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Welkom bij ROC Rivor!
Beste uit jezelf halen
ROC Rivor biedt een breed scala aan mbo-opleidingen. 
Deze opleidingen worden vormgegeven naar de wensen en 
behoeften van de studenten. Bij onze academies kun je dus 
rekenen op onderwijs op maat. Onze opleidingen passen bij 
jouw achtergrond, toekomstdromen, veranderende wensen 
én de groei die je doormaakt. Bij ROC Rivor gaan we uit van 
wie jij bent en dit maakt dat wij groots in kleinschaligheid zijn. 
We hebben aandacht voor jouw ambitie en bieden dan ook de 
uitdagingen die jij nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. 
Dankzij de flexibele invulling van de opleidingen kunnen we je 
inspireren. We maken je enthousiast om verder te komen en 
er meer van te maken. Bij onze academies stimuleren we een 
ondernemende houding. En natuurlijk begeleiden we je waar 
nodig in je keuzes.

Betrokken docenten
Onze docenten kijken verder dan het beroep waarvoor ze 
opleiden. Als een sterk en betrokken team zijn ze er voor alles 
wat met de student te maken heeft. Je kunt altijd bij ze terecht 
met je vragen en wensen. We bieden je een professionele 
aanpak op maat. Daarbij sluiten de programma’s van onze 
academies ook goed aan op nieuwe ontwikkelingen, mogelijke 
vervolgstudies en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. We werken 
niet voor niets nauw samen met vo-scholen, hogescholen, 
bedrijven, instellingen en andere partners uit de regio. Wij 
willen dat jij verder komt. Dat is ons doel en daar zetten we ons 
voor in. Wij bieden je die kansen, maar jij maakt het pas echt 
zelf waar… bij ROC Rivor.

ROC Rivor vijfde beste brede mbo-school 
van Nederland

ROC Rivor staat op de vijfde plaats van de beste 
brede mbo-scholen van Nederland. En is zelfs 

de beste mbo-opleider van Gelderland. Zo 
concludeerde de Keuzegids Mbo 2020. In 
2020 mogen maar liefst 13 opleidingen van 
ROC Rivor zich Topopleiding noemen. Voor 
studenten van deze opleidingen betekent 

dit dat ze verzekerd zijn van kwalitatief zeer 
goed onderwijs in een kleinschalige, betrokken 

school. Het diploma dat ze halen staat hoog aangeschreven bij 
werkgevers en vervolgopleidingen. 

Benieuwd welke opleidingen 
een Topopleiding zijn?  
Je herkent ze aan deze zegel.

Vraag? Stel het de docent
Op www.rocrivor.nl vind je onderaan elke opleidingspagina 
een knop waarmee je direct aan een docent je vraag kan 
stellen.

Overzicht mbo-opleidingen 2021-2022
Opleiding Niveau Leerweg

STaRTaCademie
Entreeopleidingen  
Assistent Bouwen 1 BBL
Assistent Retail 1 BOL/BBL
Assistent Dienstverlening 1 BOL/BBL
Assistent Horeca 1 BOL/BBL
Assistent Installatie- en Constructietechniek 1 BBL
Assistent Logistiek 1 BOL/BBL
MBO2 Dienstverlening  
Kok 2 BBL
Gastheer / Gastvrouw 2 BBL
Beveiliger 2 BOL
Medewerker Secretariaat en Receptie 2 BOL/BBL
Helpende Zorg en Welzijn 2 BOL/BBL
Medewerker Facilitaire Dienstverlening 2 BOL/BBL
Medewerker Recreatie en Sport 2 BOL/BBL
Medewerker (Financiële) Administratie 2 BOL
Logistiek Medewerker 2 BOL/BBL
Verkoper 2 BOL/BBL

BOuweN eN wONeN
Timmerman 2 BBL
Allround Timmerman 3 BOL/BBL
Metselaar 2 BBL
Allround Metselaar 3 BBL
Schilder 2 BBL
Gezel Schilder 3 BBL
Tegelzetter 2 BBL
Uitvoerder avondopleiding 4 BBL
Smart Building 4 BOL

PROduCeReN, iNSTalleReN eN eNeRgie
Metaalbewerken  
Constructiewerker 2 BBL
Allround Constructiewerker  3 BBL
Mechatronica  
Monteur Mechatronica 2 BBL
Eerste Monteur Mechatronica 3 BBL
Werktuigkundige Installaties  
Monteur Werktuigkundige Installaties 2 BBL
Eerste Monteur Woning 3 BBL
Service en Onderhoudstechniek  
Eerste Monteur Service en Onderhoud  
Werktuigkundige Installaties 3 BBL
Elektrotechnische Installaties  
Monteur Elektrotechnische Installaties 2 BBL
Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties  
Woning en Utiliteit 3  BBL

mOBiliTeiT eN TRaNSPORT
Mobiliteit  
Bedrijfsautotechnicus 2 BBL
Eerste Autotechnicus 3 BBL
Eerste Bedrijfsautotechnicus 3 BBL
Technisch Specialist Personenauto’s 4 BBL
Transport en Logistiek  
Chauffeur Goederenvervoer 2 BBL
Logistiek Medewerker 2 BOL/BBL
Logistiek Teamleider 3 BBL
Planner Wegtransport 3 BBL
Logistiek Supervisor 4  BBL
Manager Transport en Logistiek 4 BOL
Vestigingsmanager Groothandel 4 BOL

