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Startacademie
Wil jij ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt?
Jouw talenten ontwikkelen door vooral te doen? Vind je
het leuk om met mensen te werken? En wil jij een opleiding
op niveau 1 of 2 volgen? Bekijk dan welke opleidingen de
Startacademie voor jou biedt!
De Startacademie van ROC Rivor is onderverdeeld in:
• Entreeopleidingen op niveau 1
• MBO2 Dienstverlening op niveau 2
De Startacademie bestaat uit een brede keuze aan
beroepsgerichte opleidingen. Tijdens de opleiding ga je
eropuit. Je gaat onderzoeken wat je kunt, waar je goed in
bent en wat je leuk vindt. Dit doe je vooral op school met
praktijkopdrachten en tijdens je stage.
Bij elke opleiding leer je voor een ondersteunend en
dienstverlenend beroep, waarmee je later bij veel
verschillende bedrijven aan de slag kunt. Je wordt breed
opgeleid, zo ontwikkel je veel kennis over jouw gekozen
vakgebied. Met die kennis zijn werkgevers erg blij, want zij
hebben behoefte aan breed opgeleid personeel.
Als je al weet welke opleiding je wilt volgen binnen de
Startacademie, kies je bij het aanmelden de opleiding van jouw
voorkeur. Weet je dit nog niet? Dan maak je een voorlopige
keuze. Als blijkt dat de door jou gekozen opleiding niet de
juiste is, dan gaan we samen op zoek naar een passende
opleiding.

Wat betekent BOL en BBL?

Het mbo heeft 2 leerwegen:
• Beroepsopleidende leerweg (BOL) → school + stage
Je gaat naar school en loopt tijdens je opleiding een of
meerdere keren stage.
• Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) → school + werken
Je werkt bij een erkend leerbedrijf en gaat daarnaast
ongeveer 1 dag per week naar school.
Naast je vooropleiding zijn er voor sommige opleidingen
aanvullende toelatingseisen. Deze vind je op onze website
www.rocrivor.nl bij de desbetreffende opleiding.
Ga je een BBL-opleiding volgen? Dan is een arbeidscontract bij
een erkend leerbedrijf verplicht om toegelaten te worden.

Wanneer word ik toegelaten?

Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je een
mbo-opleiding kunt volgen.

•

Vmbo - geen diploma
→ mbo niveau 1

B

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 2

K

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 3 en 4

GTL
H

Vmbo - gemengde of theoretische leerweg
→ mbo niveau 4
Havo - overgangsbewijs havo 3 naar 4
en havo 4 naar 5 → mbo niveau 4

Startkwalificatie

Binnen de Startacademie kun jij je startkwalificatie behalen.
Na het afronden van een Entreeopleiding op niveau 1 stroom
je door naar een niveau 2 opleiding. Na het behalen van de
niveau 2 opleiding ontvang je een startkwalificatie. Met deze
startkwalificatie kun jij daarna door naar een niveau 3 opleiding
of gaan werken.

Laptop

Voor de opleidingen binnen de Startacademie dien je te
beschikken over een laptop. Informatie over de specificaties
van de laptop en het aanschaffen vind je op
www.rocrivor.nl/laptop.

Locatie van de opleidingen

De opleidingen worden gegeven op verschillende locaties in
Tiel en omgeving.
De opleidingen MBO2 Dienstverlening worden gegeven op
de hoofdlocatie van ROC Rivor aan de Bachstraat in Tiel.

ROC Rivor

Je bent verzekerd van een goede opleiding bij
ROC Rivor. Wij staan op de vijfde plaats van
beste mbo-scholen in Nederland en op
nummer 1 in Gelderland! Onze docenten
kennen je persoonlijk en helpen je om het
beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer
op school voel je je snel thuis.
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Klaar voor een opleiding van
de Startacademie? Bekijk dan
op de volgende pagina’s onze
opleidingen!

Niveau

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 treintijden kijk op ns.nl.

