
Ben jij de 
Mondriaan 
van morgen?

Ik kan me 
overal redden
Als kind wilde hij al bij de politie. Net zoals  
zijn opa. Ook werkten twee ooms als militair.  
Dat fascineerde hem. Met de studie KMAR 
(Koninklijke Marechaussee) vond Yusif precies 
wat hij zocht. “Ik wil werken aan de veiligheid 
binnen én buiten Nederland.”

Yusif is in Nederland geboren, maar zijn ouders 
komen uit Irak. Vaak hoorde hij zijn ouders praten 
over de situatie in hun vaderland. “Dat heeft mij 
zeker beïnvloed. Ik besef hoe belangrijk het is 
om je veilig te voelen. Ik vind het fijn om daar  
als marechaussee straks aan mee te werken.”
 
Het werk van de Koninklijke Marechaussee 
omvat zowel militaire als politietaken. “Voor  
mij is dat het beste van twee werelden. Je werkt 
in Nederland op allerlei gebieden. Denk aan  
de douane, Schiphol. Maar ook kun je worden 
uitgezonden naar andere landen. Het is heel 
breed. Dat is precies wat me aanspreekt.” 

Waar Yusif in de wereld ook terechtkomt, hij 
zal zich weten te redden. “Je leert echt basic 
skills. Je wordt op allerlei manieren op de proef 
gesteld. Bijvoorbeeld met survivaltochten. Ook 
moet je stressbestendig zijn. Dat trainen we. 
Dat zijn allemaal capaciteiten die je overal kunt 
gebruiken. Volgens mij kun je hiermee in elke 
bedrijfstak wel terecht. Dat is een lekker idee.”

ROC Mondriaan is een oude bekende in Haaglanden. In 2020 bestaan  
we 20 jaar. Studenten kunnen bij ons terecht voor uiteenlopende op 
leidingen. Van iets met economie tot uiterlijke verzorging en van musical 
tot veiligheid. En dáárvoor verzorgden de instellingen waaruit ROC 
Mondriaan is ontstaan ook al beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
in de regio. Niet voor niets zijn we dé mboopleider in de regio Den Haag.

Mondriaan
Piet wie? Piet Mondriaan. Naar deze schilder is onze school genoemd. 
Misschien ken je hem. Piet Mondriaan was iemand die constant bezig 
was te vernieuwen. Hij was een vakman, een pionier en inspirator voor 
velen. Piet Mondriaan vertolkte zo de kernwaarden die wij onze studen
ten mee willen geven: betrokken, vakkundig en innovatief. Bij ons word 
jij de Mondriaan van morgen.

Studie past  

perfect bij mij

Over de KMARstudie op Mondriaan zegt hij: 
“Wij hebben docenten uit de praktijk. Iemand 
van de politie, een beveiliger, ook een docent die 
nu nog steeds als marechaussee werkt. Hierdoor 
is de informatie uptodate. Ze vertellen uit eigen 
ervaring. Dat spreekt aan.”

Tip van Yusif “Als je voor een 
bepaalde richting kiest, google 
dan wat het werk inhoudt. Als 
je dan alleen maar enthousias
ter wordt, weet je dat je op het 
goede spoor zit.”



Niveau 2Entree Niveau 3 Niveau 4

BasisberoepsopleidingAssistent-opleidingen Vakopleiding
Middenkader- of 

specialistenopleiding

1 - 2 jaar

1 jaar

2 - 3 jaar

3 - 4 jaar

Niveaus
In het mbo leer je op 4 niveaus; entree, niveau 2, niveau 3 of niveau 4. Hoe hoger het niveau, hoe langer 
de opleiding meestal duurt.

Niveau 4 - middenkader- of specialistenopleiding:
◆ Hoe lang duurt het: 3 tot 4 jaar naar school
◆ Wat leer je: verantwoordelijk voor dagelijkse 

gang van zaken
◆ zelfstandig specialistische taken, 1 jaar naar 

school
◆ Wat kun je daarna doen: werken of door

stromen naar het hbo

Bij sommige opleidingen is niveau 3 het hoogste 
niveau. Voorbeelden hiervan zijn de opleiding 
Schilder en de opleiding Autospuiter. Ook zijn  
er opleidingen die onder bepaalde voorwaarden,  
in overleg met de betreffende school versneld 
kunnen worden gevolgd.