Opleiding Niveau Leerweg

eCONOmie eN ONdeRNemeN
Administratie  
Financieel Administratief Medewerker 3 BOL
Bedrijfsadministrateur 4 BOL
Junior Assistent Accountant 4 BOL 
Office- en managementsupport  
Office Assistant 3 BOL
Management Assistant 4 BOL
Commercieel  
Commercieel Medewerker 3 BOL
Business Support 3 BOL
(Junior) Accountmanager 4 BOL/BBL
Medewerker Marketing en Communicatie 4 BOL
Retail  
Verkoper 2 BOL/BBL
Verkoopspecialist 3 BOL/BBL
Manager Retail 4 BOL/BBL
Ondernemer Retail 4 BBL

media, VORmgeViNg eN iCT  
Medewerker ICT Support (Medewerker ICT) 2 BOL
Allround Medewerker IT Systems and Devices 
(Medewerker beheer ICT) 3 BOL
Expert IT Systems and Devices (ICT-beheerder) 4 BOL
Software Developer (Applicatieontwikkelaar) 4 BOL
Mediavormgeving 4 BOL

HOReCa, HOSPiTaliTy eN ReCReaTie 
Zelfstandig Medewerker Leisure & Hospitality 3 BOL
Leidinggevende Leisure & Hospitality 4 BOL
Kok 2 BBL
Gastheer / Gastvrouw 2 BBL
Beveiliger 2 BOL
Medewerker Facilitaire Dienstverlening 2 BOL/BBL
Medewerker Recreatie en Sport 2 BBL/BBL

ZORg eN welZiJN 
Zorg  
Helpende Zorg en Welzijn 2 BOL/BBL
Verzorgende-IG 3 BOL/BBL
Begeleider Gehandicaptenzorg 3 BOL/BBL
Begeleider Specifieke Doelgroepen 3 BOL/BBL
Mbo-Verpleegkundige 4 BOL/BBL
Persoonlijk Begeleider-Gehandicaptenzorg 4 BOL/BBL
Persoonlijk Begeleider-Specifieke Doelgroepen 4 BOL/BBL
Welzijn  
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3 BOL/BBL
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 BOL/BBL
Onderwijsassistent 4 BOL/BBL

Kijk voor het actuele opleidingsaanbod en meer informatie op www.rocrivor.nl

https://www.rocrivor.nl
https://www.rocrivor.nl
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Beroepsgericht onderwijs
Het onderwijs bij ROC Rivor is, net als de maatschappij, 
voortdurend in beweging. In de eerste plaats leer je bij het 
ROC natuurlijk de kennis en vaardigheden voor het beroep dat 
je wilt uitoefenen. Dat is de basis. Maar daarnaast besteden we 
ook veel aandacht aan je inzicht, beroepshouding en gedrag. 
Want je moet immers ook kunnen samenwerken, plannen en 
leren van je ervaringen. Daarmee ben je straks in staat om in 
het werkveld professioneel te handelen en kun je omgaan 
met probleemsituaties. Deze specifieke beroepskennis en 
-vaardigheden samen noemen we competenties. Op het ROC 
leer je deze via het beroepsgerichte onderwijs. Tijdens je 
opleiding zijn de lessen zoveel mogelijk gekoppeld aan echte 
beroepssituaties. Zo leer je in praktijkruimtes die sprekend 
lijken op de omgeving waar jij straks gaat werken. En je 
werkt zelfstandig of in groepjes aan projecten, soms voor 
echte bedrijven en/of instellingen. Natuurlijk krijg je daarbij 
ondersteunende (theorie)lessen en persoonlijke begeleiding 
van onze docenten.

Taal en rekenen in het mbo
Taal en rekenen zijn basisvaardigheden. Je hebt ze 
nodig in het dagelijks leven en natuurlijk ook straks in je 
werk. Voor bepaalde opleidingen moet je ook laten zien 
dat je voldoende kennis hebt van de Engelse taal. Als 
je veel moeite hebt met taal of rekenen, kun je bij ROC 
Rivor naast de vaste lessen extra hulp krijgen tijdens 
wekelijkse ondersteuningslessen.

Opbouw van jouw mbo-opleiding
Je opleiding bestaat uit 3 delen:
•	 Basisdeel
•	 Profieldelen
•	 Keuzedelen

Het basisdeel en de profieldelen vormen samen de kwalificatie 
van de opleiding. Keuzedelen spelen in op innovaties in het 
bedrijfsleven en/of op regionale ontwikkelingen. Met de 
nieuwe keuzedelen kun je je verder verbreden en verdiepen 
en jouw kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Ook kun je je 
voorbereiden op een doorstroom naar het hbo.

Fast-Track
Voor goede studenten die een mbo niveau 4 opleiding willen 
volgen is het mogelijk om de opleiding in 2 jaar in plaats van 
3 jaar af te ronden. Voor dit individueel op maat gemaakte 
onderwijsprogramma zijn specifieke toelatingseisen. Bekijk 
meer informatie hierover op www.rocrivor.nl/fast-track.

