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Decanen 

» Inhoud 

Even voorstellen… 

Algemeen nieuws 

Nieuws van de opleidingen 

» Even voorstellen… 

Bernard Fransen 

Met ingang van 1 oktober 2018 

heeft het Regio College een 

nieuwe voorzitter College van 

Bestuur: Bernard Fransen. Hij is 

benoemd voor in elk geval een 

jaar en daarna wordt bekeken of 

Bernard verbonden blijft aan het 

Regio College. Op de vraag waar 

hij het komende jaar zijn focus 

legt, antwoordt hij resoluut: 

onderwijskwaliteit, werkplezier en 

financiën. Bernard is met veel 

enthousiasme aan de slag gegaan. 

Wendy Oorthuis 

Op 1 oktober 2018 is Wendy 

Oorthuis gestart als manager 

Marketing, Communicatie & 

Werving (MC&W). Hiermee heeft 

zij het stokje overgenomen van 

Emanuel von Bönninghausen. 

Wendy heeft haar ervaring in het 

mbo opgedaan bij ROC TOP in 

dezelfde functie. “Voor het Regio 

College zie ik tal van mogelijk-

heden om samen met het vo en 

het werkveld in de regio 

studenten mooi en toekomst-

gericht beroepsonderwijs aan te 

bieden.”  

Met Wendy is het team MC&W op 

volle kracht om de voorlichting en  

 

 

werving van nieuwe mbo-

studenten uit te voeren.  

»  Algemeen nieuws 

30 januari: open dag 

Op 30 januari a.s. vindt onze 

tweede open dag plaats. Uw 

leerlingen zijn van harte 

uitgenodigd om onze locaties in 

Zaandam, Purmerend en Koog aan 

de Zaan te bezoeken en een kijkje 

te nemen bij onze opleidingen. 

Alle (praktijk)lokalen zijn 

opengesteld, er kan een 

beroepskeuzetest gedaan worden 

en de nieuwste technische snufjes 

kunnen worden bewonderd. 

Brochures nabestellen 

Zijn onze brochures op bij u op 

school en wilt u er wat 

nabestellen? Dat kan! Op onze 

website www.regiocollege.nl gaat 

u naar het tabje ‘Help mij kiezen’. 

Daaronder vindt u de knop 

‘Brochures’. U kunt de brochures 

hier downloaden, maar ook 

kunnen er fysieke exemplaren  

besteld worden via de knop 

‘Brochure aanvragen’. Ze worden 

dan zo spoedig mogelijk naar u 

opgestuurd. 

Loopbaanoriëntatie en  

-begeleiding (LOB) 

Alle Zaanse vo-scholen hebben 

een LOB-traject voor hun 

leerlingen. Onze loopbaan-

adviseurs willen hier graag deel  

van uitmaken en zijn inmiddels al  

 

 

op een paar scholen geweest met 

een programma op maat. Dit 

programma heeft de vorm van 

een workshop waarbij leerlingen 

actief aan de slag gaan met hun 

studiekeuze. Ze leren ook kijken 

naar hun eigen kwaliteiten en 

vaardigheden. 

 

Heeft u ook interesse in zo’n 

workshop? Neem dan contact op 

met ons Servicecentrum (E: 

servicecentrum@regiocollege.nl, 

T: (075) 681 90 01) voor meer 

informatie en om een afspraak in 

te plannen. 

Save the date 

30 JANUARI 
18.00-20.30 
UUR 

OPEN DAG ZAANDAM 
KOOG A/D ZAAN 
PURMEREND 

7 FEBRUARI 
19.30-20.30 
UUR 

INFORMATIE-
BIJEENKOMST 
HAVISTEN 

ZAANDAM 

14 MAART 
15.00-17.00 
UUR 

DECANEN-
BIJEENKOMST 
HAVO 

ZAANDAM 

 

Nieuwbouw Regio College en 

Horizon College in Purmerend 

De bouw van het nieuwe 

schoolgebouw aan het 

Karekietpark in Purmerend is in 

volle gang. Volgens de planning 

wordt het in mei a.s. opgeleverd. 

Vanaf september 2019 biedt het 

Regio College in Purmerend 

opleidingen aan in de richting van 

zorg & welzijn, dienstverlening, 

techniek, toerisme en entree. 

FOTO LINKS BERNARD FRANSEN 

FOTO MIDDEN OPEN DAG OP 30 JANUARI 

FOTO RECHTS WENDY OORTHUIS 

JANUARI 2019 

http://www.regiocollege.nl/
http://www.regiocollege.nl/
mailto:servicecentrum@regiocollege.nl
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Een nog breder 

opleidingenaanbod dan het 

huidige, waardoor meer 

studenten in hun eigen regio naar 

school kunnen. 