Houten

5 min

Benieuwd hoe tevreden de studenten zijn over onze
opleidingen? Op onze website www.rocrivor.nl vind je de
studie in cijfers per opleiding.

* Veligheidsschoenen zijn voor eigen rekening

9 min

Studie in cijfers

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

Gorinchem

Zaltbommel
Startacademie - entreeopleidingen
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Entreeopleidingen niveau 1
De Entreeopleiding is er voor studenten zonder diploma van een vooropleiding. Deze opleiding bereidt jou voor
op de arbeidsmarkt of op een doorstroming naar een mbo niveau 2 opleiding. Met deze Entreeopleidingen kun
jij je belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die je nodig hebt voor een baan.

Toelatingseisen Entreeopleiding

Om een Entreeopleiding te volgen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent op 1 augustus 16 jaar;
• Je kunt geen mbo 2, mbo 3 of mbo 4-opleiding volgen, omdat je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
van die opleidingen.

Entreeopleidingen

Assistent Logistiek

- niveau 1 BOL/BBL

•

Als Assistent Logistiek help je de goederenstroom in het magazijn zo goed mogelijk te verwerken.
Je assisteert bij het lossen, controleren en opslaan van goederen. Je verzamelt orders en houdt de
voorraad bij. Je werkt onder leiding van het Hoofd Magazijn en je hebt contact met zowel klanten als
leveranciers. Ook onderhoudsklussen en schoonmaakwerkzaamheden behoren tot jouw taken.
Tijdens de opleiding leer je onder andere het assisteren bij
het ontvangen, opslaan, verzamelen en verzendklaar maken
van goederen. Dit leer je door veel in de praktijk te werken, op
school, stage of op je werkplek.
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 2 opleiding. De opleiding Logistiek Medewerker
niveau 2 sluit goed aan. Bekijk deze opleiding op pagina 18.

Waar kun je gaan werken?

• de orderafdeling van een groothandel
• de expeditieafdeling van een transportbedrijf
• een distributiecentrum

Word jij hier blij van?

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk
op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

Entreeopleidingen

Assistent Dienstverlening

- niveau 1 BOL/BBL

•

Als Assistent Dienstverlening kun je werken in allerlei werkomgevingen, variërend van een
ziekenhuis tot een zwembad. Je voert ondersteunende taken uit zoals schoonmaken, ruimtes
gebruiksklaar maken en het ontvangen van mensen. Je werkt met mensen van jong tot oud. In de
zorg kun je te maken krijgen met patiënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Je werkt onder begeleiding van een leidinggevende of collega. Je voert je taken uit volgens een
protocol en je rapporteert over je afgeronde werkzaamheden.
Tijdens de opleiding leer je praktische en theoretische
basisvaardigheden, zoals schoonmaken, het zorgen voor
mensen, maar ook sociale vaardigheden. Dit leer je door veel
in de praktijk te werken, op school, stage of op je werkplek.
Als je deze opleiding hebt behaald kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 2 opleiding. De opleidingen
binnen MBO2 Dienstverlening sluiten goed aan. Bekijk deze
opleidingen vanaf pagina 10.

Aanmelden

Hoef jij niet meer te kiezen en ga je deze
opleiding volgen? Meld je aan voor de
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts
bovenin op ‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op
school!
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VOG

Voor deze opleiding moet je een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) aanvragen om toegelaten te worden.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•
•

thuiszorg
verpleging
verzorging
kinderopvang
horeca
facilitaire dienst van bedrijven, gemeenten en scholen

Startacademie - entreeopleidingen
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Entreeopleidingen

Entreeopleidingen

Assistent Bouwen

Assistent Retail

niveau 1 BBL

•

- niveau 1 BOL/BBL

•

Als Assistent Retail werk je in een winkel. Je helpt goederen in ontvangst nemen, opslaan in het
magazijn of in de winkel plaatsen. Je zorgt ervoor dat de voorraad in de winkel altijd is aangevuld.
Ook houd je de winkel schoon en verzorg je de schappen. Je adviseert klanten en helpt ze bij
vragen over het assortiment. Dit alles doe je onder verantwoordelijkheid en begeleiding van je
leidinggevende.