VaVO-academie (volwassenenonderwijs)
Je kunt bij ROC Rivor versneld een volledige vmbo-tl of havo 
opleiding volgen, waarbij je twee examenjaren in een jaar doet. 
Ook is het mogelijk om in een of meerdere vakken examen te 
doen. Dit is bijvoorbeeld interessant wanneer je gezakt bent 
voor je eindexamen of wanneer je voor je vervolgstudie één 
of meer vakken op wilt frissen. Er zijn veel mogelijkheden. Kijk 
voor alle informatie hierover op www.rocrivor.nl/vavo. 

Studeren bij ROC Rivor
mbo-opleidingen: Vier niveaus
Bij ROC Rivor kun je een mbo-opleiding volgen op vier niveaus:
•	 Niveau	1:	 Assistentenopleiding
•	 Niveau	2:	 Basisberoepsopleiding
•	 Niveau	3:	 Vakopleiding
•	 Niveau	4:	 Middenkaderopleiding	of	Specialistenopleiding

De opleidingen op niveau 1 en 2 duren één tot twee jaar. De 
opleidingen op niveau 3 en 4 duren twee tot vier jaar. Op welk 
niveau je instroomt, hangt af van je vooropleiding. Hierover 
lees je meer verderop in deze brochure bij Toelating en 
Aanmelden op pagina 12 en 13.

BOl of BBl?
Je kunt op twee manieren leren bij ROC Rivor: via 
de beroepsopleidende leerweg (BOl) of via de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBl). De manier van leren 
is verschillend, maar de diploma’s zijn gelijk. Bij sommige 
opleidingen kun je kiezen uit de BOL-variant of de BBL-variant. 
Bij andere heb je maar één mogelijkheid.

Beroepsopleidende leerweg - BOl
Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je meestal de 
hele week naar school. Dat is ideaal als je nog niet wilt gaan 
werken, als je leren leuk vindt en houdt van de regelmaat van 
school. Tijdens je stage, ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) 
genoemd, doe je praktijkervaring op. Die stage loop je bij een 
erkend leerbedrijf/instelling. Hoe vaak en wanneer dat is, hangt 
af van de opleiding die je kiest.

Beroepsbegeleidende leerweg - BBl
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kies je voor een 
beroep en ga je direct werken bij een erkend leerbedrijf/
instelling. Dat is ideaal als je liever niet de hele week naar 
school gaat. Je werkt meestal 4 dagen per week en gaat één 
dag per week naar school. In je leerbedrijf/instelling leer je 
de praktijk. Op school krijg je theorielessen en kun je met 
medestudenten en docenten ervaringen uitwisselen. 

doorstromen
Wanneer je een mbo-opleiding bij ROC Rivor hebt 
afgerond, kun je gaan werken of doorstromen naar 
een hoger niveau. Met je mbo-diploma op niveau 4 
heb je de perfecte vooropleiding voor het hbo. In het 
laatste jaar van je opleiding informeren we je over jouw 
doorstroommogelijkheden.

BOl:
leren door veel theorie
•	 Vooral naar school
•	 Soms stagevergoeding 

bij stage
•	 Studiefinanciering (vanaf 

18 jaar)
•	 Recht op OV-kaart
•	 Vooral contact met 

studiegenoten
•	 Geen leerwerkplek 

nodig voordat je studie 
begint

BBl:
leren door ervaring op te 
doen in de praktijk
•	 Vooral aan het werk bij 

werkgever
•	 1 of 2 dagen per week 

naar school
•	 Salaris en een contract
•	 Geen studiefinanciering 

en OV-kaart
•	 Vooral contact met 

collega’s op het werk
•	 Een leerwerkplek nodig 

vóórdat je studie begint

wat is het verschil tussen BOl en BBl?
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Bijzondere leervormen

Praktijklab
Het Praktijklab is een projectbureau binnen ROC Rivor 
gerund voor, door en met studenten. Een leerbedrijf om 
onze studenten nóg beter voor te bereiden op de praktijk. 
En om creativiteit, kennis, vaardigheden en (persoonlijk) 
ondernemerschap te ontwikkelen. In het Praktijklab leren 
de studenten hoe het is om projectmatig aan opdrachten te 
werken voor echte klanten uit de regio. 

Begeleiding
De studenten worden begeleid door praktijkcoaches. Dit zijn 
docenten van ROC Rivor en ondernemers uit de regio. De 
praktijkcoaches en bedrijven brengen opdrachten in waar de 
studenten mee aan de slag gaan. Maar de studenten worden 
ook gestimuleerd om zelf eigen opdrachten te werven voor het 
Praktijklab.

Opleidingen
De studenten die in het Praktijklab werken aan projecten en 
opdrachten volgen verschillende opleidingen binnen ROC 
Rivor. Alle opdrachten worden toegespitst op de opleiding van 
de studenten.

Naast de reguliere lessen heeft ROC Rivor ook bijzondere leervormen om studenten extra uitdagingen te 
bieden. deze lessen worden vaak georganiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven.

internationalisering
Nederland is klein en de grenzen vervagen. De positie van 
Nederland verandert door opkomende economieën en 
mensen bewegen zich vrijer dan ooit over de wereld. In het 
werkveld kom je steeds vaker klanten en collega’s tegen die 
niet uit Nederland afkomstig zijn. Tiel ligt op korte afstand 
van de grens met Duitsland en België en een groot aantal 
bedrijven in regio Rivierenland opereert op internationaal 
niveau. De samenwerking en wisselwerking met de wereld 
buiten de school, op internationaal niveau, wordt steeds 
belangrijker. Internationale ervaring opdoen als student is van 
onschatbare waarde en vergroot kansen op de arbeidsmarkt.

