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Ben je creatief en heb je belangstelling voor de vormgeving
van interactieve en/of audiovisuele media-uitingen? Vind je de
ICT-tak ook interessant en wil je leren hoe je een idee omzet in
een visueel resultaat? Dan past de opleiding Mediavormgeving
perfect bij jou!

Software Developer

Kun jij je geen leven zonder games, applicaties en websites
voorstellen? Wil jij zelf software bouwen, controleren bijstellen
en zorgen dat deze altijd optimaal werkt? Vind je contact
met een opdrachtgever leuk? Lees dan snel verder in deze
brochure over de opleiding Software Developer!

ICT

Wil jij alles weten van computers en software? Los jij
problemen op waar anderen niet uitkomen? Vind je het leuk
om anderen te helpen bij het installeren en het goed laten
functioneren van computers? Wil je netwerken leren ontwerpen
en servers beheren? Dan is een ICT-opleiding bij ROC Rivor op
jouw lijf geschreven!

Wat betekent BOL en BBL?

Het mbo heeft 2 leerwegen:
Beroepsopleidende leerweg (BOL) → school + stage
Je gaat naar school en loopt tijdens je opleiding één 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.

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

Naast je vooropleiding zijn er voor sommige opleidingen
aanvullende toelatingseisen. Deze vind je op onze website
www.rocrivor.nl bij de desbetreffende opleiding.

Laptop

Voor de opleidingen in de Media, Vormgeving en ICT 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

Deze opleidingen 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.

Opleidingsaanbod Media, Vormgeving en ICT
Medewerker ICT Support
Allround Medewerker IT Systems and Devices
Expert IT Systems and Devices
Software Developer
Mediavormgeving

Houten Castellum

6 min

6 min

m
12

Arkel

Duur
2 jaar
2 - 3 jaar
3 jaar
3 - 4 jaar
3 jaar

Kosten leermiddelen
1e jaar € 200,- (indicatie)
1e jaar € 200,- (indicatie)
1e jaar € 200,- (indicatie)
1e jaar € 250,- (indicatie)
1e jaar € 300,- (indicatie)

Kesteren

11 min

Opheusden

12 min

Tiel

ZettenAndelst

16 min

Elst

HemmenDodewaard

Tiel
Passewaaij

in

Leerdam

Geldermalsen

in

m

Media, Vormgeving en ICT

Beesd

6

2

Culemborg

5 min

Is een opleiding Media,
Vormgeving of ICT iets voor
jou? Bekijk dan op de volgende
pagina’s onze opleidingen!

OV

Hier zit jouw
opleiding!

9 min

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

Leerweg
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL

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

Studie in cijfers

Niveau
2
3
4
4
4

Gorinchem

Zaltbommel
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ICT-opleidingen

Medewerker ICT support

niveau 2 - BOL

B

K

voorheen: Medewerker ICT
Tijdens deze opleiding werk je met computers. Je leert
computersystemen in elkaar zetten en je zorgt ervoor
dat de computer en devices goed werken. Je leert hoe je
besturingssystemen (zoals Windows) en applicaties (zoals
Office) installeert. Na de opleiding sta je als Medewerker
ICT support klaar voor eenvoudige vragen van gebruikers
en verhelp je problemen en storingen. Als dit niet lukt, dan
schakel je een collega of leidinggevende in.
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar

de niveau 3-opleiding Allround Medewerker IT Systems and
Devices.

Datacenter

Bij deze ICT-opleidingen hebben we een eigen datacenter
waar jij als student je skills in een virtuele omgeving kunt
oefenen.

ICT-opleidingen

Expert IT Systems and Devices

K

GTL

H

niveau 4 - BOL
voorheen: ICT-Beheerder
Als Expert IT Systems and Devices ben je verantwoordelijk
voor het goed functioneren van computersystemen. Je
onderzoekt eerst wat de ICT-wensen van je klant zijn. Tijdens
de opleiding werk je aan praktijkgerichte opdrachten en
projecten. Je leert ontwerpen maken en gaat volgens een
planning aan de slag. Na de installatie van het systeem test je
of alles naar behoren werkt. Je volgt lessen op school en loopt
twee keer een half jaar stage.
Je sluit de opleiding af met vier examenprojecten die te maken
hebben met:

•
•
•
•

het onderzoeken van de ICT-wensen bij de klant
het ontwerpen en plannen van een ICT-project
het beheren van een informatiesysteem
het ondersteunen van de gebruikers van een
informatiesysteem