Entree - assistent-opleidingen: 
◆ Hoe lang duurt het: gemiddeld 1 jaar naar 

school
◆ Wat kun je daarna doen: werken of door

stromen naar niveau 2

Niveau 2 - basisberoepsopleiding:
◆ Hoe lang duurt het: 1 tot 2 jaar naar school
◆ Wat leer je: uitvoerend werk
◆ Wat kun je daarna doen: werken of door

stromen naar niveau 3 of soms niveau 4

Niveau 3 - vakopleiding:
◆ Hoe lang duurt het: 2 tot 3 jaar naar school
◆ Wat leer je: zelfstandig werken
◆ Wat kun je daarna doen: werken of door

stromen naar niveau 4

Ik wil vooruit, 
niet stilstaan

Niet lang geleden kwam Joana vanuit Portugal 
naar Den Haag. Ze volgde bij Mondriaan een 
zogeheten GIT-traject (geïntegreerde duaal 
inburgeringstraject) waarbij de lessen van 
de inburgeringscursus, beroepsopleiding en 
praktijk ervaring op één plek worden aangeboden. 
Zo haalde Joana het Entree-diploma administratie 
(Nu is dat niet meer mogelijk bij Mondriaan. 
Toen wel). Stap voor stap heeft Joana zich  
verder ontwikkeld. Via opleidingen bij Mondriaan 
en haar werk. Zo haalde ze ook de diploma’s 
administratie, niveau 2 en 4. Nu, acht jaar  
na haar komst naar Nederland, volgt ze de 
HBO-opleiding Finance & Control. 

Joana geniet van de aandacht en de hulp die ze 
krijgt. “Mondriaan heeft me echt op weg geholpen. 
Toen ik hier in Nederland kwam, wist ik niet wat 
ik mocht verwachten. Docenten hebben me  
bijgestaan. Als ik me af en toe onzeker voelde 
hebben ze me vertrouwen gegeven. Zo ben ik 
stap voor stap steeds verder gekomen.” Ook al is 
Joana nu weg bij Mondriaan, soms gaat ze er nog 
even langs om “gewoon even dag te zeggen.”

Ze werkt sinds 2018 (naast haar studie) bij 
Nationale Nederlanden op de supportafdeling. 
“Ik wilde graag naar een groot bedrijf. Ik had 
er stage gelopen en ik mocht blijven.” Ze is er 
helemaal op haar plek. Ze geniet van het werk 
en de sfeer. “Ik leer er veel en het is ook gezellig. 
Soms gaan we met een groepje de stad in, iets 
eten of zo.” 

In de toekomst wil ze graag bij een grote bank of 
verzekeringsmaatschappij werken. “Het liefst wil 
ik bij Nationale Nederlanden blijven. Om meer te 

weten te komen over verzekeringen, ga ik daar 
nu ook een cursus volgen. Dat wordt wel druk, 
naast mijn werk en mijn studie.”

Joana is nieuwsgierig en wil graag meer te weten 
komen. “Ik wil altijd iets nieuws leren. Daar geniet 
ik van. Natuurlijk kost het ook moeite, maar ik 
weet dat het goed voor me is. Het brengt me 
steeds een beetje verder.”

Tip van Joana “De wereld  
verandert snel. Als je stil staat, 
raak je achterop. Zorg dat je 
bijblijft en meegroeit. Dat 
geeft je de beste kansen.” 

Docenten hebben 

me vertrouwen 

gegeven
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VMBO

Havo
Je zit er omdat je  
iets wilt leren

Plezier in studie 

en werk vind ik 

het belangrijkste

Groot? Valt mee hoor
Als je van een afstandje naar ons kijkt, lijken we best wel groot. Grote  
gebouwen met ROC Mondriaan op de gevel. Véél studenten. Maar een
maal binnen valt dat enorm mee. Er is veel persoonlijke aandacht en je 
hebt je eigen school in het gebouw. Waar studenten en docenten elkaar 
goed kennen. Dat viel de Inspectie van het Onderwijs ook op: 

“Het uitgangspunt ‘klein binnen groot’ is duidelijk zichtbaar  
in de dagelijkse praktijk en wordt door studenten en docenten 
als prettig ervaren.”

Bron: Onderzoek bestuur en opleidingen, vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het 

Onderwijs (20172021)

Toelating
Als je bij ons wilt gaan studeren heb je een vmbodiploma nodig. Maar 
je kunt ook bij ons terecht als je (een deel van) havo of vwo hebt gedaan. 
Nog geen diploma? Dan kun je naar een Entreeopleiding. Hieronder zie 
je welke mboopleiding je kunt volgen met welk diploma.

