NIEUWS VAN HORIZON COLLEGE
De eerstvolgende open dag college is 4 maart aanstaande. De
aanmeldtermijn is verlengd tot 1 mei aanstaande. Bedenk dat je je
voor de numerus fixus-opleidingen wel zo snel mogelijk
aanmeldt.

Nieuwe opleiding: Breed Basisjaar Business Services
Wat houdt het in?
Het Breed Basisjaar Business Services is de start voor de opleidingen:
●
●
●
●
●

Allround Assistant Business Services, BOL, niveau 3
Office & Management Support Specialist (voorheen: Management assistant), BOL,
niveau 4
Business Administration & Control Specialist, BOL, niveau 4 (voorheen:
Bedrijfsadministrateur)
Legal, Insurance & HR Services Specialist, BOL, niveau 4 (voorheen: Juridisch
administratief medewerker)
Marketing & Communication Specialist, BOL, niveau 4 (voorheen: Medewerker
Marketing & Communicatie)

Je maakt in het basisjaar kennis met de verschillende richtingen en je volgt financiële,
juridische, marketing en office & management vakken. In het brede basisjaar leer je veel
over de beroepen en de werkzaamheden in de zakelijke dienstverlening zoals:
• afhandelen van financiële zaken
• contact houden met klanten, via de telefoon, e-mail, chat of andere manieren
• wettelijke zaken zoals arbeidsrecht en privacywetgeving
• nauwkeurig bijhouden van financiële en administratieve dossiers en hierover contact
houden met de opdrachtgever
Na dit jaar kies je met hulp van je studiecoach/mentor de richting waarin jij specialist wilt
worden. Dit is de opleiding waarvan jij het diploma wilt halen. Zo geef je je opleiding steeds
meer vorm. Hierdoor zit jij bij ons op school - maar ook later in je werk - helemaal op je plek!

NIEUWS VAN ROC van AMSTERDAM
In de afgelopen jaren zijn een of meerdere leerlingen van
d’Ampte gestart in de mbo niveau 4-opleiding
Steward/Stewardess (Luchtvaartdienstverlening). Graag
informeren wij langs deze weg over de ontwikkelingen en
mogelijkheden voor de leerlingen die interesse hebben in
onze opleiding.
Voor de instroom van augustus 2021 hanteren wij een numerus fixus. Wij laten dus een
maximaal aantal studenten toe en daarmee bestaat de kans dat wij vol zitten voor de datum
van 1 mei 2021. Het is dus van belang dat de leerlingen zich tijdig aanmelden. Met een
vmbo kader, gemengd of theoretisch diploma of een mbo2 diploma kunnen leerlingen zich
aanmelden.
Wij starten komend schooljaar ook een tweetalig traject. Studenten die naast Engels ook
Duits of Frans in het examenpakket hebben en het Engels op een goed niveau beheersen
kunnen ervoor kiezen om de opleiding Steward/Stewardess tweetalig te volgen. Bij de intake
bespreken we dit met de studenten en kunnen ze aangeven of ze hiervoor kiezen.
Vanwege de COVID-19 pandemie moeten wij onze open dagen digitaal houden en is er dan
dus geen gelegenheid voor leerlingen en ouders/verzorgers om de school te bezoeken, de
sfeer te proeven en in het gebouw met docenten en studenten in gesprek te gaan. Wij doen
daarom onze intakes op zaterdag op school en bieden dan de mogelijkheid om ook een
rondleiding te krijgen van een van onze studenten. Vanzelfsprekend met inachtneming van
de corona regels. De leerling mag dan 1 ouder/verzorger meenemen. Ook bieden we op
deze zaterdagen de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen aan als uw leerlingen eerst
de school willen bezoeken en daarna pas een keuze voor aanmelding willen maken. Als
leerlingen daar interesse voor hebben dan kunnen zij mailen naar stewardess@rocva.nl en
zich opgeven. De komende intakedagen zijn 13 februari, 6 maart, 27 maart en 17 april.
Wij werken al ruim 25 jaar intensief samen met de bedrijven op de luchthaven en slagen er
ondanks de pandemie nog steeds in onze studenten op de luchthaven te plaatsen voor
stages.
Mocht u nog vragen hebben om uw leerlingen die geïnteresseerd zijn goed te kunnen
begeleiden naar deze vervolgopleiding in het mbo, dan kunt u vanzelfsprekend ook contact
opnemen. Onze intake coördinatoren beantwoorden graag al uw vragen. U kunt daarvoor
mailen naar:
Wim van Goor ( w.vangoor@rocva.nl ) of Claire Reijnders ( c.reijnders@rocva.nl )