ROC Rivor vindt het belangrijk dat studenten de gelegenheid 
krijgen om internationale ervaringen op te doen. Er zijn 
verschillende mogelijkheden, waaronder:

•	 Stage	in	het	buitenland
•	 Deelname	aan	internationale	projecten	
•	 Uitwisseling	met	buitenlandse	studenten
•	 Beroepenwedstrijden	in	samenwerking	met	buitenlandse	

scholen en bedrijven 
•	 Leren	via	een	internationaal	platform
•	 Interculturele	keuzedelen

international Office
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een 
buitenlandse stage of wil je deelnemen aan een uitwisseling 
of internationaal project? Neem dan eens contact op met het 
International Office van ROC Rivor. Het International Office 
coördineert alle internationale activiteiten en adviseert elke 
gemotiveerde student over mogelijkheden in het buitenland 
tijdens zijn of haar opleiding. Het maakt hierbij niet uit welk 
niveau of welke studierichting je volgt. 

meer informatie
Voor meer informatie over internationalisering kun je 
contact opnemen met The International Office van ROC 
Rivor via internationaloffice@rocrivor.nl of kijk voor meer 
informatie op www.rocrivor.nl/internationaloffice.
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lesgeld
Je betaalt alleen lesgeld als je op 1 augustus van het 
betreffende jaar 18 jaar of ouder bent. Zolang je jonger bent 
dan 18 jaar betaal je geen lesgeld, maar alleen de kosten voor 
leermiddelen. De leermiddelenkosten staan vermeld op de 
opleidingspagina. De hoogte van het lesgeld verschilt per 
leerweg en opleidingsniveau:
•	 BOl-opleiding: je betaalt per studiejaar het wettelijk 

verplichte lesgeld. Voor het studiejaar 2020-2021 is dat 
€ 1.202,-. Dit betaal je rechtstreeks aan de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) in Groningen. Van DUO krijg je in 
september bericht over de betaling.

•	 BBl-opleiding: je betaalt per cursusjaar het wettelijk 
verplichte cursusgeld. In het studiejaar 2020-2021 is het 
voor opleidingen op niveau 1 en 2 € 250,- en voor niveau 3 
en 4 € 606,-. Het cursusgeld betaal je aan ROC Rivor.

Vaak wordt het cursusgeld betaald door de werkgever waar je 
in dienst bent. Als jouw werkgever het cursusgeld betaalt, kan 
daarvoor een verklaring gedownload worden op www.rocrivor.
nl/documenten. De verklaring kan daarna verstuurd worden 
naar ROC Rivor.

Vrijwillige bijdrage
De studentbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door ROC 
Rivor wordt besteed aan activiteiten die niet of onvoldoende 
gesubsidieerd worden door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze bijdrage wordt 
bijvoorbeeld gebruikt voor een ongevallen-, stage- en WA-
verzekering en overige activiteiten zoals projecten, culturele 
en sportieve activiteiten en gastsprekers. In het studiejaar 
2020-2021 is de studentbijdrage:
•	 voor	BOL-opleidingen	€	45,-
•	 voor	BBL-opleidingen	€	20,-

Kosten leermiddelen en laptop
Met leermiddelen bedoelen we middelen die je nodig hebt 
voor je opleiding, zoals boeken, software, een rekenmachine 
en persoonlijke werkkleding. De leermiddelenkosten voor 
het eerste studiejaar staan vermeld op de website. Vaak zijn 
de kosten in de andere studiejaren lager. Voor alle mbo-
opleidingen dien je te beschikken over een laptop. ROC Rivor 
hanteert specifieke laptopeisen. Hierover ontvang je bericht 
nadat je bent toegelaten tot een opleiding.

Studiefinanciering
Als je een mbo-opleiding volgt, kom je in aanmerking voor 
studiefinanciering. Of dit een prestatiebeurs of gift is, is 
afhankelijk van je opleidingsniveau:
•	 Volg	je	een	mbo-opleiding	niveau	1	of	2,	dan	is	je	

studiefinanciering een gift.
•	 Volg	je	een	mbo-opleiding	niveau	3	of	4,	dan	is	je	

studiefinanciering een prestatiebeurs. Als je binnen 10 jaar 
je diploma behaalt, wordt het een gift. Haal je je diploma 
niet, dan moet je het bedrag inclusief de kosten van je OV-
reisproduct terugbetalen.

de kosten van een mbo-opleiding hangen af van jouw 
leeftijd, het niveau van de opleiding en de gekozen 
leerweg (BOl of BBl). de opleidingskosten voor 
schooljaar 2021-2022 worden rond april 2021 bekend 
gemaakt.

Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, eventueel 
aangevuld met een aanvullende beurs. Deze wettelijke 
regelingen veranderen voortdurend. Voor de laatste informatie 
kijk je op www.duo.nl.

Tegemoetkoming studiekosten  
BOl-opleiding
Kies je voor een BOL-opleiding en ben je 16 of 17 jaar? Dan 
is het voor je ouders mogelijk om een kindgebonden budget 
aan te vragen, naast de kinderbijslag. Kijk voor specifieke 
informatie op www.belastingdienst.nl bij toeslagen.