Ik heb Ik kan dan naar Let op
nog geen enkel diploma entreeopleiding
vmbodiploma basisberoeps gerichte 
leerweg (bb) 

mbo niveau 2 opleiding *

vmbodiploma
kaderberoepsgerichte leerweg (kb) mbo niveau 3 opleiding *
mbo 2  diploma mbo niveau 3 opleiding *
overgangsbewijs havo/vwo 3 naar 
havo/vwo 4

mbo niveau 3 opleiding *

vmbodiploma kb, gl of tl mbo niveau 4 opleiding **
mbo 3  diploma mbo niveau 4 opleiding *
overgangsbewijs havo/vwo 3 naar 
havo/vwo 4

mbo niveau 4 opleiding *

*  Het kan zijn dat een opleiding aanvullende eisen stelt. Dat geldt  
bijvoorbeeld voor Sport en Bewegen. In sommige gevallen moet je  
Engels goed genoeg zijn of heb je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
nodig.

**  Soms is een vmbodiploma kb niet voldoende

Dat Ian de ICT-richting opging is niet verwonderlijk. 
Al op de basisschool was hij aangewezen op  
de laptop. Dat had te maken met zijn dyslexie.  
Na het vmbo ging hij naar de ROC Mondriaan 
School voor ICT. “Een prima opstap voor de 
voltijdse ICT-studie die ik nu volg aan de Haagse 
Hogeschool.”

De overgang naar hbo is prima verlopen. 
“Omdat je bij de School voor ICT leert zelfstandig 
te werken, was ik er al aan gewend om eigen 
verant woordelijkheid te nemen. Ik zie dat studenten 
die rechtstreeks van de havo of het vwo komen, 
daar op het hbo meer moeite mee hebben.”

Plezier in de studie is voor Ian het belangrijkste. 
Zo kijkt hij ook naar de toekomst. “Ik ben niet 
zo bezig met de vraag wáár ik straks wil werken. 
Volgens mij is plezier in je werk het belangrijkst, 
dan komt de rest vanzelf. Als je je studie of je 
werk leuk vindt, zet je graag een stap extra.  
Dat kost geen moeite. Vind je het níet leuk, dan 
wordt het al gauw zuchten en steunen.” Omdat 
alles in de wereld steeds digitaler wordt, heeft 
Ian er vertrouwen in dat er in zijn richting altijd 
wel een leuke baan te vinden is. 

Dat het ook een beetje gezellig is in de klas, 
vindt Ian mooi meegenomen, maar het doel van 
zijn studie staat wel steeds voorop: “Ik focus me 
op de opleiding. Ik zit er voor mezelf. Lol maken 
is prima, maar als het uit de hand loopt heb ik er 
alleen mezelf mee. Dat is het me niet waard.” 

Hoe kijkt hij terug op zijn periode bij ROC 
Mondriaan? “Een prima periode waar ik de basis 
heb gelegd voor mijn toekomst. Door de kennis 
die ik heb opgedaan, maar ook door de manier 
van werken. Ik heb er geleerd eigen verantwoor
delijkheid te nemen.” 

Tip van ian “Natuurlijk is het 
belangrijk dat je het naar je zin 
hebt op de opleiding. Maar focus 
je vooral op je studie. Zorg dat 
je het niet verknalt. Je zit er 
omdat je iets wilt leren wat  
jou verder brengt in je leven.”
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Stabiliteit en zekerheid
ROC Mondriaan is een stabiele en financieel gezonde school. Wij snappen 
dat je bij het maken van een opleidingskeuze dat misschien niet zo boei
end vindt, maar het is wel belangrijk. Als je bij ons je opleiding begint, 
wil je er zeker van zijn dat je in alle rust naar je diploma kunt  werken.  
Die zekerheid krijg je bij ROC Mondriaan.

Aanmelden
Heb je een keuze voor een mboopleiding gemaakt? Wacht dan niet te 
lang en doorloop de vier stappen. Meld je aan voor 1 april!

Stap 1 Aanmelden
Vul het digitale aanmeldingsformulier in. Dit staat op de website van 
ROC Mondriaan. Hiervoor heb je je burgerservicenummer nodig. Dat 
staat op je identiteitskaart. Als je aanmelding verzonden is, krijg je een 
bevestiging via de mail. Check dit bericht.

Stap 2 Testen, opdrachten en vragenformulieren
Bij de meeste opleidingen word je uitgenodigd voor een digitale test, 
proefstuderen of moet je een opdracht doen. Dit is een manier om 
erachter te komen wat je kunt. Om je beter te leren kennen, krijg je soms 
nog een extra test (bijvoorbeeld sporttest) of moet je een vragen formulier 
invullen.

