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»  Algemeen nieuws 

20 maart: infoavond mbo en vavo 

Op woensdag 20 maart is er een 

infoavond mbo en vavo op het 

Regio College. Tussen 18.00 en 

20.00 uur zijn uw leerlingen van 

harte welkom op onze locaties in 

Zaandam (Cypressehout 95/97 en 

99) en Purmerend (Spinnekop 2). 

Er is een markt in de aula en 

leerlingen kunnen zich direct 

inschrijven voor een opleiding. Let 

op: dit is de laatste infoavond voor 

1 april! Tijdens deze avond is het 

ook weer mogelijk om een 

beroepskeuzetest te doen bij onze 

loopbaanadviseurs. 

Havo-decanenbijeenkomst gaat 

niet door 

De bijeenkomst voor havo-

decanen, die gepland stond op 14 

maart, gaat niet door. We nodigen 

u van harte uit om een kijkje te 

komen nemen op onze infoavond 

op 20 maart. 

Aanmelden voor een mbo-

opleiding in vijf stappen 

Voor een toekomstige student is 

het soms onduidelijk hoe het 

aanmeldproces precies werkt. 

Daarom hebben we op onze 

website schematisch weergegeven 

welke vijf stappen je doorloopt als  

je je aanmeldt. Bekijk hier het 

schema op onze website. 

 

Open lessen 

Op 6 en 7 juni organiseren wij 

open lessen voor derdejaars 

vmbo-leerlingen. Uiterlijk 26 

maart ontvangt u de uitnodiging 

om leerlingen hiervoor aan te 

melden via het aanmeldsysteem. 

Aanmelden kan tot 16 april.  

Purmerend verhuist 

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan 

onze opleidingen in Purmerend 

verhuizen naar het Karekietpark 4. 

Daar betrekken we een 

gloednieuw gebouw voorzien van 

up-to-date praktijkruimtes. De 

naam van de nieuwe locatie is 

MBO Purmerend. Het Regio 

College en het Horizon College 

bieden in dit gebouw gezamenlijk 

een divers mbo-

opleidingenaanbod aan voor 

studenten uit de regio. Nieuw is 

dat het Regio College vanaf het 

nieuwe schooljaar opleidingen 

toerisme start in Purmerend. Kijk 

hier voor ons volledige 

opleidingenaanbod in Purmerend.  

Contact gewenst bij de overstap 

Het Regio College werkt voor de 

overstap vanuit het vo naar het 

mbo met het overstapdashboard 

ODB van de RMC-regio 

Amsterdam. Dit systeem volgt alle 

overstappers in de RMC-regio 

Amsterdam. Informatie over de 

overstapprocedure en over het 

dashboard zelf vindt u hier.  

 

 

Wilt u dat het Regio College 

contact met u opneemt over één  

of meer overstappers? Klik dan op 

het envelopje in het ODB en stuur 

ons een mail.  

Geef a.u.b. aan met wie u contact 

wilt (met de opleiding of met het 

Servicecentrum) en waarvoor: een 

zorgvraag, twijfel over de keuze of 

anders. Wij zorgen dan dat er zo 

snel mogelijk contact wordt 

opgenomen hierover. 

Documentendag 3 juli 

Om te kunnen starten met een 

opleiding bij het Regio College 

hebben wij een ondertekende 

onderwijsovereenkomst (OWO) 

nodig. Op de Documentendag 

begroeten wij onze nieuwe 

studenten. Als ze hun 

ondertekende OWO nog niet 

ingeleverd hebben, kunnen ze dat 

op deze dag alsnog doen. Overige 

nieuwe studenten worden deze 

dag uitgenodigd om hun pas, 

inloggegevens e.d. op te halen. 

