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Decanen 

 

» Wij helpen graag 
bij studiekeuze! 

Het Regio College helpt graag 

leerlingen met het maken van de 

juiste studiekeuze. Ook nu de 

scholen dicht zijn staan wij voor 

hen klaar. Leerlingen kunnen op 

de volgende manieren contact 

met ons Servicecentrum opnemen 

voor hun vragen en advies:  

• Live chatten 
- maandag t/m donderdag  
  van 09.00 – 17.00 uur 
-vrijdag van 09.00 – 14.00 uur  

• E-mail 
Op elk gewenst moment  
kan er per e-mail een vraag 
gestuurd worden naar 
servicecentrum@regiocollege.nl. 

We streven ernaar om een 
vraag binnen 24 uur te 
beantwoorden. 

• Telefonisch bereikbaar 
-maandag t/m donderdag  
  van 09.00 – 17.00 uur 
-vrijdag van 09.00 – 14.00 uur  
 
Het telefoonnummer is  
(075) 681 90 01. 

• Terugbelverzoek 
Op de website kan via  
een contactformulier een 
terugbelverzoek ingediend 
worden. De medewerkers 
van het Regio College nemen 
dan contact op met de 
leerling. 

 

 

 

Tevens staat er op de site  

een link naar een gratis online 

beroepskeuzetest. Deze is zeer 

geschikt voor leerlingen die er nog 

niet helemaal uit zijn welke 

opleiding het beste bij ze past.  

Onze studieloopbaanadviseurs 

gaan graag met leerlingen in 

gesprek over het resultaat van de 

test en om te helpen bij het 

maken van de definitieve 

studiekeuze. Meer informatie 

vindt u hier. 

» Alternatief voor 
informatiebijeen-
komsten  

Vanwege de landelijke richtlijnen 
hebben wij besloten dat onze 
informatiebijeenkomsten dit 
schooljaar niet doorgaan. 
Momenteel ontwikkelen wij 
alternatieven, in het bijzonder 
voor alle leerlingen die nog een 
keuze voor een mbo-opleiding 
moeten maken en voor onze 
toekomstige vavo-studenten.  
Wij houden u hiervan op de 
hoogte via de Decanen 
Nieuwsbrief!  
 
Uiteraard horen wij graag wat de 
behoefte is van het VO en uw 
leerlingen. U kunt dit mailen naar 
communicatie@regiocollege.nl.  
Wij proberen zoveel mogelijk 
rekening te houden met uw 
wensen.  

 

» Aanmelddatum 
naar 1 mei 

Het is u zeer waarschijnlijk bekend 

dat leerlingen langer de tijd 

hebben om een mbo-opleiding 

voor volgend schooljaar te kiezen! 

De datum voor het aanmelden 

voor een mbo-opleiding is 

namelijk verlengd tot 1 mei 2020. 

» Hoe staat het met 
de aanmelding van de 
leerling?  

 

Als een leerling zich al heeft 

aangemeld heeft en hier nog een 

vraag over wilt stellen, kan er 

contact worden opgenomen met 

de medewerkers van onze 

Onderwijs Service Teams. Dit kan 

zowel via de chat op de homepage 

van onze website als via de e-mail. 

Meer informatie over de  

e-mailadressen vindt u hier. 

 

» Regio College t/m  
5 mei gesloten 

Het Regio College heeft besloten 
om tot en met dinsdag 5 mei op 
alle locaties geen lessen te geven. 
Deze lessen worden vervangen 
door online lessen, waardoor het 
onderwijs door gaat!  Wilt u op de 
hoogte blijven van het laatste 
Regio College nieuws omtrent het 
Coronacvirus? Wij plaatsen de 
updates op onze website. 
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http://www.regiocollege.nl/
mailto:servicecentrum@regiocollege.nl
https://www.kiesmbo.nl/interessetest
https://www.kiesmbo.nl/interessetest
https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/checklist-help-mij-kiezen/studie-kiezen-wij-helpen-je-graag
mailto:communicatie@regiocollege.nl
https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/zo-meld-je-je-aan
https://www.regiocollege.nl/actueel/nieuws/laatste-informatie-omtrent-coronavirus
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» Onderzoek 
opleidingsbrochures 

 

Onlangs hebben wij onder 

decanen van het vmbo een 

enquête gehouden over onze 

nieuwe opleidingsbrochures.  

Onze hartelijke dank voor uw 

medewerking!  

Uit het onderzoek blijkt onder 

andere dat de opzet van deze 

brochures goed bevalt in het 

gebruik en ook dat u gedrukte 

brochures nog steeds op prijs 

stelt. Binnenkort gaan wij weer 

aan de slag met de brochures voor 

het komende jaar. Deze kunt u 

medio september verwachten. 

Natuurlijk kunt u ook alle 

opleidingsinformatie op 

www.regiocollege.nl vinden.  

