames en deed voorheen dienst als 

gevangenis, later als vluchtelingenverblijf 

en werd omgebouwd tot hotel. Damian 

en Jens draaiden mee bij de technische 

dienst van het hotel. “Het is een fantas-

tische ervaring en ik heb ontzettend veel 

geleerd”, aldus Jens. Damian: “We hebben 

alle installaties goed leren kennen, zoals 

de brand- en sprinklersystemen, cv-ketels 

(die een stuk groter zijn dan thuis) en 

dieseltanks.” Beide studenten geven aan 

communicatief een stuk sterker te zijn 

geworden, doordat ze dagelijks met veel 

verschillende mensen samenwerkten. 

Dit alles uiteraard in het Engels, en ook 

het technisch Engels kon flink worden 

bijgespijkerd.

FOTO LINKS RICKY BROEKHOFF (LINKS), 

ROBIN RUITER (RECHTS) (FOTO: MIKE BINK).

FOTO MIDDEN DAMIAN WOLKERS (LINKS) EN  

JENS BLIJENBURG (MIDDEN) MET HUN BEGELEIDER 

PETER BOTTELIER VAN REVIVRE VOOR THE GOOD HOTEL. 

FOTO RECHTS RINA VAN OENE (LINKSVOOR),  

YOLANDA WEGGEMANS (LINKSACHTER)  

JOOSKE TIMMERMANS (RECHTSVOOR).

School voor Zorg, Welzijn & Sport
Vorige maand zijn zo’n vijftien studenten 

verpleegkunde niveau 4 van het Regio 

College met praktijklessen in het Zaans 

Medisch Centrum begonnen. De BOL-

studenten hebben allemaal al wel eerder 

stage gelopen, maar tot nog toe kregen 

ze hun praktijklessen op school. “Je leert 

meer, want je koppelt theorie aan de prak-

tijk”, vertelt student Anouk. Medestudent 

Wouter vult aan: “Je wordt hier meer 

geprikkeld dan op school.” 

Rina van Oene, opleidingscoördinator van 

het ZMC, stelt: “Waar we naartoe gaan is 

dat de studenten zelf regelen hoe ze hun 

kennis vergaren. Dat doe je als je ergens 

werkt ook. Soms botst dat met de prak-

tijk, maar daar leren ze van. Een voordeel 

is dat ze hier kennis maken met multidis-

ciplinaire teams.” Yolanda Weggemans, 

docent verpleegkunde, vult aan: “Ze 

moeten zelf klinische lessen organiseren. 

Dat betekent leren plannen, goede leer-

vragen stellen, maar ook flexibel zijn. Er 

gebeurt hier veel meer dan alleen het werk 

‘rondom het bed’.” 

Volgens de teammanager van Zorg & 

Welzijn bij het Regio College, Jooske 

Timmermans, heeft deze vorm van leren in 

de praktijk enorme toegevoegde waarde. 

Studenten leren alle disciplines in het 

ziekenhuis kennen en het onderwijs 

ontwikkelt meteen mee doordat je direct 

up-to-date kennis uit de praktijk krijgt.  

›› Decanenmeeloopdagen

Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni worden 

er open lessen aangeboden aan vmbo- 

leerlingen uit het derde leerjaar. Voor 

decanen is er de mogelijkheid om mee te 

lopen en kennis te nemen van de opzet en 

inhoud van de lessen. Er is in alle sectoren 

een zeer groot aanbod van opleidingen. 

Deze speciale lessen worden in rondes 

gegeven van 09.00 tot 14.00 uur. Wilt u 

hier gebruik van maken, meldt u zich dan 

aan. Binnenkort ontvangt u van ons hier-

voor een uitnodiging. Hebt u deze in april 

niet ontvangen, neem dan contact op met 

het team communicatie:  

communicatie@regiocollege.nl.
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