Save the date 

20 MAART 
18.00-20.00 
UUR 

INFOAVOND ZAANDAM 
PURMEREND 

6 JUNI 
9.00-14.00 
UUR 

OPEN LESSEN 
(ALLEEN UV EN 
AG) 

ZAANDAM 

7 JUNI 
9.00-14.00 
UUR 

OPEN LESSEN ZAANDAM 
PURMEREND 
KOOG A/D ZAAN 
HEERHUGOWAARD 

3 JULI 
TIJDSTIP 
N.T.B. 

DOCUMENTEN-
DAG 

ZAANDAM 
PURMEREND 

MAART 2019 

http://www.regiocollege.nl/
https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/zo-meld-je-je-aan/aanmelden-mbo-in-5-stappen
https://www.regiocollege.nl/actueel/studeren-in-purmerend
https://www.regiocollege.nl/decanen/informatie-over-mbo/de-overstapprocedure-vo-mbo
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»   Nieuws van de 
opleidingen 

VAVO (HAVO/VWO) 

Op de website van het Regio 

College vindt u alle informatie 

over vavo. Klik hier om direct naar 

deze pagina te gaan. 

Met specifieke vragen kunt u via 

de mail contact opnemen met Rob 

van Laere, vavo-decaan 

(rvanlaere@regiocollege.nl). 

Aanmeldingen voor schooljaar 

2019-2020 

Studenten die nu al aan zien 

komen dat ze hun examen niet 

gaan halen, kunnen zich alvast 

aanmelden voor vavo. Dit loopt 

helemaal via de website van het 

Regio College. Na aanmelding 

volgt een uitvoerig intakegesprek 

en indien mogelijk gaan we daarna 

over tot plaatsing voor het 

volgende schooljaar. 

Overdrachtsleerlingen 

Leerlingen die worden 

gedetacheerd of overgedragen of 

die gebruikmaken van de Rutte-

regeling zijn ook komend jaar 

weer van harte welkom bij ons. 

Om gedetacheerd te kunnen 

worden is een Samenwerkings-

overeenkomst noodzakelijk. 

Omdat we de afgelopen jaren 

leerlingen vanuit heel Noord-

Holland hebben ingeschreven, 

hebben we met de meeste 

scholen een dergelijke 

overeenkomst afgesloten.  

Mocht dat niet zo zijn en u heeft 

een overdrachtsleerling, dan 

maken we alsnog een dergelijke 

overeenkomst. 

 

Rijksbekostigde leerlingen 

Voor leerlingen die niet worden 

overgedragen, maar wel bij ons 

komen, is een tegemoetkoming in 

de studiekosten mogelijk. Alles 

over de kosten leest u op deze 

pagina. Reiskosten worden niet 

vergoed. 

Andere keuzes 

Het komt voor dat een leerling wil 

stoppen met een vak omdat het te 

moeilijk is. Bij ons bestaat de 

mogelijkheid een ander vak te 

kiezen dat dan in één jaar kan 

worden afgerond. Het gaat om de 

vakken maatschappij-

wetenschappen, filosofie, NLT en 

wellicht volgend jaar ook 

informatica. 

Zomerprofielwerkstuk 

Ook komende zomer bieden wij 

weer het Zomer-PWS-traject aan. 

Is een leerling twee keer 

afgewezen, is er een extra 

compensatiepunt nodig om te 

slagen of kan/moet een vwo-

cijferlijst omgezet worden naar 

een havo-cijferlijst, dan kan een 

leerling zich bij ons aanmelden. 

Voor deelname bespreken we de 

mogelijkheden tijdens een 

uitgebreide intake. Als het lukt, 

vindt diplomering plaats vóór 1 

september. Afgelopen jaar hebben 

ruim 30 leerlingen alsnog hun 

diploma op die manier behaald. 

Uitgebreide informatie volgt eind 

mei. 

Voor vragen hierover kunt u 

contact opnemen met Rob van 

den Enden, teammanager Vavo 

(rvandenenden@regiocollege.nl). 

 

 

 

 

SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT 

Hbo-route bouwopleiding (BOL 

niveau 4) 

Vmbo-scholen krijgen een subsidie 

van 100 miljoen euro om te 

investeren in techniekonderwijs. 