» Nieuws van de 
opleidingen 

Binnen het Regio College zijn we 

volop in beweging met het 

ontwikkelen van (nieuwe) 

opleidingen. Voor het komend 

schooljaar zetten wij deze 

ontwikkelingen voor u op en rijtje.  

SCHOOL VOOR ECONOMIE 
& TOERISME 

Nieuwe keuzedelen bij opleiding 

Management assistant niveau 4 

Bij deze opleiding krijgen de 

studenten de mogelijkheid om 

zich te specialiseren in de nieuwe 

keuzedelen Juridisch secretaresse 

en HRM. Het Regio College biedt 

de 3-jarige opleiding Management 

assistant. Voor degenen die zeer 

gemotiveerd zijn en een juiste 

beroepsinstelling hebben is het 

zelfs mogelijk de opleiding in  

2 jaar af te ronden. Meer 

informatie. 

Nieuwe opleidingen Hairstylist 

Dame en Hairstylist Heer 

Na de zomervakantie lanceren wij 

de nieuwe opleidingen genaamd 

Hairstylist Dame en Hairstylist 

Heer. Binnenkort wordt de 

uitgebreide omschrijving van 

beide opleidingen op onze website 

geplaatst.  

 

Diploma voor Ondersteunende 

Administratieve Beroepen (OAB) 

binnen 1,5 jaar mogelijk. 

Goed nieuws! De Ondersteunende 

administratieve beroepen (OAB) is 

bij ons omgewerkt naar een 

kortere variant van 1,5 jaar in 

plaats van de reguliere 2 jaar. 

Daarnaast blijft de versnelde vorm 

van 1 jaar bestaan. Meer 

informatie. 

Eénjarig traject op de havo 

mogelijk voor vmbo-tl leerling 

Voor leerlingen vmbo-tl is vanaf 

nu een éénjarig traject op de havo 

mogelijk. De vmbo-leerling start in 

havo 4. Bij voldoende vordering 

kunnen de studenten op advies 

van de plaatsingscommissie 

binnen één maand doorstromen 

naar havo 5. Meer informatie. 

Nieuwe opleiding Medewerker 

airport 

Komend schooljaar starten wij in 

samenwerking met het bedrijf 

Swissport Schiphol de opleiding 

Medewerker airport! Houd onze 

website in de gaten voor de 

laatste updates over deze nieuwe 

travel-opleiding!  

Economie en Handel: toelaatbaar 

op niveau 4 is ook starten op 

niveau 4 

Is een leerling toelaatbaar tot 

niveau 4 maar is er twijfel over de 

studievaardigheden of de 

haalbaarheid van het niveau? Dan 

hebben wij goed nieuws…de 

student start wel gewoon bij ons 

op niveau 4. Mocht het toch niet 

haalbaar zijn voor de student, dan 

kan de student zonder tijd te 

verliezen bij de volgende 

opleidingen naar niveau 3 

doorstromen: 

- Bedrijfsadministrateur(4) met als  

  uitstroom Financieel 

  administratief medewerker(3) 

- Marketing & communicatie(4)  

   met als uitstroom Commercieel  

   medewerker(3)   

- Retail Manager(4) met als  

   uitstroom Verkoopspecialist(3) 

Meer informatie. 

 

SCHOOL VOOR TECHNIEK & 

ICT 

Aangepaste opleidingsduur 

opleidingen Middenkader  

Wij hebben besloten om voor de 

niveau 4 BOL Technicus 

engineering (werktuigbouw, 

elektrotechniek, robotica) en 

Procesoperator C de opleidings-

duur aan te passen van 3 naar 4 

jaar.  

 

Wij vinden het namelijk belangrijk 

om onze studenten kennis mee te 

geven die naadloos aansluit op de 

vraag van hun toekomstige 

werkgevers en die een goede 

doorstroom naar het hbo mogelijk 

maakt.  

 

Heeft u hier vragen over of wilt u 

met ons van gedachten wisselen? 

Bert Lubberts, teammanager 

Middenkader Engineering, kunt u 

tijdens werkdagen bereiken via 

BLubberts@regiocollege.nl of  

(06) 51 47 78 33. 

Nieuwe opleiding Robotica 

engineer  

Komend schooljaar starten wij 

met de opleiding Robotica 

engineer, BOL, niveau 4.  

De robotica engineer ontwerpt 

robots, programmeert, installeert 

en onderhoudt ze. Daarnaast lost 

de engineer storingen op. Meer 

informatie. 