Stap 3 Intakegesprek
Het intakegesprek heb je meestal met een docent of studieloopbaan
begeleider van de opleiding. De intaker vraagt waarom je voor deze  
opleiding hebt gekozen en helpt je te onderzoeken of het beroep bij je past. 
Bereid dit gesprek goed voor. Neem een kopie van je laatste schoolrapport 
of schoolonderzoek, je legitimatiebewijs (bijvoorbeeld je paspoort, 
IDkaart of verblijfsvergunning), je portfolio of je LOB paspoort mee.

Stap 4 Inschrijving
Minimaal twee weken na het intakegesprek krijg je een opleidingskeuze 
advies en hoor je of je wel of niet bent geplaatst voor de opleiding. Ook 
je mentor of decaan wordt op de hoogte gesteld. Ben je op meer dan één 
opleiding toegelaten? Meld je dan af bij de opleiding waar je niet naartoe 
gaat. 

Meld je altijd aan voor 1 april. Let op: bij 

sommige opleidingen moet je je eerder 

aanmelden (rocmondriaan.nl)

Ik heb pas later 

ontdekt dat de 

zorg goed bij  

me past

Danielle switcht van  
administratie naar zorg

Danielle had na de mavo geen idee welke studie 
bij haar paste. Ze koos voor de administratieve 
richting en werkte bij allerlei bedrijven en instel-
lingen. Door persoonlijke ervaringen kwam ze 
erachter dat ze de zorg in wilde. Als dertiger ging 
ze naar ROC Mondriaan en ze is nu gediplomeerd 
verpleegkundige. 

“Ik heb van alles gedaan. Ik ben eerst ICT gaan 
doen, daarna assistent officemanagement. Als 
secretaresse heb ik verschillende organisaties 
leren kennen. Ook heb ik nog een paar jaar in 
het buitenland gewoond en gewerkt. Ik dacht 
vaak: moet ik dit werk de rest van mijn leven 
blijven doen?”  

Door persoonlijke ervaringen kwam Danielle in 
aanraking met de zorg. “Ik heb twee dierbaren 
begeleid bij hun stervensproces. Dat is zwaar 
maar ook heel dankbaar werk. Ik ben gestopt 
met het administratieve werk en ben teruggegaan 
naar de schoolbanken. Letterlijk, want ik ben de 
bolopleiding gaan doen en niet de bbl. Bij bol 
zit je veel meer op school, bij bbl leer je vooral 
vanuit de praktijk. Voor mijn situatie was dat de 
beste oplossing. Dus daar zat ik opeens weer 
tussen de jongeren. Maar dat is toch heel goed 
gegaan.”

“Als je na de mavo tegen mij had gezegd: jij bent 
typisch iemand voor de zorg, dan had ik mijn 
schouders opgehaald. Zo zag ik dat zelf hele
maal niet. Nu wel. Ook door de verschillende 
stages weet ik dat nu zeker. Mijn laatste stage 

was bij het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. 
Ik heb hier nu ook gesolliciteerd en ben aan
genomen. Daar ben ik blij mee. Ik heb nog veel 
te leren, maar ik heb er zin in. Ik ga met plezier 
naar het werk. Dat heb ik bij mijn vroegere werk 
nooit gehad.”

tip van Danielle “Wat je ook 
kiest, je zit er niet aan vast.  
Je hoeft niet bang te zijn voor 
een verkeerde keuze. Als je 
jong bent is het soms moeilijk 
om te ontdekken waar je hart 
naar uitgaat. Later kun je altijd 
nog bijsturen.” 

Aangemeld en dan?
Keuze gemaakt? Dan start je met jouw opleidingskeuzecheck. Onder
deel hiervan is een gesprek om samen met de betreffende school te  
ontdekken of de gekozen opleiding écht bij jou past. De school waar je 
je hebt aangemeld, kan je hier meer informatie over geven. 
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Ik had geen idee 

waar ik terecht 

kwam

BOL BBL

Wat vinden de  
studenten er van?
Studenten zijn in overgrote meerderheid tevreden over de opleiding die 
zij hebben gekozen en die waarderen zij met een rapportcijfer van een 
6,6. Ook de school wordt gewaardeerd door de studenten, met een 6,4 
als cijfer. Deze cijfers komen uit de JOBmonitor 2020. In dit tweejaarlijks 
onderzoek geven de studenten zelf aan hoe zij denken over verschillende 
onderdelen van hun school en opleiding. Natuurlijk is er altijd ruimte 
voor verbetering. Door studenten zoveel mogelijk de ruimte te geven 
voor inspraak, proberen wij ieder jaar de tevredenheid te vergroten. 
Kortom: jouw mening telt!