Dit heeft minister Slob afgelopen 

jaar kenbaar gemaakt. Hiervoor 

moesten de scholen een plan 

schrijven en één van de 

onderdelen hiervan is dat de 

banden met het mbo sterker 

moeten worden. De vmbo-scholen 

Gerrit Rietveld (Purmerend) en De 

Triade (Edam) vormen samen met 

het Regio College een werkgroep 

om een deel van dit plan in te 

vullen. Deze werkgroep heeft een 

doorlopende leerlijn ontwikkeld 

voor de BOL 4-opleiding 

Middenkaderfunctionaris bouw: 

de zogenaamde hbo-route. Hierbij 

kunnen vmbo-leerlingen al in het 

derde jaar starten met een deel 

van de opleiding. De lessen 

worden op het vmbo gevolgd en 

gegeven door vmbo-docenten, 

maar eens per periode komen ze 

naar het Regio College voor een 

beoordeling. De winst is dat ze 

hierna in kunnen stromen in het 

tweede jaar van de mbo-opleiding. 

Na drie (in plaats van vier) jaar 

kunnen ze dan doorstromen naar 

het hbo om daar in twee jaar een 

hbo-getuigschrift Associate degree 

Bouwkunde te halen. 

Deze hbo-route gaat van start met 

ingang van schooljaar 2019-2020. 

 

 

 

 

http://www.regiocollege.nl/
https://www.regiocollege.nl/opleidingen/vavo-havo-vwo
mailto:rvanlaere@regiocollege.nl
https://www.regiocollege.nl/opleidingen/vavo-havo-vwo/kosten-vavo
https://www.regiocollege.nl/opleidingen/vavo-havo-vwo/kosten-vavo
mailto:rvandenenden@regiocollege.nl
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Nieuw: keuzedeel 

Binnenhuisarchitectuur bij 

bouwopleiding (BOL niveau 4) 

Elke opleiding biedt, naast een 

basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen 

bereiden de student voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer 

gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee de student 

zijn vakmanschap kan verbreden 

of verdiepen. Keuzedelen vormen 

een verplicht onderdeel van de 

opleiding. Binnen de opleiding 

Middenkaderfunctionaris bouw 

wordt vanaf komend schooljaar 

een nieuw keuzedeel aangeboden: 

Binnenhuisarchitectuur. Het 

betreft een driejarig keuzedeel en 

de inhoud richt zich op alle 

aspecten van het interieur: 

ruimte-indeling, vorm, kleur, licht 

(zowel kunst- als daglicht) en 

materiaal. 

Vmbo’ers maken kennis met 

techniek 

Op donderdagmiddag 7 en 14 

maart komen er 80 

tweedeklasleerlingen van 

Compaen VMBO op bezoek bij de 

locaties Jufferstraat/Jonker-

plantsoen en Cypressehout van 

het Regio College. Zij maken daar 

kennis met de technische 

beroepen door activiteiten uit te 

voeren bij motorvoertuigen-

techniek, ICT, elektrotechniek, 

installatietechniek (IWNH), metaal 

(Tetrix), procestechniek (FPTC), 

bouw en infra. 

SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & 

SPORT 

Nieuwe instroom zorgopleidingen 

Door grote tekorten blijven 

zorginstellingen mensen opleiden 

voor de zorg.  

 

Dit heeft erin geresulteerd dat er 

in januari 2019 zowel in Zaandam 

als in Purmerend nieuwe groepen 

gestart zijn in de BBL-opleidingen 

Verzorgende IG / Begeleider 

specifieke doelgroepen, Op Maat 

niveau 3 en 4 en 

Gehandicaptenzorg. Vanuit de 

Prinsenstichting en Evean is al 

aangegeven dat men zó tevreden 

is over de BBL-opleiding 

Gehandicaptenzorg, dat er voor 

september nieuwe groepen 

aangemeld zullen worden. 

Opleiden Verzorgende C 

De nieuwe opleiding Verzorgende 

C is een branche-erkende 

opleiding die tussen mbo-niveau 2 

en 3 in zit. De studenten zijn vaak 

zij-instromers die worden opgeleid 

voor de zorg. De eerste groep gaat 

diplomeren in april 2019 en in  

februari 2019 is er een nieuwe 

groep van start gegaan. 