» Nieuws van de 
opleidingen 

SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT 

Beste opleidingen van Nederland 

De MBO Keuzegids 2019 is onlangs 

gepubliceerd. Deze telt dit jaar 

167 topopleidingen. Vakgebieden 

met veel toppers zijn particuliere 

en publieke beveiliging en 

schilderen en stukadoren.  

Dit jaar heeft het Regio College 

negen opleidingen die tot de beste 

van Nederland behoren. Het 

betreft de volgende bouw- en 

infraopleidingen: Allround 

metselaar (BOL/BBL 3), Allround 

tegelzetter (BOL/BBL 3), Allround 

timmerman (BOL/BBL 3), 

Metselaar (BOL/BBL 2),  

Middenkaderfunctionaris bouw 

(BOL 4), Sloper (BBL 2), Tegelzetter 

(BOL/BBL 2), Timmerman 

(BOL/BBL 2) en Uitvoerder 

bouw/infra (BBL 4). 

We zijn trots op dit resultaat en 

hopen in het nieuwe schooljaar 

weer veel studenten te mogen 

verwelkomen. 

Speeddates techniek 

In januari organiseert Tijmen 

Hoeve, docent procestechniek, 

samen met collega Saskia Hovinga 

speeddates voor leerlingen van 

het vmbo. De derde- of 

vierdejaarsleerlingen vmbo-tl 

hebben een LOB-programma  

gevolgd en komen nu naar het  

 

Regio College om te praten met 

mensen uit het bedrijfsleven. Dit 

zijn o.a. oud-leerlingen van het 

Regio College en BBL’ers. Tijdens 

de speeddates mogen de 

leerlingen van alles vragen en 

worden ze enthousiast gemaakt 

voor het vak. In juni worden er 

wederom speeddates 

georganiseerd. Tot nu toe hebben 

Trias VMBO en Zuiderzee College 

hieraan meegewerkt.  

Heeft u hier vragen over? Neemt u 

dan contact op met team 

Marketing, Communicatie & 

Werving via 

communicatie@regiocollege.nl. 

Unieke opleidingsstructuur ICT 

Bij de ICT-opleidingen wordt een 

unieke opleidingsstructuur 

aangeboden. Studenten bepalen 

zelf de opleidingsduur (2, 2,5 of 3 

jaar) en zwaarte van de opleiding. 

Naast de reguliere opleidingen 

kunnen studenten hun studie 

verzwaren door ook vakken te 

volgen van andere 

opleidingsrichtingen binnen ICT. 

Per februari 2019 biedt het Regio 

College BBL-opleidingen aan voor 

de opleiding ICT-beheerder. Door 

middel van een uitstekende 

samenwerking met ICT-bedrijven 

weet het Regio College de ICT-

opleidingen vernieuwend, 

afgestemd op de praktijk en 

individueel uitdagend aan te 

bieden. Een van deze ICT-

bedrijven, Linden-IT, heeft de 

samenwerking bekroond door, 

naast het aanleveren van 

hardwareservers, de afdeling ICT 

te voorzien van mooie 

structuurmuren (zie foto 

rechtsboven). 

 

 

SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & 

SPORT 

Dubbeldiplomering  

Verzorgende-IG / Begeleider 

specifieke doelgroepen 

Het Regio College biedt studenten 

de kans om twee diploma’s in één 

keer te behalen met de 

gecombineerde opleiding 

Verzorgende-IG en Begeleider 

specifieke doelgroepen. 

Zowel binnen de ouderenzorg als 

binnen de gehandicaptenzorg is 

veel vraag naar allround 

medewerkers, omdat steeds meer 

de nadruk gelegd wordt op de 

combinatie van wonen, welzijn en 

zorg. Medewerkers moeten goede 

zorg kunnen verlenen, maar ook 

cliënten kunnen helpen om hun 

dagelijks leven op een zinvolle 

manier in te vullen. 

Dat is precies waar deze opleiding 

voor zorgt. Aan het eind van het 

traject heeft de student twee 

diploma’s: Verzorgende-IG VVT 

(verpleeg- en verzorgingshuizen 

en thuiszorg) en Begeleider 

specifieke doelgroepen 

(maatschappelijke zorg). Daarmee 

staat hij of zij sterker op de 

arbeidsmarkt. 