Bol? Bbl?
Misschien heb je wel eens gehoord van bol en bbl. Maar wat betekent 
dat ook alweer? Heel simpel. Bij een bolopleiding leer je op school en 
volg je stages (dat noemen we bpv, beroepspraktijkvorming). Bij een 
bblopleiding heb je een baan en ga je naast je werk meestal een dag  
per week naar school.

Waardering opleiding Waardering school

 cijfer

6,6
 cijfer

6,4

5ROC Mondriaan

Mondriaan voelt  
voor mij als familie

bij La Place. Dat beviel heel goed. Ik vind koken 
leuk en bij La Place hebben ze veel verschillende 
gerechten. Ik heb pizza’s gemaakt, salades, sand
wiches, pasta, soep, heel veel. Ik heb er lol in en 
heb er veel geleerd. Toen wist ik wat ik wilde: kok 
worden. Ik denk erover om naar Italië te gaan 
om daar de keuken te leren kennen. Maar ik weet 
zeker dat ik terugkom naar Nederland.”

Tip van eden “Als je echt iets wilt 
bereiken en goed je best doet, 
dan lukt het. Ik heb  
gemerkt dat veel mensen je  
willen helpen. De docenten  
denken met je mee.” 

Vluchten vanuit Afrika naar een land in 
Europa waar je niemand kent. Je komt in een 
asielzoekers centrum terecht en van daaruit in 
Den Haag. Daar moet je je weg zien te vinden. 
Via ROC Mondriaan vind je houvast. Qua taal, 
scholing en werk. “Het voelt als familie. Iedereen 
probeert me te helpen.” 

We hebben het over Eden. Geboren in Eritrea 
(OostAfrika). Vanwege het zeer strenge regime 
vlucht ze op haar 21e naar Europa terwijl haar 
familie achterblijft. Op goed geluk kiest ze voor 
Nederland. Nu ruim zes jaar later voelt ze zich 
hier thuis en droomt ze van een eigen restaurant. 

Via Vluchtelingenwerk leert ze mensen in  
Den Haag kennen en die wijzen haar op ROC 
Mondriaan. “Ze hebben me gemotiveerd en op 
allerlei manieren voor mij gezorgd. Natuurlijk 
moest ik eerst Nederlands leren. Ik ben begonnen 
met een Entreeopleiding. Ik had in Eritrea al een 
opleiding boekhouden gedaan, maar daar kan ik 
hier niet veel mee. Via de Entreeopleiding kwam 
ik in de zorg terecht. Maar dat bleek niets voor 
mij. Ik kan niet goed tegen bloed.”

Bij Mondriaan zijn we gaan kijken naar andere 
mogelijkheden. Ik ben echt goed geholpen. 
Docenten en begeleiders zijn geïnteresseerd in 
me en er wordt volop meegedacht. Ze hebben het 
beste met me voor. Uiteindelijk heb ik gekozen 
voor een horecaopleiding. Ik heb stage gelopen 



Opbouw van een opleiding 
Elke mboopleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en (een of 
meerdere) keuzedelen. 
◆ Het basisdeel is breed en bestaat uit de Nederlandse taal, rekenen, 

loopbaan en burgerschap en de basisvakken van het beroep. Bij de 
niveau 4 opleidingen maakt ook Engels deel uit van het basisdeel. 

◆ Met het profieldeel leer je specifieke kennis en vaardigheden aan, 
gericht op het beroep dat je gekozen hebt. Bij de opleiding Timmerman 
leer je bijvoorbeeld alles over timmeren en houtverbindingen. En bij 
de opleiding Mboverpleegkundige leer je mensen te verplegen en te 
verzorgen. 

◆ Met de keuzedelen krijgt jouw diploma iets extra’s. Je volgt ver
bredende of verdiepende lessen over een bepaald onderwerp.  
Daarmee doe je extra kennis en vaardigheden op. Hiermee kun  
je beter doorstromen naar werk of naar een vervolgopleiding.

Doorstromen
Je kunt binnen het mbo doorstromen van een lager naar een hoger niveau 
of uiteindelijk de stap maken naar het hbo. 