Week van Zorg en Welzijn 

Van 11 t/m 16 maart 2019 is de 

Week van Zorg en Welzijn. Het 

team Zorg heeft in deze week 

verschillende activiteiten 

georganiseerd, variërend van een 

bedrijfsadviescommissie (BAC) tot 

een grote stagemarkt voor BOL-

studenten, waar stagebedrijven 

zich presenteren en studenten o.a. 

leren hoe ze een cv moeten 

maken of een elevator pitch 

moeten houden.  

Verder vindt er op donderdag 14 

maart in Purmerend een 

werkveldbijeenkomst plaats voor 

werkbegeleiders en praktijk-

opleiders. Iedere bijeenkomst 

heeft een ander thema, zoals 

objectief beoordelen of het 

voeren van coach- en 

begeleidingsgesprekken.  

 

Training werkbegeleiders 

Er zijn recentelijk trainingen 

verzorgd aan de werkbegeleiders 

van zorginstelling Evean en het 

ZMC. Deze geaccrediteerde 

training wordt verzorgd door 

verschillende interne docenten en 

de training wordt afgesloten met 

een certificaat (zie foto 

rechtsboven). Wegens succes 

zullen er weer nieuwe groepen 

vanuit Evean en het ZMC gaan 

starten in maart/april. 

SCHOOL VOOR ECONOMIE & 

TOERISME 

Graag brengen we enkele van 

onze economie-opleidingen bij u 

onder de aandacht. 

Ondersteunende administratieve 

beroepen (BOL niveau 2) 

Deze opleiding heeft met ingang 

van cohort 2019 een 

opleidingsduur van anderhalf jaar 

en ook de mogelijkheid tot een 

versneld traject van één jaar.  

We zijn nog in de onderzoeksfase 

tot dubbeldiplomering, wat in gaat 

houden dat de studenten na 

anderhalf jaar nog een halfjaar 

onderwijs ontvangen met als 

eindresultaat een tweede 

diploma. We beogen hiermee een  

sneller traject voor de studenten, 

die eerder kunnen uitstromen op 

de arbeidsmarkt. 

Met een dubbel diploma bieden 

we meer kansen op de 

arbeidsmarkt. Tevens kunnen we 

de studenten die het tweejarig 

traject doorlopen beter 

voorbereiden op doorstroom naar 

niveau 4. 

 

http://www.regiocollege.nl/
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Management assistant (BOL 

niveau 4) 

Ondanks alle geluiden is 

management assistant (MA) geen 

uitstervend beroep. Het beroep 

secretaresse is verjongd. De 

taakinhoud is gewijzigd van typen 

en het brengen van een kopje 

koffie naar een beroep met veel 

meer dynamiek. 

De management assistant is een 

spin in het web. De MA regelt alle 

zaken op kantoor: van het 

schrijven van e-mails, aannemen 

van telefoon en plannen van 

afspraken tot het organiseren van 

events.  

De opleiding is herzien en we 

bieden een opleiding met de 

keuzedelen Juridisch en HRM, 

waardoor de student een bredere 

inzetbaarheid heeft op de 

arbeidsmarkt en beter aansluit bij 

hbo-opleidingen. 

Juridisch-administratief 

dienstverlener (verkort) 

Nieuw dit jaar is de opleiding 

Juridisch-administratief 

dienstverlener (verkort). Met deze 

opleiding bedienen we de havisten 

die via mbo naar het hbo willen 

doorstromen. 

 

 

 

 

 

 

TEKST COMMUNICATIE & WERVING REGIO 

COLLEGE 

FOTO’S MIKE BINK, MAYKE SWEMLE, 

SWAEN PROJECTMANAGEMENT EN ADVIES 

VORMGEVING STUDIO LIEKE WEENINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLG HET REGIO COLLEGE OOK OP  

SOCIAL MEDIA: 

 

http://www.regiocollege.nl/