Als Assistent Bouwen werk je mee aan het bouwen,
onderhouden of bewoonbaar houden van gebouwen
en buitenruimten. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag
met het leggen van parketvloeren en onderdelen
monteren. Dit doe je onder begeleiding van een
vakman en volgens de gestelde veiligheidseisen.
Daarnaast maak je voor je collega’s de werkplek klaar
en zorg je ervoor dat het materiaal en gereedschap
aanwezig zijn. Je werkt op locatie of in de werkplaats,
dit kan zowel binnen als buiten zijn.
Tijdens de opleiding krijg je zowel theorie- als praktijklessen
die te maken hebben met:
•
•
•
•
•
•

werken met gereedschappen en machines
inrichten en onderhouden van de werkplaats
het uitzetten van maten en het aanbrengen van constructies
bewerken van materiaal
het verven van muren, plafonds en kozijnen
het omgaan met klanten en samenwerken met collega’s

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 2-opleiding. Opleidingen die
goed aansluiten zijn onze Techniek niveau 2-opleidingen.
Bekijk daarvoor de brochure van Bouwen en Wonen of kijk op
www.rocrivor.nl.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•

hout- en meubelbranche
afbouwbranche
schilders- en onderhoudsbranche
bouw en infrastructuur

Kies je voor BOL of BBL?

Word jij hier blij van?

En wil jij checken of deze opleiding echt bij jou past?
Bekijk op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

6

Startacademie - entreeopleidingen

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en
praktijklessen op school en loop je stage bij
een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van
minimaal 20 uur bij een erkend leerbedrijf.
Je gaat 2 dagdelen per week naar school.

Tijdens de opleiding krijg je zowel theorie-als praktijklessen
die te maken hebben met het ontvangen en verwerken van
goederen. Ook leer je hoe je artikelen met verkopen, adviezen
geeft aan de klanten en het werken met de kassa.
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 2 opleiding. De opleiding Verkoper niveau 2 sluit
goed aan, bekijk deze opleiding op pagina 19.

Waar kun je gaan werken?

Je kunt gaan werken bij veel verschillende bedrijven. Van
supermarkt of kledingwinkel tot aan groothandels.

Startacademie - entreeopleidingen
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Entreeopleidingen

Assistent Installatie- en
Constructietechniek

•

- niveau 1 BBL

Entreeopleidingen

Assistent Horeca

- niveau 1 BOL/BBL

•

Als Assistent Horeca ondersteun je bij de productie, verwerking of verpakking van voeding. Je werkt
onder begeleiding van een collega of leidinggevende. Je bent continu alert op de kwaliteitseisen van
de voedingsmiddelen. Ook breng je in kaart of er hygiënemaatregelen nodig zijn. Daarnaast houd je
goed contact met chauffeurs en leveranciers.
Tijdens de opleiding krijg je zowel theorie- als praktijklessen
die te maken hebben met het bereiden van voedsel. Ook
leer je veilig om te gaan met voedsel en hoe je hygiënisch de
keuken en andere ruimtes schoonmaakt.

Werken in een professionele keuken

Bij deze opleiding volg je lessen in een professionele
horecakeuken, waar jij de ins en outs van het vak leert.

8

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 2 opleiding. De opleiding Kok
niveau 2 sluit goed aan, bekijk deze opleiding op pagina 10.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•
•

restaurant
ambachtelijke brood- en banketbakkerij
cateringbedrijf
zalencomplex
café
kiosk met voedingsmiddelen

Startacademie - entreeopleidingen

Als Assistent Installatie- en Constructietechniek ondersteun je je ervaren technische collega’s. Je voert
eenvoudig productiewerk uit, zoals lassen, zagen, slijpen, knippen en boren. Je monteert en demonteert
onderdelen van machines, constructies en installaties. Daarnaast voer je eenvoudig onderhoud, testen en
administratief werk uit. Je werkt onder begeleiding en met duidelijke instructies.
Tijdens de opleiding ga je vooral aan de slag in de praktijk.
Je krijgt lessen die te maken hebben met het aanleggen van
buizen en leidingen. Je leert onderdelen aan elkaar lassen en
het bewerken van materialen zoals koper, plastic, ijzer en staal.
Ook kun je na deze opleiding hulpstukken en tussenstukken
van leidingen bewerken en monteren.