NIEUWS van REGIO COLLEGE
Graag willen wij de volgende onderwerpen onder uw aandacht
brengen:
1. Online open dag Regio College op vrijdag 12 februari en
zaterdag 13 februari
2. Nummerus fixus voor een viertal opleidingen van het
Regio College
3. Aanmelddatum verlengd naar 1 mei 2021
1. Online open dag Regio College op vrijdag 12 februari en zaterdag 13 februari
Het Regio College organiseert een online open dag op vrijdag 12 februari van 18.00 – 21.00
uur en op zaterdag 13 februari van 10.00 – 13.00 uur voor onze opleidingen op alle locaties
(Zaandam, Purmerend, Koog aan de Zaan, Edam en Heerhugowaard).
Aanmelden online open dag
Toekomstige studenten kunnen tijdens deze open dag verschillende online
voorlichtingsrondes volgen. Tijdens die online voorlichtingsrondes krijgen zij alle ins en outs
over de opleiding te weten en kunnen zij via de chat vragen stellen aan docenten en
studenten.
Aanmelden kan via de website: www.regiocollege.nl
2. Numerus fixus voor viertal opleidingen Regio College
Voor onderstaande opleidingen geldt een numerus fixus voor het schooljaar 2021/2020. Het
is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in een van deze opleidingen zaak om zich zo
spoedig aan te melden voor de opleiding naar keuze.

Opleiding

Crebo

Leerweg

Niveau

Numerus fixus

Autotechnicus Zaandam

25242

BOL

2

20

Autotechnicus Purmerend

25242

BOL

2

10

Eerste Autotechnicus
Zaandam

25244

BOL

3

20

Doktersassistent

25473

BOL

4

3. Aanmelddatum verlengd tot 1 mei 2021

60

Leerlingen hebben 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
2021.

KORT BERICHT VAN HOUT-EN MEUBILERINGSCOLLEGE
Onze volgende open dagen zijn in maart. Binnenkort volgt meer
informatie over of de open dagen online of fysiek zijn. Wil je een
e-mail ontvangen wanneer de inschrijving voor de open dag in
maart is geopend en hoe deze eruit ziet? Laat dan hier je
gegevens achter.
●
●

Donderdag 4 maart 15.00 – 19.00 uur
Zaterdag 6 maart 10.00 – 14.00 uur

Andere opties om kennis te maken!
Elke maandag van 10.00 – 12.00 uur en donderdag van 13.00 – 15.00 uur zitten onze
voorlichters klaar achter de live chat. Deze chat verschijnt vanzelf linksonder op de
homepagina wanneer je onze website bezoekt. Je kunt ook een e-mail sturen naar onze
voorlichters, zij helpen je graag verder!
●
●
●

Locatie Amsterdam: Kirsten Strooper – k.strooper@hmcollege.nl
Locatie Rotterdam: Peter van der Arend – p.vanderarend@hmcollege.nl
Meer info: https://www.hmcollege.nl/actueel/open-dagen/

KORT BERICHT VAN ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND
Open avond: 16 februari 2021 t/m 16 februari 2021
van 19:00 t/m 21:00 - meer info op de pagina