Studentenreisproduct (OV-kaart)
Je krijgt voor het openbaar vervoer een studentenreisproduct 
als je een BOL-opleiding doet, ook als je nog geen 18 jaar bent. 
Het studentenreisproduct is er voor Nederlanders en niet-
Nederlanders met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. 
Moet je hiervoor betalen?
•	 Volg	je	een	mbo	opleiding	niveau	1	of	2,	dan	is	je	

studentenreisproduct altijd gratis.
•	 Volg	je	mbo	opleiding	niveau	3	of	4,	dan	is	je	

studentenreisproduct een lening. Als je binnen 10 jaar je 
diploma behaalt, wordt je reisproduct een gift.

Je kunt er ook voor kiezen om je reisproduct niet aan te 
vragen. Hiervoor ontvang je geen extra studiefinanciering. 
Meer informatie over het studentenreisproduct en hoe je hem 
kunt aanvragen, vind je op www.duo.nl.

Tijdig stopzetten studentenreisproduct
Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, moet 
je het zelf stopzetten. Zet je studentenreisproduct uiterlijk stop 
op de tiende dag van de maand waarin je er geen recht meer 
op hebt.  

Onterecht reizen met het studentenreisproduct kost de eerste
maand € 75 per halve kalendermaand, daarna € 150 per halve
kalendermaand. Doe je een mbo-opleiding of val je nog onder
het oude stelsel van studiefinanciering? Dan mag je naast
je studentenreisproduct niet te veel bijverdienen (maximaal
€ 14.215,75 per jaar). Als je deze grens nadert, moet je je
studentenreisproduct voor de rest van het jaar stopzetten.

KostenLocaties

Tiel
Bachstraat • Dit	is	onze	hoofdlocatie	•	Goed	bereikbaar	per	
openbaar vervoer en auto. 

Beethovenstraat • Dit is onze nieuwste locatie die vlakbij de 
hoofdlocatie ligt. Hier worden veel praktijklessen gegeven. 

Franklinstraat • Hier leren en werken de studenten van 
Autotechniek.

Gijsbert Stoutweg • Deze locatie bestaat uit een logistiek 
gedeelte waar de studenten van Transport en Logistiek 
oefenen met verschillende werkzaamheden.

Voor de Kijkuit • Op deze locatie leren studenten 
voor een beroep op niveau 1. Deze locatie biedt veel 
praktijkmogelijkheden en is centraal gelegen in Tiel. Ook is 
hier Educatie en Inburgering gevestigd.

geldermalsen
Oudenhof • Hier is onze VAVO-academie gevestigd waar 
studenten versneld een TL-of HAVO diploma behalen. 

Poppenbouwing • Hier bevinden zich de opleidingen van 
Bouwen en Wonen. Deze locatie is een grote bouwplaats voor 
diverse beroepen in deze sector, van Timmerman en Schilder 
tot Uitvoerder.

de opleidingen van ROC Rivor worden gegeven op verschillende locaties in Tiel en geldermalsen.  
we vinden het belangrijk dat onze studenten veel in de praktijk kunnen leren, daarom heeft elke opleiding 
praktijkruimtes. Zo leer je de praktijk ook op school en doe je daarnaast natuurlijk ervaring op bij je stage- 
of leerbedrijf. 
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Ouderbetrokkenheid

Vanuit de academies van ROC Rivor worden ouders/verzorgers 
op diverse manieren bij de opleiding van hun kind betrokken. 
Bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, ouderavonden en 
presentaties, 10 minutengesprekken. en wanneer er sprake is 
van verzuim of studieproblemen.

wat kunt u als ouder van ROC Rivor 
verwachten?
Van ROC Rivor kunt u verwachten dat uw kind met veel 
persoonlijke aandacht en begeleiding onderwijs krijgt. Wij 
doen er alles aan om uw kind een goede opleiding te bieden 
in een kleinschalige en veilige schoolomgeving. Ook voor 
kinderen die extra begeleiding en/of zorg nodig hebben, is er 
hulp en ondersteuning beschikbaar.

wat verwacht ROC Rivor van u?
We verwachten van ouders/verzorgers dat ze actief betrokken 
zijn bij de studie van hun kind. Daarvoor is het belangrijk dat u 
bijvoorbeeld naar alle informatie- en ouderavonden komt. Op 
die avonden informeren wij u over de prestaties van uw kind 
en de ontwikkelingen binnen ons ROC en het mbo-onderwijs in 
het algemeen.

gedragscode
ROC Rivor is een school waarin acceptatie, respect, veiligheid 
en vertrouwen centraal staan. In onze gedragscode, die elke 
student krijgt uitgereikt bij de start van de opleiding, staat 

ROC Rivor vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school en de opleiding 
van hun kinderen. dat betekent dat we u graag op de hoogte houden van hoe het met uw kind(eren) 
gaat, maar dat we het ook graag horen wanneer u vragen of wensen heeft, of tegen problemen 
aanloopt rond de studie van uw kind.

beschreven welke spelregels daarbij horen voor studenten en 
medewerkers. Samen met ouders zorgen we er voor dat deze 
gedragsregels worden nageleefd.

meedenken?
ROC Rivor is geïnteresseerd in uw ervaringen met onze 
school en wil daarvan leren. Voor ouders die het interessant 
vinden mee te denken over ontwikkelingen binnen de 
school, het onderwijs en de begeleiding van studenten, is 
het Ouderplatform opgericht. Met uw inbreng hebben we de 
intentie ons onderwijs nog beter te maken.