Ik ga deze opleiding volgen!

Hoef jij niet meer te kiezen en wil je deze
opleiding volgen? Meld je aan voor de
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts
bovenin op ‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op
school!

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 2 opleiding. Opleidingen die goed aansluiten
zijn onze niveau 2 opleidingen van Produceren, Installeren
en Energie. Bekijk daarvoor de brochure van Produceren,
Installeren en Energie of kijk op www.rocrivor.nl.

Waar kun je gaan werken?
• elektrotechniek
• werktuigbouwkunde
• installatietechniek

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur
bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 2 dagdelen per week naar
school.

Startacademie - entreeopleidingen
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MBO2 Dienstverlening
Niveau 2 opleiding met een plus

MBO2 Dienstverlening heeft 10 beroepsgerichte opleidingen. Je kiest een beroepsspecifieke uitstroomrichting,
maar leert door gezamenlijke basismodules óók veel over andere vormen van dienstverlening. Zo ontwikkel je
een brede kennis van het vakgebied. Als je al weet wat je wilt, kies je de opleiding van jouw voorkeur. Weet je
het nog niet? Maak dan een voorlopige keuze. Als blijkt dat de door jouw gekozen opleiding niet de juiste is,
gaan we samen met jou op zoek naar een passende opleiding.

MBO2 Dienst verlening

Gastheer / Gastvrouw

• het serveren en bereiden van dranken en gerechten
• het uitvoeren van voorbereidende en afrondende
werkzaamheden
• het aannemen van reserveringen
• het ontvangen, adviseren en afscheid nemen van gasten
• het creëren van een passende sfeer
• het werken met de kassa
• het controleren, beheren, bestellen en ontvangen van de
voorraad
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 3 opleiding. Een opleiding die goed aansluit is
de opleiding Zelfstandig Medewerker Leisure & Hospitality.
Bekijk deze opleiding in de brochure Horeca, Hospitality en
Recreatie of kijk op www.rocrivor.nl.

Kok

- niveau 2 BBL

B

B

K

Als Gastheer/Gastvrouw zorg je ervoor dat de gast het naar zijn zin heeft. Je werkt meestal
onder begeleiding van een ervaren collega. Je geeft gasten een hartelijke ontvangst en je gaat
professioneel met hen om. Daarna neem je bestellingen op en serveer je de dranken en gerechten.
Waar nodig raad je gasten een lekker gerecht of drankje aan dat past bij hun wensen. Kortom: je
zorgt ervoor dat vanaf binnenkomst tot vertrek alles op rolletjes loopt, zodat je gast graag nog eens
terugkomt.
De opleiding Gastheer/Gastvrouw op niveau 2 is heel
praktijkgericht. Je leert plannen, organiseren en samenwerken.
Dit doe je tijdens praktijklessen en projecten. Je werkt aan de
volgende kerntaken:

MBO2 Dienst verlening

- niveau 2 BOL/BBL

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•

restaurant
hotel
café
cateringbedrijf

Kies je voor BOL of BBL?
Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per
week die past bij je opleidingen. Je gaat 1 dag per week naar
school.

Doorlopende leerlijnen

Binnen de Startacademie leiden we op tot een
startkwalificatie. We kijken naar jouw niveau en welke
mogelijkheden daarbij passen.

Werken in een professionele keuken

Bij deze opleiding volg je lessen in een professionele
horeca keuken, waar jij de ins en outs van het vak leert.

