
Ondersteunende administratieve beroepen
Technische problemen?
Graag de sessie verlaten en 
opnieuw deelnemen.

Vragen?
Stel deze via de chat. Je krijgt 
dan meteen antwoord. Na de 
presentatie is er ook 
gelegenheid om vragen te 
stellen.

We gaan bijna beginnen.

Zet svp alvast je microfoon en je camera uit.
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Ondersteunende administratieve beroepen

economie & toerisme

Voor deze opleiding heb je 
nodig:
VMBO-diploma BL
Entreediploma niveau 1

Even voorstellen ….
M. Dikker
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Eerste 
indruk

Ondersteunende Administratieve Beroepen
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Wat & hoe ga je leren?

Ondersteunende Administratieve Beroepen

• office skills

• kantoorsimulatie
• projecten
• klassikale lessen
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Opbouw opleiding
1e jaar 2e jaar

Periode P1 P2 P3 P4 P1 P2

School (aantal dagen) 5 5 2 2 5
Stage (aantal dagen) 3 3 4

1e jaar

Periode P1 P2 P3 P4

School (aantal dagen) 5 5 1 5
Stage (aantal dagen) 4

A

B



mbo_Ondersteunende Administratieve Beroepen

Keuzes

• Medewerker Financiële Administratie
• Medewerker Secretariaat en Receptie
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Medewerker Financiële Administratie
• Nederlands / Rekenen / Burgerschap
• Engels
• Kantoorsimulatie
• ICT Word / Excel
• Social skills

• Bedrijfsadministratie
• Online-boekhouden (Exact)
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Medewerker Secretariaat en Receptie
• Nederlands / Rekenen / Burgerschap
• Engels
• Kantoorsimulatie
• ICT Word / Excel
• Social skills

• Secretariaatspraktijk
• Tekstverwerken / toetsenbordvaardigheid
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Stage (beroepspraktijkvorming)
1e leerjaar:
- Zelf zoeken
- Stageproject
- Stagemarkt
- 20 weken (3 dagen per week)

2e leerjaar:
- Richtingspecifiek (MFA of MSR)
- 10 weken (4 dagen per week)

Ondersteunende Administratieve Beroepen
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Stage (beroepspraktijkvorming)

Ondersteunende Administratieve Beroepen



Alleen school … ?
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Elke periode (10 weken) een themadag:

• Sportdag
• Rijksmuseum
• De Nederlandsche Bank
• Den Haag (Tweede Kamer)
• …
• …
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Diploma behaald?

Ondersteunende Administratieve Beroepen

Mogelijkheden:

• Stoppen met school en aan de slag
• Tussenjaar ( 6 maanden) en dan weer verder!

• Tweede diploma niveau 2
• Instromen in vervolgopleiding
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Waar ga je naar school?

Ondersteunende Administratieve Beroepen

Regio College
Cypressehout 95 / 97
1507 EK  Zaandam
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Regio College en corona

Ondersteunende Administratieve Beroepen

• Veel geleerd van afgelopen schooljaar 
• Volgen de richtlijnen van RIVM, kabinetsbesluiten en  

brancheprotocollen
• School is ingericht op 1,5 meter. Afwisseling lessen 

fysiek en online. 
• Belemmeringen v.w.b. stageplekken lossen we 

gezamenlijk op: in gesprek met bedrijven, student en 
school. 
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Proefstuderen?

Meld je aan via www.regiocollege.nl

M. Dikker
mdikker@regiocollege.nl
(075) 681 40 06

Vragen?

Ondersteunende Administratieve Beroepen

http://www.regiocollege.nl/
mailto:mdikker@regiocollege.nl


Dank voor je aandacht, succes met je keuze!
Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl

Studiekeuzehulp en aanmeldhelpdesk
Heb je vragen over hulp bij digitaal aanmelden,

studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie, bel 075-6819000
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