Hoofdstaken van het Ouderplatform zijn:
•	 fungeren	als	klankbordgroep
•	 gevraagd	en	ongevraagd	advies	geven

Het Ouderplatform komt 5 tot 6 maal per jaar bijeen. Vanuit 
ROC Rivor sluiten de voorzitter van het College van Bestuur 
en de decaan aan. Vragen of belangstelling om zitting te 
nemen in het Ouderplatform? U kunt contact opnemen met 
het Ouderplatform via onze decaan Netty Bonouvrié. Haar 
contactgegevens staan hieronder.

meer informatie
Heeft u ideeën, vragen of problemen? Neemt u dan gerust 
contact op met decaan Netty Bonouvrié, telefonisch via 0344-
656200 of per e-mail ouderplatform@rocrivor.nl. 

Begeleiding en ondersteuning

diverse vormen persoonlijke begeleiding
ROC Rivor is een kleine mbo-instelling en dat heeft voor 
studenten voordelen. Zo kennen docenten je vaak persoonlijk. 
We streven ernaar dat je zoveel mogelijk de begeleiding krijgt 
die bij jou past. Je wordt begeleid door:
•	 Docenten	voor	vragen	over	de	lesstof
•	 Studieloopbaanbegeleider	voor	overige	vragen	en	(studie)

problemen
•	 Loopbaancentrum	voor	extra	individuele	begeleiding
•	 Vertrouwenspersoon	voor	problemen	die	je	in	vertrouwen	

wilt bespreken
•	 Begeleiding	van	externe	instanties	zoals:	

schoolmaatschappelijk werk, GGZ en GGD

extra begeleiding
Af en toe heb je als student extra hulp nodig. Als je 
studieloopbaanbegeleider je hierbij niet verder kan helpen, 
word je doorverwezen naar het Loopbaancentrum. Meestal zijn 
een paar persoonlijke gesprekken genoeg, maar soms heb je 
voor langere tijd begeleiding op maat of een training nodig. 
Het Loopbaancentrum biedt bijvoorbeeld:

individuele begeleiding bij:
•	 leerproblemen
•	 sociaal-emotionele	problemen
•	 een	beperking	of	(chronische)	ziekte
•	 het	aanvragen	van	aangepaste	examinering	voor	passend	

onderwijs

Trainingen:
•	 sociale	vaardigheden
•	 faalangstreductie
•	 weerbaarheid
•	 studievaardigheden

Bij ROC Rivor sta jij als student centraal. Tijdens de opleiding word je begeleid door docenten en 
een studieloopbaanbegeleider (slb’er). dat noemen wij de basisbegeleiding. Heb je daarnaast meer 
begeleiding nodig? dan kun je extra begeleiding krijgen via het loopbaancentrum (lC).

Begeleiding bij studiekeuzeproblemen
Het maken van een goede studie- en beroepskeuze is niet 
voor iedereen even gemakkelijk. Het kan dan ook voorkomen 
dat je tijdens je opleiding gaat twijfelen aan je studiekeuze. 
Het Loopbaancentrum kan dan samen met jou kijken waar je 
twijfels vandaan komen en waarom de opleiding wel of niet 
bij je past. Ze helpen je verder, zodat je weer je studie kunt 
hervatten of zo nodig van opleiding kunt wisselen.

Passend onderwijs
Heb je een beperking of chronische ziekte? Geef dit dan bij 
jouw aanmelding voor een opleiding aan. ROC Rivor kan je 
namelijk passend onderwijs bieden. In een verlengde intake 
bespreken we samen met jou welke extra begeleiding of 
ondersteuning je tijdens je studie nodig hebt. Een medewerker 
van het Loopbaancentrum zorgt vervolgens voor een 
ondersteuningsarrangement. Hierbij houden we rekening met 
jouw mogelijkheden om het traject zo succesvol mogelijk te 
laten verlopen. De soort ondersteuning wordt vastgelegd in 
een bijlage bij jouw Onderwijsovereenkomst (OOK).

Contact
Heb je vragen aan het Loopbaancentrum over extra 
begeleiding of passend onderwijs? Neem dan contact 
op met het Loopbaancentrum via loopbaancentrum@
rocrivor.nl of bel naar 0344-656200. Kijk voor meer 
informatie op www.rocrivor.nl/begeleiding.

https://www.rocrivor.nl/begeleiding
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aaNmeldiNg
Je schrijft je in voor de opleding van je keuze via 
www.rocrivor.nl/aanmelden. Je ontvangt een 
bevestiging van aanmelding via e-mail.

SCReeNiNg
Nadat je aanmelding voor een opleiding binnen is, kijkt 
de deelnemersadministratie (DA) of je direct geplaatst 
kunt worden. Soms willen we graag eerst een gesprek 

met je hebben (Matching of Intake). Je ontvangt daarvoor dan 
vanzelf een uitnodiging.

maTCHiNg
Heb je je ingeschreven voor een BBL-opleiding, dan 
kun je uitgenodigd worden voor een matchingsgesprek. 
Dat is meestal een gesprek met iemand van het 

leer-werkbedrijf en een docent van ROC Rivor. We bekijken dan 
gezamenlijk of dit bedrijf, het werk en de opleiding bij je passen.
Het kan ook zijn dat er alleen een gesprek plaatsvindt tussen ROC 
Rivor en jouw gekozen leerwerkbedrijf. 
Het is ook mogelijk dat we je uitnodigen voor een matchingsdag 
waarbij je kort met meerdere bedrijven praat, onder begeleiding 
van een docent. 
Voor sommige BOL-opleidingen worden ook matchingsactiviteiten 
georganiseerd. Dit staat dan vermeld bij de opleidingsinformatie 
op de website rocrivor.nl.

iNTaKe
Als we een intakegesprek met je willen hebben, krijg je 
daarvoor via de post een uitnodiging. Ben je minderjarig? 
Dan nodigen we hierbij ook je ouders/verzorgers uit.