K

Als Kok bereid je gerechten en maak je de borden op die de bediening naar de gasten brengt. Je
houdt je in de keuken bezig met de voorbereiding: je snijdt bijvoorbeeld groenten, maakt sauzen
en braadt het vlees. Ook het schoonhouden van de keuken behoort tot jouw taken. Je werkt
nauwkeurig, hygiënisch en je houdt rekening met de wensen van de gasten. Daarnaast beheer je de
voorraad en neem je leveringen, na controle, in ontvangst.
Tijdens de opleiding krijg je theorielessen die aansluiten bij de
praktijk. Je leert kook-, snij- en baktechnieken en werkt aan
opdrachten over voedingsmiddelen en voorraadbeheer. Ook
leer je hoe je je werkzaamheden moet plannen in de keuken.

Heb je nog geen baan?

Waar kun je gaan werken?

ROC Rivor werkt intensief samen met horecabedrijven
en hotels in de regio Rivierenland. Vraag aan je
studieloopbaanbegeleider over de mogelijkheden bij
deze bedrijven.
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Deze opleiding is een BBL-opleiding. Dat betekent dat je
een baan hebt van minimaal 20 uur per week die past bij je
opleiding. Je gaat 1 dag per week naar school.
Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 3 opleiding.
•
•
•
•

restaurant
hotel
eetcafé
catering

Startacademie - MBO2 dienstverlening

Startacademie - MBO2 dienstverlening
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MBO2 Dienst verlening

Beveiliger

- niveau 2 BOL

B

K

Als Beveiliger beveilig je mensen, winkels, kantoren, bedrijfsterreinen, industriële installaties, transporten,
bezittingen en informatie. Je doet dit door middel van surveilleren, toezicht houden, begeleiden van mensen,
cameratoezicht en de computer. Je werkt in teamverband of alleen en in dagdiensten of ploegdiensten. Je
voert ook eenvoudige baliewerkzaamheden uit: je beantwoordt binnenkomende telefoongesprekken en je
biedt service en hulp.

MBO2 Dienst verlening

Medewerker Secretariaat
en Receptie
- niveau 2 BOL

Tijdens de opleiding leer je wat je moet doen als er calamiteiten plaatsvinden en wat je kan doen als er iemand om hulp
vraagt. Vakken die je naast de standaard vakken krijgt, zijn:
• wetskennis
• observeren
• kennis van objecten
• praktisch handelen
• zelfverdediging
Ben je fit, stressbestendig en kun je goed communiceren?
Dan past dit vak bij jou. Omgaan met verandering, instructies
en procedures opvolgen hoort, net als samenwerken en
overleggen, in dit dynamische vakgebied.

VOG

Voor deze opleiding moet je een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) aanvragen om toegelaten te worden.
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Word jij hier blij van?

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk
op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.
Je leert omgaan met verdachte personen, situaties en of
omstanders. Na deze opleiding heb je een heel breed scala
aan kennis en vaardigheden die je kunt toepassen in de
beroepspraktijk.
Tijdens je stage pas je alles wat je tot dan toe hebt geleerd
in de praktijk toe. Dit kan op school zijn, maar ook bij andere
stagebedrijven zoals Ziekenhuis Rivierenland, particuliere
bedrijven of elders.

Waar kun je gaan werken?
• particuliere beveiligingsbedrijven
• beveiligingsdiensten
• de overheid

Startacademie - MBO2 dienstverlening

Als Medewerker Secretariaat en Receptie ben je
het visitekaartje van de organisatie. Je ontvangt
bezoekers, neemt telefoontjes aan en plant afspraken
voor collega’s in. Je bent altijd beleefd en vriendelijk
en je weet hoe de organisatie in elkaar zit. Daarnaast
ondersteun je secretaresses en office assistants en
doe je administratief werk, zoals het afhandelen van
de post en e-mails.
Tijdens de opleiding krijg je zowel theorie- als
praktijkopdrachten. Je loopt ook stage. Gedurende de
opleiding leer je over:
• het afhandelen van post en e-mails
• het bijhouden van de agenda
• het regelen van afspraken
• het ontvangen van bezoekers
• het aannemen van de telefoon
• het bedienen van de intercom en de telefoon- en
alarmcentrale
• het opnemen van reserveringen

B

K

Topopleiding

Deze opleiding behoort tot de beste van Nederland
en is in de Mbo Keuzegids 2020 gewaardeerd als
topopleiding. Eén ding is zeker, deze opleiding vinden
heel veel studenten top!