Korter
Als je doorstroomt naar een hoger niveau, duurt de tweede opleiding 
soms korter. Je volgt bijvoorbeeld eerst de niveau 3opleiding Office  
assistant van 2 jaar. Daarna stroom je door naar de niveau 4opleiding 
Management assistent. Dan hoef je nog maar 1 jaar in plaats van 3 jaar 
naar school.

Kosten
Als je op 1 augustus nog geen geen 18 jaar bent, betaal je geen lesgeld 
voor je opleiding. Dat betekent niet dat je opleiding helemaal gratis is.  
Er zijn vaak kosten voor lesmateriaal of boeken.

Basisuitrusting school
Voor sommige opleidingen heb je gereedschappen nodig. Denk aan de 
messen voor een koksopleiding, de scharen voor een kappersopleiding 
of de sleutels voor de opleiding motorvoertuigentechniek. Alles wat je nodig 
hebt om op school de opleiding te volgen en het examen te doen heet de 
basisuitrusting. De school zorgt dat er kosteloos een basisuitrusting voor je 
is. Je kunt ook vrijwillig onderdelen van de basisuitrusting zelf aanschaffen. 

Onderwijsbenodigdheden
Je zorgt zelf dat je beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoon
lijk gebruik. Dit zijn onder andere boeken, softwarelicenties, laptop, 
sport en werkkleding. De school maakt voorafgaand aan je inschrijving 
duidelijk welke leermiddelen je voor je opleiding moet hebben. Kun je 
niet over de onderwijsbenodigdheden beschikken? Dan kun je bij de school 
terecht voor hulp.

Zorg dat je kunt 

switchen

Bereikbaar
ROC Mondriaan zit op verschillende plekken in Den Haag, maar ook in 
Delft, Leiden en Naaldwijk. Sommige gebouwen staan bijna letterlijk op 
een station of op een halte van de Randstadrail of tram. Bij een enkele  
locatie moet je vanaf een station een extra bus pakken of tien minuten 
wandelen. Je krijgt les in gebouwen die voor een groot deel nieuw zijn  
of onlangs helemaal zijn opgeknapt. Benieuwd hoe onze locaties er van 
binnen uitzien? Je bent altijd van harte welkom om een van onze locaties 
te bezoeken tijdens een open dag. Dan krijg je meteen een goed beeld 
van het gebouw en de sfeer binnen de opleidingen.

“De studenten vinden het over het algemeen prettig op de 
scholen. De scholen zijn netjes ingericht en studenten, docenten 
en conciërges zorgen ervoor dat de scholen ook verzorgd blijven. 
Daardoor kunnen studenten zich binnen de grote organisatie 
die ROC Mondriaan is, veilig en gezien voelen.”

Bron: Onderzoek bestuur en opleidingen, vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het 

Onderwijs (20172021)

Ik zie doceren als 
samenwerken met 
studenten
“Of je nou mode gaat doen, retail of techniek; 
voor 70% leren we studenten basisvaardigheden 
waar ze hun hele leven lang plezier van hebben. 
Werk, beroepen; ze kunnen heel snel veranderen. 
Het gaat erom dat jij kunt meebewegen, dat je 
kunt switchen als het nodig is.” 

Dat zegt Job. Hij is docent Retail, maar ook studie
coach. “Ik zie onderwijs vooral als ‘inspelen’. Op de 
eerste plaats inspelen op studenten, maar ook op 
de praktijk; de ontwikkelingen in de Haagse retail. 
Het is dus niet zo dat ik als docent een lesmethode 
heilig verklaar. Nee, ik kijk steeds opnieuw naar de 
situatie. De student, de klas en ook de situatie  
buiten; de actualiteit. Daar haak ik op in.”

Bij Mondriaan zorgen we ervoor dat de vaardig
heden van studenten aansluiten op het beroepen
veld van een bepaalde studie. Als docent Retail 
heb ik veel contact met de detailhandel hier in de 
regio. Ik weet wat er speelt in de Haagse retail. Zo 
kan ik ook sparren met mijn studenten. Wat willen 
zij? Wat past goed? De één is op zijn plek bij de 
plaatselijke schoenenwinkel, terwijl een ander 
juist helemaal past bij de cultuur van een waren
huis. Daar praten we samen over. De student gaat 
zelf de zoektocht aan. Maar ik help daarbij. Draag 
suggesties aan. Stel vragen. En zo komen we er 
samen uit.” 