 

  

http://www.regiocollege.nl/
http://www.regiocollege.nl/
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleiding/management-assistant
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleiding/management-assistant
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleidingen/handel-economie-en-administratie/ondersteunende-administratieve-beroepen
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleidingen/handel-economie-en-administratie/ondersteunende-administratieve-beroepen
https://www.regiocollege.nl/opleidingen/vavo-havo-vwo/vavo
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleidingen/handel-economie-en-administratie/ondersteunende-administratieve-beroepen
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleiding/robotica-engineer
https://www.regiocollege.nl/mbo-opleiding/robotica-engineer
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Nieuwe opleidingen binnen 

elektrotechniek 

Na de zomervakantie starten wij 

met twee nieuwe opleidingen 

binnen elektrotechniek, namelijk: 

• Mechatronica, Monteur 

elektrotechnische systemen, 

BBL, niveau 2 

Een monteur elektrot-

echnische systemen maakt 

onderdelen voor huishoude-

lijke apparaten of andere 

elektrotechnische producten 

en systemen. Meer 

informatie. 

 

• Technicus elektrotechnische 

installaties woning & 

utiliteit, BBL, niveau 4 

Een technicus 

elektrotechnische installaties 

woning en utiliteit installeert 

zowel eenvoudige als 

ingewikkelde 

elektrotechnische installaties 

en onderdelen daarvan. Meer 

informatie. 

 

 
 

Nieuwe opleiding Vakman 
fundering  
De opleiding Vakman fundering, 
BBL, niveau 2 start ook in het 
nieuwe schooljaar. Deze opleiding 
bereidt studenten voor op een 
mooie baan in de 
funderingsbranche. Meer 
informatie. 
 
Nieuwe versnelde opleiding 

Timmerman   

Voor studenten die nu al weten 

dat ze na het behalen van de 

niveau 2 opleiding Timmerman 

voor niveau 3 willen gaan, bieden 

we vanaf schooljaar 2020-2021 

een versneld traject: Vakopleiding 

timmerman N3. Bij deze opleiding 

halen de studenten hun diploma 

voor niveau 3 Allround timmer-

man in 3 jaar. Meer informatie.  

Nieuwe onderwijsvorm binnen 

bouw.  

Vanaf schooljaar 2020-2021 is de 

opleiding de opleiding 

Middenkader-functionaris bouw 

ook te volgen in de studievorm 

duaal. Bij deze vorm gaat de 

student de eerste twee jaar de 

hele week naar school en in de 

laatste twee jaar wordt leren en 

werken met elkaar gecombineerd. 

De student gaat aan de slag voor 

een werkgever en komt een aantal 

dagdelen per week naar school. 

Werk en studie vullen elkaar aan. 

In de periode die de student 

werkt, is hij of zij werknemer en 

ontvangt een salaris. Meer 

informatie. 

Nieuwe onderwijsvormen binnen 

ICT 

Na de zomervakantie starten wij 

met twee nieuwe opleidingen 

binnen ICT, namelijk: 

• De opleiding Expert IT 

systems and devices bieden 

wij vanaf september ook als 

1-2 jarige BBL opleiding aan. 

Meer informatie.  

 

• De opleiding Software 

developer bieden wij vanaf 

aankomend schooljaar 

standaard als  

3-jarige opleiding aan.  

Meer informatie. 

 

SCHOOL VOOR ZORG, 

WELZIJN & SPORT 

Stageperiode doktersassistenten 

Vanaf schooljaar 2020-2021 is er 

in het eerste leerjaar geen stage 

meer voor de opleiding 

doktersassistenten. Dit wordt 

vervangen door projectweken. De 

stage voor doktersassistenten 

start in het 2e leerjaar. 

 

Opleiding tandartsassistenten nu 

ook verkort mogelijk 

Nieuw bij de opleiding voor 

tandartsassistenten is het 

‘blended learning programma’. 

Het houdt in dat studenten in hun 

eigen tempo kunnen werken en de 

opleiding kunnen doen met een 

minimum van 2 jaar. Dit geldt voor 

zowel BOL als BBL. Studenten 

kunnen nu in 2 jaar hun opleiding 

voor tandartsassistent afronden in 

plaats van in 3 jaar. 

» Decanendag 
donderdag 1 oktober 
 

Donderdag 1 oktober kunt u vast 

noteren in uw agenda. We 

verklappen nog niet veel maar wij 

zullen u wederom een gevarieerd 

programma aanbieden dat zeer de 

moeite waard zal zijn. 

 

Voor de zomervakantie sturen wij 

u een uitnodiging versturen, dus 

houdt uw mailbox goed in de 

gaten. Uiteraard zijn docenten en 

mentoren ook van harte welkom. 

» Welke informatie 
heeft u van ons 
nodig? 
 
Wij willen u uiteraard zo goed 

mogelijk informeren over ons 

onderwijs studiekeuze-

activiteiten. 

 

Heeft u tips of heeft u specifieke 

vragen? Dan horen wij het graag. 

Mail ons via 

communicatie@regiocollege.nl. 

 

 

 

TEKST COMMUNICATIE & WERVING 

REGIO COLLEGE FOTO’S I-STOCK 

VOLG HET REGIO COLLEGE OOK OP  

SOCIAL MEDIA: 
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