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 3 opleiding. De opleiding Office
Assistant niveau 3 sluit goed aan. Bekijk deze opleiding in de
brochure Economie en Ondernemen of op onze website
www.rocrivor.nl.

Waar kun je gaan werken?

Met de opleiding Medewerker Secretariaat en Receptie kun je
werken bij alle denkbare organisaties en instellingen.

Doorlopende leerlijnen

Binnen de startacademie leiden we op tot een
startkwalificatie. We kijken naar jouw niveau en welke
mogelijkheden daarbij passen.

Startacademie - MBO2 dienstverlening
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MBO2 Dienst verlening

Medewerker Facilitaire
Dienstverlening

niveau 2 - BOL/BBL

B

K

Als Medewerker Facilitaire Dienstverlening ondersteun je de facilitaire dienst. Je hebt een belangrijke rol en
je wordt op allerlei plekken in het bedrijf ingezet. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als conciërge, huismeester,
magazijnmedewerker of cateringmedewerker. Je hebt in je werk te maken met mensen van verschillende
leeftijden, culturen en leefstijlen.
Tijdens de opleiding krijg je theorie- als praktijkopdrachten
die te maken hebben met gebouwenbeheer, veiligheid,
voorraadbeheer, logistiek, administratie, catering en hygiëne. In
de loop van de opleiding kies je een onderdeel waarin jij je wilt
specialiseren. De praktijkopdrachten voer je uit bij een stage of
leerbedrijf.
Als je deze opleiding hebt behaald kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 3 opleiding. Binnen ROC Rivor
zijn er diverse niveau 3 opleidingen die goed aansluiten.

Doorlopende leerlijnen

Binnen de Startacademie leiden we op tot een
startkwalificatie. We kijken naar jouw niveau en welke
mogelijkheden daarbij passen.

We werken veel samen met bedrijven in de regio waar jij
praktijkervaring op kan doen. Zo werken we samen met
SportPlaza, Van Der Valk Tiel en Ziekenhuis Rivierenland.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•
•
•

recreatiebedrijven
zwembaden
attractieparken
gemeenten
zorginstellingen
sportverenigingen
sportaccommodaties

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar school.

MBO2 Dienst verlening

Helpende Zorg en Welzijn

niveau 2 - BOL/BBL

B

K

Als Helpende Zorg en Welzijn ondersteun je cliënten van alle leeftijden: kinderen, volwassenen en
ouderen. Je assisteert bij huishoudelijke werkzaamheden, persoonlijke verzorging en activiteiten.
Jouw doel is om cliënten te helpen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.
Tijdens de opleiding Helpende Zorg en Welzijn krijg je
theorielessen die aansluiten bij de praktijk. Je werkt aan
opdrachten die te maken hebben met:
•
•
•
•
•

persoonlijke verzorging
ondersteuning bieden bij wonen en het huishouden
cliënten helpen bij de uitvoering van activiteiten
hygiëne en voeding
communicatie en sociale vaardigheden

ROC Rivor werkt intensief samen met veel zorg- en
welzijnsinstellingen in regio Rivierenland. Zo kun jij de theorie
die je op school leert, toepassen in de praktijk.
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 3 opleiding. De Zorg en Welzijn-opleidingen op
niveau 3 sluiten goed aan. Bekijk deze opleidingen in de
brochure Zorg en Welzijn of op onze website www.rocrivor.nl.
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Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•

verzorgingshuis
verpleeghuis
woonzorgcentrum
woonvorm voor begeleid wonen
ziekenhuis

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20
uur bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag naar school.
De BBL-variant van Helpende Zorg en Welzijn valt onder
het profiel Zorg en Welzijn. Ga jij voor de BBL-variant
van deze opleiding? Kijk dan in de brochure van Zorg en
Welzijn of op onze website www.rocrivor.nl.