De inhoud van het intakegesprek is speciaal op jou afgestemd. Het 
gesprek gaat erover of de gekozen opleiding echt bij je past en of 
je extra ondersteuning nodig hebt bij het volgen van de opleiding. 
Uit het intakegesprek komt een advies. Dat advies kan zijn:
•	 je	kunt	geplaatst	worden	bij	je	gekozen	opleiding;
•	 je	kunt	geplaatst	worden,	met	afspraken	over	extra	

ondersteuning;
•	 het	is	beter	om	een	andere	Rivor-opleiding	of	leerweg	te	kiezen;
Op basis van het advies dat je krijgt, wordt je aanmelding verder 
afgehandeld. 

PlaaTSiNg
Na de Screening, Intake of Matching word je geplaatst 
bij je opleiding. Via de post krijg je daarvan een 
bevestiging. Daarbij zit ook de onderwijsovereenkomst 

(O.O.K.). Die moet je ondertekenen en terugsturen of inleveren. 
Daarna kun je officieel beginnen met je opleiding bij ROC Rivor.

KeNNiSmaKiNg eN/OF iNTROduCTie
Nadat je bent geplaatst, ontvang je een uitnodiging voor 
de kennismaking en/of introductie van je opleiding. Deze 
vindt meestal al plaats vóór de zomervakantie. Hierbij 

maak je kennis met je klasgenoten en docenten. Ook je ouders of 
verzorgers worden uitgenodigd.

STaRT OPleidiNg
Na de kennismaking en/of introductie start je met de 
opleiding.

Toelating Aanmelden voor je opleiding

algemene toelatingsvoorwaarden 
op het mbo
De toelatingseisen voor het mbo verschillen per opleidings-
niveau en zijn wettelijk vastgelegd. Je vooropleiding bepaalt 
op welk niveau je een mbo-opleiding kunt volgen. Naast de 
benodigde vooropleiding zijn er soms ook aanvullende eisen 
of mogelijkheden. Deze staan vermeld op de specifieke 
opleidingspagina op onze website www.rocrivor.nl en in de 
bijbehorende brochure. 

instromen
In onderstaand schema zie je in een notendop de algemene 
toelatingseisen voor een mbo-opleiding.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om met een soortgelijk 
diploma of bewijsstuk, dat de overheid officieel erkent, 
toegelaten te worden tot een mbo-opleiding. Bijvoorbeeld een 
overgangsbewijs van havo of vwo klas 3 naar 4. 

doorstromen
Heb je een mbo niveau 1, 2 of 3 afgerond? Dan kun je ervoor 
kiezen om binnen ROC Rivor door te stromen naar een 
opleiding op een hoger niveau. Zo maak je meer kans op een 
goede baan. Bij sommige opleidingen krijg je vrijstellingen als 
je doorstroomt. Je opleiding duurt dan minder lang dan regulier. 

Hbo
Met een niveau 4 diploma kun je naar het hbo. Naast de 
voltijd bachelor opleidingen zijn er ook andere mogelijkheden: 
deeltijd studeren (naast een baan), duaal studeren (leren en 
werken tegelijk) of een 2-jarig Associate Degree. Tijdens 
de opleiding krijg je als niveau 4 student informatie over de 
doorstroommogelijkheden naar het hbo. Ook kun je deelnemen 
aan het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’. Naast oriëntatie op het 
hbo wordt hier ook aandacht besteed aan hbo-vaardigheden. 
Zo kun je alvast ervaren hoe het is om op hbo-niveau te leren.

inschrijven via de website 
www.rocrivor.nl/aanmelden

Screening door 
deelnemers-
administratie

intake

Start opleiding

Kennismaking/ 
introductie

matching

mbo
Niveau 1

vmbo
Geen
diploma

vmbo
Basisberoeps-
gerichte  
leerweg

vmbo
Kaderberoeps-
gerichte  
leerweg

vmbo
Gemengde of 
theoretische 
leerweg

mbo
Niveau 2

mbo
Niveau 3

mbo
Niveau 4

hbo

havo

Instromen op het mbo

https://www.rocrivor.nl/aanmelden
https://www.rocrivor.nl/aanmelden
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Kom kennismaken met ROC Rivor!

Open dagen
De Open Dagen zijn een mooie gelegenheid om sfeer te 
proeven op de locaties en vragen te stellen aan studenten 
en docenten. De studenten geven demonstraties en laten 
hun projecten zien. Docenten geven informatie over de 
beroepen en opleidingen. Voor de twijfelaars is er een 
beroepsinteressetest. Alles is aanwezig om een goede 
studiekeuze te kunnen maken. Tijdens de avond is het ook 
mogelijk om je meteen aan te melden voor een opleiding.

