
RESTART 

EDUCATION!  
YOUR



Speciaal voor jou, havist, een aanbod als je wilt switchen 
en/of langer de tijd nodig hebt te oriënteren, maar 
ondertussen wel je mbo-diploma haalt: het H-jaar. 

Volg je een opleiding bij ons, dan: 
• willen we jou eerst écht leren kennen;
• hoef je niet langer dingen te leren waar

je straks in jouw baan niets aan hebt;
• heb je meer tijd om te ontdekken wat

je kunt en waar je skills liggen;
• krijg je onderwijs op maat: wat je al

kunt en kent hoef je niet meer te leren;
• kun je verbreden, versnellen en

verdiepen;

H-JAAR

Stap over naar 
het H-Jaar! 

In het H-Jaar staan jij, je  
persoonlijke ontwikkeling en  
je toekomstdromen centraal. 

Je volgt modulen waarin we 
samen antwoorden vinden op 
vragen, zoals 
• Wie ben ik
• Wat kan ik
• Wat wil ik

• ben je bezig met wat jij leuk vindt en
wat jou aanspreekt;

• krijg je les van professionals uit het
bedrijfsleven;

• probeer je tijdens je stage(s) in real life
uit wat je geleerd hebt op school;

• kun je dus straks alle kanten op:
(versneld) naar een mbo-4 opleiding,
werken, werkend doorleren of door
naar het hbo.



Wat?
Het H-jaar is een oriëntatiejaar voor  
havo-4 leerlingen die over willen stappen 
naar het mbo. 

Wie?
Zit je in 4 havo/vwo en twijfel je om je 
havo/vwo-opleiding af te maken, maar 
weet je niet goed of en welke mbo-
opleiding een goed alternatief kunnen 
bieden? Kies dan voor het H-jaar! 

Waarom? 
Jij staat centraal met jouw talenten. 
Jouw persoonlijke ontwikkeling en 
toekomstdromen vormen de rode draad 
van dit jaar. Hierdoor kun je straks een 
betere keuze maken: ga ik verder leren, 
werken of werkend leren? En als ik wil 
leren, welke vervolgopleiding wil ik doen? 
Weet alvast: door voor het mbo te kiezen, 
heb je straks een brede aansluiting op 
hbo-vervolgopleidingen.

Hoe?
Je meldt je aan via aanmelden.roctop.nl.
Na je aanmelding ontvang je een mail 
over het vervolggesprek en je motivatie. 

Waar?
Ga naar roctop.nl/h-jaar

Waar heb ik les?
Je hebt les op de campus TOP 
Events & Hospitality

TOP Events & Hospitality
NDSM-straat 1 
1033 SB Amsterdam 

Check de verhalen van onze studenten op 
roctop.nl/vanhavonaarmbo 

H-jaar in het kort

http://roctop.nl/h-jaar
http://roctop.nl/vanhavonaarmbo 


Heb je vragen
of zoek je hulp?

Whatsapp ons op 06 25 68 87 24
We proberen binnen 2 werkdagen te reageren op je verzoek.
Of bel of mail: 020 504 24 00 | info@roctop.nl

Je kunt met (minimaal) een overgangsbewijs van havo 3 naar 
4 natuurlijk ook direct voor een opleiding op mbo niveau 4 
kiezen! Bij ROC TOP heb je de keuze uit:

Opleidingen niveau 4 Health & sport
• Gespecialiseerd pedagogisch

medewerker
• MBO-Verpleegkundige
• Onderwijsassistent
• Persoonlijk begeleider

gehandicaptenzorg
• Persoonlijk	begeleider	specifieke

doelgroepen
• Sociaal werker

Opleidingen niveau 4 Events & 
hospitality
• Digital Marketeer
• Leidinggevende leisure & hospitality
• Leidinggevende travel & hospitality
• Manager/ondernemer horeca
• Facilitair leidinggevende
• Medewerker evenementen-organisatie
• Medewerker marketing en

communicatie

Opleidingen niveau 4 Sportacademie
• Coördinator buurt, onderwijs en sport
• Coördinator sport- en bewegingsagogie

• Coördinator sport, bewegen en
gezondheid

• Coördinator sportinstructie, training
en coaching

Opleidingen niveau 4 Business
• Bedrijfsadministrateur
• Junior assistentaccountant
• Juridisch-administratief dienstverlener
• Leidinggevende team/afdeling/project
• Medewerker HRM
• Manager Retail
• Ondernemer Retail
• Vakman-ondernemer

Informatie? roctop.nl/vind-je-opleiding 
Aanmelden? Aanmelden.roctop.nl

NIVEAU 4 

Snel verdiend! 
Wist je dat, wanneer je nog geen 
18 bent, je geen schoolgeld hoeft 
te betalen op het mbo? Wanneer je 
jouw niveau 2 diploma binnen hebt, 
heb	je	wél	een	startkwallificatie	maar	
geen studieschuld!

mailto:info%40roctop.nl?subject=
http://roctop.nl/vind-je-opleiding
http://Aanmelden.roctop.nl