FOTO LINKS BOUWSTUDENT DONNY DE 

HAAS WERKT MEE AAN DE NIEUWBOUW IN 

PURMEREND (FOTO: MIKE BINK) 

FOTO MIDDEN SPEEDDATES TECHNIEK 

FOTO RECHTS LINDEN-IT BEKLEEDT DE 

MUREN VAN DE AFDELING ICT 

http://www.regiocollege.nl/
mailto:communicatie@regiocollege.nl
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Numerus fixus voor opleiding 

Doktersassistent 

Voor de opleiding Doktersassistent 

geldt een numerus fixus. Dit aantal 

is vastgesteld op 60. Het is voor 

geïnteresseerde leerlingen dus 

zaak om zich zo snel mogelijk aan 

te melden voor deze opleiding. 

Sport & bewegen in JOB-monitor 

Met de JOB-monitor wordt 

landelijk de tevredenheid van 

studenten over hun 

school/opleiding gemeten. Wij zijn 

erg blij om te kunnen melden dat 

de score voor onze opleidingen 

sport & bewegen aanzienlijk is 

gestegen! Het enthousiasme van 

de docenten en de mooie locatie 

in Topsportcentrum De Koog 

werpen hun vruchten af. 

Nieuw: opleiding Kapper niveau 2 

Vanaf volgend schooljaar gaat in 

Zaandam de opleiding Kapper 

niveau 2 starten. Dit is een BOL-

opleiding. Omdat het een nieuwe 

opleiding is en de studenten 

genoeg aandacht moeten kunnen 

krijgen, worden de klassen niet te 

groot. Enthousiaste leerlingen 

raden we aan om op 30 januari 

naar onze open dag te komen en 

zich direct in te schrijven. 

SCHOOL VOOR ECONOMIE & 

TOERISME 

Optiek 

Met ingang van schooljaar 2019-

2020 biedt het Regio College naast 

de BBL-opleiding ook een BOL-

variant van de opleiding Allround 

medewerker optiek (niveau 3) 

aan. In deze gevarieerde opleiding 

wordt verkoop en creativiteit 

gecombineerd met techniek.  

 

 

Hierna kan de niveau 4-opleiding 

Opticien in één jaar worden 

afgerond. De optiekbranche zit erg 

in de lift en biedt veel 

arbeidsmarktperspectief. Een 

mooie kans voor leergierige 

studenten! 

Versnelde opleidingen economie: 

in twee jaar naar het hbo 

Vmbo-leerlingen die na hun slagen 

graag meteen beroepsgericht aan 

de slag gaan om daarna door te 

kunnen stromen naar het hbo, 

zitten goed bij het Regio College. 

De volgende versnelde 

opleidingen duren twee jaar en 

stomen de student klaar voor een 

vervolgopleiding aan het hbo: 

• MHBO marketing en 

communicatie; 

• Bedrijfsadministrateur / 

Junior assistent-

accountant; 

• Juridisch-administratief 

dienstverlener plus: 

deze opleiding is nieuw 

en start in september. 

Zowel de boven-

gemiddeld goed 

scorende tl-leerling als 

de gedoubleerde havist 

die het vierde jaar heeft 

bereikt komen hiervoor 

in aanmerking. 

Nieuwe opleiding handel in 

samenwerking met Ahold 

Binnen het Regio College is het 

team Handel bezig om, in 

samenwerking met Ahold, een 

nieuwe niveau 4-opleiding (BOL) 

te ontwikkelen. Het doel is om de 

supermarktmanager van de 

toekomst te gaan opleiden.  

 

 

De opleiding gaat van start in 

schooljaar 2019-2020 en 

aanmelden kan via de huidige 

niveau 4-opleiding handel 

(Manager retail). 

Niveau 2-opleiding 

ondersteunende administratieve 

beroepen (OAB) 

Deze opleiding op maat richt zich 

op de individuele leervraag van de 

student d.m.v. studiehulpuren. In 

het eerste leerjaar maken de 

studenten kennis met de 

uitstroommogelijkheden: 

Medewerker (financiële) 

administratie of Medewerker 

secretariaat en receptie. 

Studenten houden op een 

creatieve en eigenwijze manier 

een portfolio bij, waardoor zij zich 

professioneel presenteren op de 

stage- en arbeidsmarkt.  

FOTO LINKS SPORT & BEWEGEN FLINK 

GESTEGEN IN JOB-MONITOR 

FOTO MIDDEN OPTIEK IS ER VANAF 2019-

2020 OOK ALS BOL-OPLEIDING 

FOTO RECHTS IN TWEE JAAR NAAR HET HBO 

MET VERSNELDE OPLEIDINGEN ECONOMIE 

(FOTO’S: MIKE BINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLG HET REGIO COLLEGE OOK OP  

SOCIAL MEDIA: 
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