Na de opleiding beheer jij zelfstandig informatiesystemen
en ben je verantwoordelijk voor de ICT-servicedesk van een
organisatie.
Als je deze opleiding hebt behaald kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

ICT-opleidingen

Allround Medewerker IT Systems
and Devices
niveau 3 - BOL

K

GTL

voorheen: Medewerker Beheer ICT
Als Allround Medewerker IT Systems and Devices installeer
en configureer je zelfstandig computersystemen. Tijdens de
opleiding leer je hoe je complete bekabeling aanlegt in een
pand en hoe je deze monteert op de computersystemen.
Je test de systemen om storingen te voorkomen of op te
lossen. Daarnaast leer je hoe je instructies schrijft, registreer
je meldingen van gebruikers en lost deze op. Tijdens de
opleiding loop je een half jaar stage. Daar leer je problemen in
de organisatie te ontdekken en los je deze ook op.
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Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar de niveau 4 opleiding Expert IT Systems
and Devices.

Waar kun je gaan werken?

• Bij een ICT-bedrijf
• Op de ICT-afdeling van een bedrijf of instelling

Media, Vormgeving en ICT
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Media en vormgeving

ICT-opleidingen

Software Developer

niveau 4 - BOL

K

GTL

H

Mediavormgeving

niveau 4 - BOL

K

GTL

H

voorheen: Applicatieont wikkel aar
Als mediavormgever maak je grafische en interactieve
media-uitingen. Daarbij kun je denken aan het
ontwerpen van advertenties, posters, brochures,
websites, apps, animaties en games. Tijdens deze
opleiding leer je media-uitingen creatief vorm te geven
waarmee je de juiste boodschap overbrengt aan de
juiste doelgroep.
Bij deze opleiding staat de praktijk centraal. Je werkt in
leerbedrijven binnen en buiten de school. Daar leer je onder
andere over:
• het werken met digitale ontwerpprogramma’s
• het werken met foto- en videocamera’s
• de omgang met klanten
• het plannen en organiseren van werkzaamheden
Als je deze opleiding hebt behaald, kun jij zelfstandig voor een
opdrachtgever of werkgever een creatief concept bedenken,
ontwikkelen en presenteren.

Volg deze opleiding via
Instagram! @rivormedia
Werken voor echte opdrachtgevers
Bij deze opleidingen ga je werken voor echte
opdrachtgevers in het Praktijklab van ROC Rivor.

Nummer 1 van Nederland

Deze opleiding staat op nummer één van alle
Mediavormgeving-opleidingen van Nederland, volgens
de Mbo Keuzegids 2020. Daarmee is deze opleiding
gewaardeerd als topopleiding. Eén ding is zeker, deze
opleiding vinden heel veel studenten top!

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een hbo-opleiding.

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

communicatiebureau
reclamebureau
ontwerpbureau
webdesignbureau
multimediabedrijf
uitgeverij
drukkerij
theater
filmbedrijf
gameontwikkelaar

Numerus fixus

Voor deze opleiding geldt een numerus fixus. Dit betekent dat
wij een maximaal aantal studenten mogen toelaten op deze
opleiding. Onze docenten kunnen jou hier meer informatie
over geven.

Als Software Developer maak je applicaties, websites en games. Je bent altijd bezig met de
toekomst, omdat jouw vakgebied altijd in beweging is. Je leert zelf software te bouwen en bij te
stellen tot dit optimaal werkt. Daarom staat tijdens deze opleiding praktijk voorop. Je volgt lessen op
school en loopt twee keer een half jaar stage.
Je werkt aan echte projecten binnen en buiten de school die te
maken hebben met:
• wensen van de klant inventariseren
• op basis van de wensen functionele en technische
ontwerpen maken
• programmeren van de applicatie in een programmeertaal
(Javascript, PHP, Python of C#)
• presenteren van de gebouwde applicatie aan de
opdrachtgever
Na deze opleiding kun jij zelfstandig, maar ook in
samenwerkingsverband een applicatie, website of
game ontwerpen, programmeren en opleveren aan de
opdrachtgever.
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Als je deze opleiding hebt behaald kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
• een bedrijf dat software ontwikkelt
• een internetbureau
• een ICT-afdeling van een bedrijf

Samenwerken aan echte opdrachten

Bij deze opleidingen ga je werken voor echte
opdrachtgevers in het Praktijklab van ROC Rivor. Dit doe je
samen met studenten van andere opleidingen. Zo leer je
veel van elkaar.

Media, Vormgeving en ICT
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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