Startacademie - MBO2 dienstverlening
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MBO2 Dienst verlening

MBO2 Dienst verlening

Medewerker
Recreatie en
Sport

Medewerker (Financiële)
Administratie

niveau 2 - BOL/BBL

B

K

Vind je het leuk om mensen te vermaken? Houd je
van afwisseling en ben je graag onder de mensen?
Dan is een opleiding in de Recreatie en Sport iets
voor jou. Als Medewerker Recreatie en Sport heb je
een ondersteunende functie. Je treft voorbereidingen
om een activiteit zo goed mogelijk te laten verlopen.
Tijdens activiteiten houd je toezicht en begeleid je de
gasten. Ook het opruimen en het eventueel herstellen
van materialen en ruimtes behoren tot jouw taken.

niveau 2 - BOL

Als Medewerker (Financiële) Administratie voer je
interne telefoongesprekken, ontvang je bezoekers
en verwerk je de post. Je voert administratieve
gegevens in, je verwerkt deze gegevens en verstrekt
de informatie aan collega’s. Het archief bijhouden
behoort ook tot jouw taken. Daarnaast bestel je
artikelen die nodig zijn op kantoor.

B

K

Topopleiding

Deze opleiding behoort tot de beste van Nederland
en is in de Mbo Keuzegids 2020 gewaardeerd als
topopleiding. Eén ding is zeker, deze opleiding vinden
heel veel studenten top!

Tijdens de opleiding ga je vaak aan de slag in de praktijk.
Je werkt alleen of met anderen aan opdrachten uit veel
verschillende werkgebieden, zodat je breed inzetbaar bent.
Deze opdrachten hebben te maken met het voorbereiden van
activiteiten, ruimtes klaarmaken, toezicht houden, voorraad
beheren en onderhouds- en herstelwerkzaamheden.
Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken
of doorstromen naar een niveau 3 opleiding. De opleiding
Zelfstandig Medewerker Leisure & Hosptality sluit goed aan.
Bekijk deze opleiding in de brochure Horeca, Hospitality en
Recreatie of op onze website www.rocrivor.nl.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•
•

campings en bungalowparken
groepsverblijven
evenementenhallen
sportbedrijven
attractieparken
speeltuinen

Kies je voor BOL of BBL?

We werken veel samen met bedrijven in de regio waar jij
praktijkervaring op kan doen. Zo werken we samen met
Hotel Van Der Valk Tiel, Holland Evenementen Groep,
Eiland van Maurik en SportPlaza.

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar school.

Word jij hier blij van?

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk
op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

Tijdens de opleiding voer je een aantal praktijkgerichte
projecten uit. Je gaat ook aan de slag met computersimulaties
die de praktijk realistisch nabootsen. Je leert ondersteunende
secretariële en financieel-administratieve werkzaamheden,
zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

post en e-mails afhandelen
telefoneren
de agenda bijhouden
bezoekers ontvangen
afspraken regelen
rekeningen en bankafschriften verwerken
eenvoudige berekeningen doen
gegevens controleren

Startacademie - MBO2 dienstverlening

Waar kun je gaan werken?

• op de administratieafdeling van een organisatie
• bij een administratiekantoor dat de administratie van andere
bedrijven doet

Ik ga deze opleiding volgen!

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 3 opleiding. De opleiding Financieel Administratief
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Medewerker sluit goed aan. Bekijk deze opleiding in de
brochure van Economie en Ondernemen of op onze website
www.rocrivor.nl.

Hoef jij niet meer te kiezen en wil je deze
opleiding volgen? Meld je aan voor de
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts
bovenin op ‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op
school!