Open dag
•	 Donderdag	26	november	2020
 18.00 tot 20.30 uur
•	 Donderdag	11	maart	2021
 18.00 tot 20.30 uur
informatieavond
•	 Donderdag	24	juni	2021
 18.30 tot 20.30 uur

aanmelden Open dagen
Meld je aan via www.rocrivor.nl/opendag. Je ontvangt per 
e-mail in de week van de Open Dag praktische informatie en 
een persoonlijke Open Dag code. Bij binnenkomst wordt je 
aanwezigheid geregisteerd. Meld je vooraf aan, dat scheelt tijd 
op de avond zelf!

Heb je vragen over de Open Dag? Neem dan contact op door 
te mailen naar mc@rocrivor.nl of door bel naar 0344-656200.

Benieuwd naar onze locaties, de sfeer in de school en de opleidingen? Kom dan langs op één van 
onze Open dagen in Tiel en geldermalsen en maak kennis met ROC Rivor!

meeloopdagen
Heb jij al een leuke opleiding(en) op het oog, maar twijfel je 
of de opleiding echt bij je past? Dan kan een Meeloopdag jou 
helpen! 
Tijdens een Meeloopdag maak je kennis met het 
lesprogramma, de docenten en vooral ook de studenten. Zo 
ervaar je hoe het is om te studeren bij een opleiding van ROC 
Rivor. Je loopt dus echt mee met een klas van de door jouw 
gekozen opleiding.

waarom een meeloopdag?
•	 je	maakt	het	mbo	mee	zoals	het	écht	is
•	 je	krijgt	een	goed	beeld	van	de	opleiding
•	 je	kunt	ervaren	of	de	opleiding	goed	bij	je	past

aanmelden meelopen
Je kunt van oktober 2020 t/m mei 2021 meelopen met de 
mbo-opleidingen van ROC Rivor. Aanmelden kan via  
www.rocrivor.nl/meelopen. Na je aanmelding ontvang je een 
uitnodiging van een van onze docenten voor een meeloopdag. 
De locatie van de meeloopdag is afhankelijk van de gekozen 
opleiding.

In dit overzicht zie je de reistijd vanaf de belangrijkste stations 
in omgeving Tiel en Geldermalsen. Houd er rekening mee dat 
eventuele overstaptijden niet in het overzicht staan en dat 
treintijden gewijzigd kunnen zijn. Voor de actuele trein tijden 
kijk op ns.nl.
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Kijk voor het actuele opleidingsaanbod en meer informatie op www.rocrivor.nl

Social media

Wil je op de hoogte blijven van 
nieuws, projecten en events?  
Dan kun je ROC Rivor volgen via 
social media:  

facebook.com/jouwrocrivor

instagram.com/roc_rivor

youtube.com/rocrivor

linkedin.com/school/roc-rivor

twitter.com/rocrivor

Contact

Heb je een algemene vraag?
Neem dan telefonisch contact 
op via 0344-656200 of mail 
naar info@rocrivor.nl.
Je kunt ook gebruik maken van 
het contactformulier onderaan 
de website.
 
Wij zijn bereikbaar van ma t/m 
vrij van 08.00 tot 16.30 uur 
(feestdagen uitgezonderd).
 
Algemeen postadres:
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel

Heb je een vraag over een 
opleiding of cursus?
Op www.rocrivor.nl vind je 
onderaan elke opleidingspagina 
een knop waarmee je direct 
aan een docent je vragen kunt 
stellen.

 

locaties

Tiel
• Bachstraat 1 (hoofdlocatie)
 4003 KZ Tiel

•	 Beethovenstraat 22
 4003 KX Tiel

•		 Franklinstraat 1
 4004 JK Tiel

•		Gijsbert Stoutweg 11
 4005 LE Tiel

•	 Voor de Kijkuit 5
 4001 HG Tiel

geldermalsen
•		Oudenhof 3
 4191 NW Geldermalsen

•		 Poppenbouwing 3b
 4191 NZ Geldermalsen

Open dagen

Benieuwd naar onze locaties, 
de sfeer in de school en de 
opleidingen? Kom dan langs op 
een van onze Open Dagen in Tiel 
en Geldermalsen en maak kennis 
met ROC Rivor!

Open dag
• Donderdag 26 november 2020
 18.00 - 20.30 uur
• Donderdag 11 maart 2021
 18.00 - 20.30 uur

informatieavond 
• Donderdag 24 juni 2021
• 18.30 - 20.30 uur

Meld je vooraf aan via  
www.rocrivor.nl/opendag. 

meelopen
Wil je een goed beeld krijgen van 
een opleiding en hoe het is om 
bij ROC Rivor op school te zitten? 
Kom dan een dagje bij een van 
onze mbo-opleidingen meelopen. 
Dit kan van oktober 2020 t/m mei 
2021. Aanmelden hiervoor via  
www.rocrivor.nl/meelopen.

https://www.facebook.com/jouwrocrivor
https://www.instagram.com/roc_rivor/
https://www.youtube.com/user/ROCRIVOR
https://www.linkedin.com/school/roc-rivor/
https://twitter.com/rocrivor
mailto:info%40rocrivor.nl?subject=
https://www.rocrivor.nl
https://www.rocrivor.nl/opendag
https://www.rocrivor.nl/meelopen

