
TRAJECT MBO 
 

Als je een opleiding MBO zoekt, heb je verschillende mogelijkheden. De 
twee grootste ROC-opleidingen in Amsterdam zijn: 

 
1. ROC van Amsterdam 

 
http://www.rocva.nl/mbo/pages/default.aspx 

 

2. ROC TOP 
 

http://www.roctop.nl/ 
 

Om een geschikte opleiding te vinden die bij jou past, moet je het 
volgende stappenplan volgen: 

 
STAP 1 = kijk bij opleidingen en kies een domein 

Een domein kan je zien als een vakgebied. Voorbeelden van domeinen zijn 
“Zorg & Welzijn”, “Handel & Ondernemen” of “Horeca”  

 
STAP 2 = welke richting spreekt je aan 

Als je een domein zoekt is het handig om eerst uit te vinden welk domein 
je leuk vindt. Daarna kijk je binnen dat domein welke richting je 

aanspreekt. Daar vind je de opleidingen die bij jou passen.  

 

TIP: 

 
Bij het zoeken van een geschikte opleiding moet je opletten dat je een 

opleiding op niveau 4 (BOL) kiest. Dit niveau sluit aan bij leerlingen met 
een overgangsbewijs naar 4 havo en biedt je de mogelijkheid om later 

een opleiding HBO te kiezen. 
 

 

Lees de informatie die je kunt vinden bij de betreffende opleiding. Is dit 
beroep iets voor jou? Hoe ziet de opleiding er uit? Wat leer je tijdens de 

opleiding? Welke vooropleiding heb je nodig? Welke vervolgopleidingen 
zijn er? 

 
STAP 3 = kijk bij Open Dagen 

Om een goed beeld te krijgen van de opleiding MBO en om te weten of 
deze opleiding bij je past, is het belangrijk om Open Dagen bij te wonen.  

Hier kun je precies zien waar en wanneer Open Dagen worden gehouden. 
 

STAP 4 = aanmelden 

Heb je een geschikte opleiding MBO gevonden? Je kunt je dan aanmelden. 
Dit kan online. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk ook contact 

opnemen met de betreffende opleiding. 

http://www.rocva.nl/mbo/pages/default.aspx
http://www.roctop.nl/


 

TIP: 
 

Wacht niet te lang met het zoeken naar een geschikte MBO-opleiding. Je 
moet je namelijk voor 1 april voor de opleiding aanmelden. Ook moet je 

er rekening mee houden dat bepaalde opleidingen populair zijn en dat 
ook leerlingen met een VMBO-t diploma op zoek zijn naar een geschikte 

opleiding. Het zou natuurlijk jammer zijn, wanneer je straks te horen 
krijgt dat jouw opleiding vol zit. Begin op tijd! 

 
  

 

 
 

Veel succes met je speurtocht MBO! 
 

Groeten, 
 

Bert Menkveld 
 

Decaan Gerrit van der Veen College 
 

 

 
 