Job wil elke student beter leren kennen. “Ik stel 
me naar studenten heel open op. We doen het 
samen. Niks moet. Ik ben er om ze te helpen. 
Ik verdiep me in elke student . Wie heb ik voor 
me? Wat speelt er? Je moet niet te snel oordelen. 
Er zitten vaak hele andere verhalen achter dan je 
denkt. Als iemand weer te laat in de les komt, kun 
je daar streng op reageren. Dat deed ik ook toen 
ik tien jaar geleden als docent begon. Nu duik ik 
er meer in. Ik wil weten waaróm een student het 
zo vaak laat afweten. Wat zit daar achter? Door hier 
over te praten, raak je de gevoelige snaar bij de 
student. Dan raak je met elkaar in gesprek. Daar 
kom je samen verder mee.” 

tip van job  “Jij bepaalt je  
eigen weg. Het is jouw ontdek
kingstocht. Als school helpen 
we jou daarbij. We willen jou  
leren kennen, want dan kunnen 
we met je meedenken. Wat een 
studie jou oplevert heb je voor 
een groot deel in eigen hand.” 
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Overzicht van beroepen en sectoren
Economie
Administratief ondersteunend
HRM
Commerciële beroepen
Financiele beroepen
Juridische beroepen
Office, management en business support
Leidinggeven

Veiligheid
Handhaving, Toezicht en Veiligheid
Beveiliging
Veiligheid en Vakmanschap

beauty en hair
Haarverzorging
Schoonheidsverzorging

facilitair

Welzijn
Dienstverlening
Pedagogisch werk
Maatschappelijke zorg
Sociaal Werk
Onderwijsassistent
Verzorgende IG
Vitaliteitsbegeleider

Zorg
Apothekersassistent
Dienstverlening
Doktersassistent
Maatschappelijke zorg
Verpleegkunde
Verzorgende IG
Vitaliteitsbegeleider

Entree-onderwijs
Assistenten opleidingen

VAVO HAAGLANDEN EN TAAL+ school

Horeca
Fastservice
Hospitality 
Kok
Manager/ondernemer horeca (hotel)
Medewerker bediening
Meewerkend horecaondernemer

ICT
ICT Support
IT Systems en devices
Software development 

fashion

Musical
Artiesten  musicalperformer 

Techniek
Autotechniek
Bedrijfsautotechniek
Carrosserietechniek
Elektrotechniek
Installatietechniek
Mechatronica
Metaaltechniek
Middenkader engineering
Middenkader bouw, infra
Onderhoud
Schilderen
Service en aftersales
Technisch leidinggevende
Timmeren, metselen, tegelzetten
Tweewielertechniek

Toerisme en Recreatie
Leisure & Hospitality
Travel & Hospitality
Allround hospitality

kijk op de website voor 
een overzicht van al 
onze opleidingen!

Retail

Logistiek

Sport en Bewegen

Piet Mondriaan wilde niet zomaar schilderen wat 
hij zag. Hij wilde vooral schilderen wat hij voelde. 

Eerst schilderde hij herkenbare landschappen, 
maar uiteindelijk werkte hij volledig abstract. 
Denk maar aan de schilderijen met al die 
gekleurde vlakjes. Hij was een vakman, een pio
nier en inspirator voor velen. Piet Mondriaan ver
tolkte zo de kernwaarden van onze school. Al lang 
voordat wij ze zelf hadden opgeschreven.

Net als Piet Mondriaan staat ROC Mondriaan  
ook niet stil. Als je hier studeert of werkt ben je 
vakkundig, innovatief én betrokken. Van student tot 
bestuurslid, van alumnus tot docent. Wij geloven 

in constant ontwikkelen. De wereld om ons heen 
verandert, maar jij ook. En ons onderwijs en de 
docenten veranderen mee. Met z’n allen zijn we 
altijd nieuwsgierig en willen we nieuwe dingen 
ontdekken. Net als Piet.

We geven meer dan tweehonderd opleidingen vorm 
en zijn hét opleidingscentrum van de regio Haag
landen. Ongeveer 18.000 studenten, jongeren én 
volwassenen, volgen bij ons middelbaar beroeps
onderwijs. Groot? Misschien, maar binnen je 
eigen school kennen we je en word je gemist als 
je er niet bent. Je leert in de klas en in de praktijk. 
We leiden je op tot de maker van morgen. Bij ons 
word je de Mondriaan van morgen. ■

Piet Mondriaan 
‘De Mondriaan van morgen’

Studie Info Punt is: 
◆ Voor mensen, die ondersteuning en advies nodig hebben bij de keuze voor een studie of opleiding.
◆ Voor die jongeren, waarbij twijfels zijn over hun capaciteiten en waarbij een advies nodig is richting 

het onderwijs.
◆ Voor mensen, die algemene informatie willen hebben over opleidingen van ROC Mondriaan.
◆ Vraagbaak op het gebied van Passend Onderwijs.