Startacademie - MBO2 dienstverlening
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MBO2 Dienst verlening

Logistiek Medewerker

niveau 2 - BOL/BBL

B

K

Als Logistiek Medewerker verzamel je bestellingen en zorg je ervoor dat de klant zijn product in
goede staat ontvangt. Je werkt zorgvuldig en vlot. Je bent verantwoordelijk voor heel het logistieke
proces: lossen, controleren, opslaan, sorteren, stickeren en inpakken van goederen. Voorraadbeheer
en het verplaatsen van goederen in het magazijn behoren ook tot je taken. Hiervoor gebruik
je eventueel een heftruck. Daarnaast werk je veel samen met je collega’s om het logistieke en
administratieve proces goed te laten verlopen. Soms heb je ook contact met klanten. Om mensen te
informeren over de bezorgtijd werk je met moderne (computer)apparatuur, zoals track and trace.
Tijdens de opleiding krijg je lessen die goed aansluiten op de
praktijk. Je leert over:
•
•
•
•

het omgaan met gevaarlijke en bederfelijke goederen
het bewaken van ieders veiligheid op de werkvloer
het besturen van een heftruck
het plannen van jouw logistieke werkzaamheden

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de
niveau 3-opleiding Logistiek Teamleider.

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur
bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag naar school. De
BBL-variant van Logistiek Medewerker valt onder het profiel
Mobiliteit en Transport.
Ga jij voor de BBL-variant van deze opleiding? Kijk dan in de
brochure van Mobiliteit en Transport of op onze website
www.rocrivor.nl voor meer informatie.

MBO2 Dienst verlening

Verkoper

niveau 2 - BOL/BBL

B

K

Als Verkoper ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten. Samen met je collega’s vorm jij het
visitekaartje van een winkel. Je ontvangt goederen en slaat deze op. Daarnaast zorg je ervoor
dat de artikelen op een aantrekkelijk manier worden gepresenteerd en dat de winkel opgeruimd
is. Andere taken die bij jouw functie als Verkoper horen, zijn verkoopgesprekken voeren, contact
houden met klanten, (online) bestellingen verwerken en de kassa bedienen.
De opleiding is heel praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die te
maken hebben met:
•
•
•
•
•
•

goederen in ontvangst nemen en verwerken
artikelen promoten in de winkel
verkoopgesprekken voeren
de kassa bedienen
(online) bestellingen plaatsen
de voorraadadministratie

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 3-opleiding. De opleiding Verkoopspecialist sluit
goed aan op deze opleiding. Bekijk deze opleiding in de
brochure Economie en Ondernemen of op onze website www.
rocrivor.nl.

Waar kun je gaan werken?

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur
bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag naar school. De
BBL-variant van Verkoper valt onder het profiel Economie en
Ondernemen. Ga jij voor de BBL-variant van deze opleiding?
Kijk dan in de brochure van Economie en Ondernemen of op
onze website www.rocrivor.nl.

Word jij hier blij van?

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Kijk op
www.rocrivor.nl voor de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

Je kunt onder leiding van een ondernemer of manager in het
verkoopteam van een winkel gaan werken.
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Locaties

Contact

Social Media

Open dagen

Tiel
• Bachstraat 1 (hoofdlocatie)
4003 KZ Tiel

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.

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

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!

• Beethovenstraat 22
4003 KX Tiel
• Franklinstraat 1
4004 JK Tiel

facebook.com/jouwrocrivor

Wij zijn bereikbaar van ma t/m
vrij van 08.00 tot 16.30 uur
(feestdagen uitgezonderd).

• Gijsbert Stoutweg 11
4005 LE Tiel

instagram.com/roc_rivor

Algemeen postadres:
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel

• Voor de Kijkuit 5
4001 HG Tiel
Geldermalsen
• Oudenhof 3
4191 NW Geldermalsen

youtube.com/rocrivor

NE

CULEMBORG

DE

RR

Informatieavond
•	Donderdag 24 juni 2021
• 18.30 - 20.30 uur

linkedin.com/school/roc-rivor

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.

• Poppenbouwing 3b
4191 NZ Geldermalsen

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

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

twitter.com/rocrivor

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

