Toptraject bij
ROC van Twente

jij bent toe aan de volgende
Van het voortgezet onderwijs ga je naar het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Uit hoeveel opleidingen kun je kiezen? En wat
kun je verwachten als je bij ons het Toptraject
volgt? In deze folder lees je er meer over.
stapje meer!
In het voortgezet onderwijs heb jij al
een extra stap gezet en tijd gestoken
in een goede voorbereiding op het
mbo. Dat levert je direct iets op. Jij
weet waar je aan toe bent en hebt
ervaring opgedaan in zelfstandig
werken, samenwerken, plannen en
initiatief tonen. Allemaal kwaliteiten
waarop we binnen het mbo voort
borduren. Zo ben je aan het einde
van je opleiding klaar voor het hbo.

extra ontwikkeling &
uitdaging
Ook in het mbo ga jij aan de slag
met verdiepende en extra zware
opgaven. Zo zijn er speciaal voor jou
als Toptraject-student Topclasses
ontwikkeld. In het eerste jaar volg
je maandelijks van deze Topclasses.
In het derde jaar sluit je af met een
pittige Topclass. Zo wen je langzaam
aan het hbo denk- en leerniveau.

Per Topclass moet je rekening
houden met zo’n 5 tot 10 uur extra
studietijd, bovenop je reguliere
lesprogramma. Naast de Topclasses
volg je een intensiever programma
voor de vakken Nederlands, Engels
en rekenvaardigheid.
Uiteraard kies je zelf welke opleiding
je wilt volgen. Je gaat naar school
en daarnaast loop je stage om
praktijkervaring op te doen.
Een regulier leerjaar bestaat uit
gemiddeld 1.600 klokuren.
Een deel van die uren bestaat uit
stage-uren, maar ook de tijd die je
gemiddeld nodig hebt om je huiswerk
te maken. Omdat je het Toptraject
volgt, krijg jij meer klokuren
aangeboden dan klasgenoten die
het reguliere programma volgen.

een opleiding kiezen
ROC van Twente biedt 69
opleidingen aan op niveau 4 in

stap in het Toptraject
de Beroepsopleidende Leerweg.
Je mentor en je decaan kunnen
je helpen bij het maken van een
opleidingskeuze.
Tijdens onze Open Dagen van
30 januari tot en met 2 februari 2017
kun je op onze locaties kennis maken
met de diverse opleidingen.
In maart is er een speciale ouder
avond waar jij met je ouders welkom
bent. We vertellen je dan alle ins en
outs. Via je eigen school ontvang je
hiervoor een uitnodiging.

digitaal aanmelden
Als je een opleiding hebt gekozen,
kun jij je – na overleg met je
mentor – aanmelden. Dit kan via
www.rocvantwente.nl. Bij elke
opleiding staat een knop ‘meld je
aan voor deze opleiding’. Als je
hierop klikt, dan zie je het aanmel
dingsformulier. Doorloop de stappen
en druk op verzenden. Let op:
ook jouw school voor voortgezet
onderwijs wil graag weten welke
opleiding je hebt gekozen, zodat we
een opleidingsplek voor je kunnen
reserveren. Jouw school en ROC van
Twente hebben daar samen overleg
en afstemming over. Geef je keuze
dus ook door aan je mentor.

wat zijn nou eigenlijk
Topclasses?
Peter van der Tol, projectleider
Toptraject bij het ROC van
Twente vertelt: ‘Als je een
Topclass volgt, dan krijg je een
leeropdracht over een specifiek
onderwerp. Samen met een
groep Toptraject-studenten
volg je een workshop van
iemand die veel verstand heeft
van dat onderwerp. Vervolgens
krijg je een opdracht om thuis
uit te werken en die opdracht
stuur je binnen een week op,
waarna deze beoordeeld wordt.
Voorbeelden van onderwerpen
zijn: out of the box denken/
creatief denken, mediawijsheid,
plannen en analyseren of
communicatie.’
In iedere Topclass is er extra
aandacht voor rekenen/
wiskunde en de talen.

meer weten?
Je kan altijd mailen naar Peter van
der Tol, projectleider Toptraject bij
ROC van Twente. Zijn mailadres is
pvandertol@rocvantwente.nl.

open
dagen

ma 30 jan Enschede
di 31 jan Hengelo
wo 1 feb Almelo
wo 1 feb Vroomshoop
do 2 feb Rijssen
15.00 - 21.00 uur

deelnemende scholen
vmbo

vmbo

Het Assink Lyceum,

Twents Carmel College

Prins Bernhardstraat 6, Eibergen
Tel. (0545) 47 71 82
hetassink.nl

Oranjestraat 2, Losser
Tel. (053) 852 27 50

Het Erasmus
Sluiskade NZ 126a, Almelo
Tel. (0546) 48 08 00
het-erasmus.nl

CSG Het Noordik
C. van Renneslaan 37, Almelo
Tel. (0546) 81 98 89
noordik.nl

De Spindel
Paul Krugerstraat 49, Hengelo
Tel. (074) 266 10 86
vmbodespindel.nl

Potskampstraat 2, Oldenzaal
Tel. (0541) 53 23 33
twentscarmelcollege.nl

mbo
ROC van Twente
Gieterij 200, Hengelo
Tel. (074) 852 50 00
rocvantwente.nl
Het Toptraject wordt aangeboden
op locaties in Almelo, Enschede
en Hengelo.

Pius X College
C. van Renneslaan 35, Almelo
Tel. (0546) 86 00 66
piusx.nl

Gilde College
Bandoengstraat 7, Hengelo
Tel. (074) 291 30 63
gildecollege.nl

hbo
Saxion
M.H. Tromplaan 28, Enschede
Tel. (053) 487 11 11
saxion.nl