Waldorpstraat 41
2521 CA Den Haag

088 666 2000
stip@rocmondriaan.nl

Studie Info Punt
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Agenda
Dinsdag 13 oktober 2020 
Mondriaan Markt 16.00 tot 20.00 uur

Dinsdag 8 juni 2021 
Mondriaan Markt 16.00 tot 20.00 uur 

Dinsdag 10 november 2020 
Open Dag 15.00 tot 20.00 uur

Dinsdag 2 februari 2021
Open Dag 15.00 tot 20.00 uur

Dinsdag 9 maart 2021 
Open Dag 15.00 tot 20.00 uur 

Dinsdag 20 april 2021 
Mondriaan Markt 16.00 tot 20.00 uur 

Dinsdag 20 april 2021 
Techniek Markt 16.00 tot 20.00 uur 

Dinsdag 13 oktober 2020
Techniek Markt 16.00 tot 20.00 uur 

Dinsdag 8 juni 2021 
Techniek Markt 16.00 tot 20.00 uur 

Schooljaar 2021 / 2022

opleiding Lesgeld*
Bol  € 1.202, 
Bbl Entree + niveau 2  € 250, 
Bbl niveau 3 en niveau 4  € 606, 

Studiefinanciering
Jonger dan 18 jaar?
Ben je nog geen 18 jaar en doe je een voltijd bolopleiding? Dan krijg 
je geen studiefinanciering. Je kunt wel een ‘tegemoetkoming ouders’ 
aanvragen. Deze tegemoetkoming hangt af van de hoogte van het 
 in komen van je ouders. Als je een bblopleiding volgt, verdien je tijdens 
je op leiding geld en heb je geen recht op een ‘tegemoetkoming ouders’. 
Bolstudenten onder de 18 hebben recht op een gratis OVkaart. Hier
mee kun je gratis met het openbaar vervoer reizen.

18 jaar of ouder?
Ben je 18 jaar of ouder en doe je een voltijd bolopleiding? Dan heb je 
recht op studiefinanciering en een OVkaart. Of je naast je basisbeurs ook 
recht hebt op een aanvullende beurs, hangt af van het inkomen van je 
ouders. Vraag een aantal maanden voordat je 18 wordt studiefinanciering 
aan. Dan is alles op tijd geregeld. Als je een bblopleiding volgt, verdien 
je geld en heb je geen recht op studiefinanciering of een OVkaart.

Lening of gift?
Volg je een Entreeopleiding of opleiding op niveau 2, dan is de studie
financiering altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan 
wordt jouw studiefinanciering pas een gift als je binnen tien jaar je diploma 
haalt. Als je in die periode géén diploma haalt, moet je alles terugbetalen. 
Dit heet de ‘prestatiebeurs’. 

(dit zijn de bedragen voor 2020-2021 – tijdens de productie van deze krant 
zijn nieuwe bedragen nog niet bekend) 
* vanaf 18 jaar 

ROC Mondriaan biedt ook 
volwassenenonderwijs en 
herkansen mavo, havo en 
vwo (vavo) 
Taal+ school
Voor volwassenen die beter Nederlands willen leren lezen, schrijven en 
spreken heeft de Taal+ school veel uiteenlopende cursussen en opleidingen 
in de regio Haaglanden. De Taal+ school biedt ook cursussen rekenen en 
digitale vaardigheden aan. Deelnemers kunnen, afhankelijk van hun taal
niveau en resultaten, doorstromen naar het mbo. Kijk op  
rocmondriaan.nl/taalplus voor informatie.

VAVO Haaglanden, voor mavo, havo en vwo
Ben je gezakt voor je examen en wil je een herkansing op een diploma
mavo, havo of vwo, ga dan eens kijken bij VAVO Haaglanden. Een ruim 
opgezette school in het gebouw van Hogeschool Inholland waar je een 
flexibel opleidingsaanbod vindt en gerichte begeleiding. Losse certificaten 
behalen kan bij ons ook. En dat voor een klein deel van het bedrag die 
de particuliere opleidingsmarkt vraagt. Meer informatie vind je op 
vavohaaglanden.nl

TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website rocmondriaan.nl voor 
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.
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