STUDIEGIDS
2023/2024
Astrum College
maakt werk van jou!
Alle aandacht voor jouw dromen,
talenten, kansen en ideeën. In een
kleinschalige, ongedwongen sfeer,
zodat jij je snel thuis voelt.

astrumcollege.nl
Astrum College is onderdeel van ROC A12

VOORWOORD

Alle aandacht voor
jouw mogelijkheden
Als je naar het mbo gaat, heb je veel te kiezen.
Een studie die bij jou past, een school die daar werk
van maakt en jouw toekomst serieus neemt.
Het Astrum College maakt werk van jouw dromen
en talenten. Maar ook van jouw twijfels als je er nog
niet uit bent. En van jouw ideeën om ons onderwijs
nog beter te maken. Onze school is niet te groot en
niet te klein, zodat jij alle aandacht en begeleiding
krijgt die je nodig hebt. Of dat nou een zetje in de
rug is of juist extra uitdaging.
We bieden een afwisselende mix van theorie
en praktijk. En een ongedwongen sfeer
waarin jij jezelf kunt zijn en jezelf steeds
opnieuw kunt uitvinden.

Wij zijn er voor jou en willen
dat jij het beste uit jezelf haalt.
Ons onderwijs richten we
daarom in met, voor én
door onze studenten.
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Het Astrum College in cijfers

1400

113
38
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41
Astrum College is een landelijk erkende gezonde school. En een Unesco-school: er is
veel aandacht voor internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.
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OVERZICHT MBO-OPLEIDINGEN

2023/2024
Horeca
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Niveau BOL BBL

Verpleging & verzorging

Pag. 16

Niveau BOL BBL

Kok

2

Helpende zorg & welzijn

2

Zelfstandig werkend kok

3

Verzorgende (IG)

3

Gastheer/-vrouw

2

Verpleegkundige

4

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

3

Leidinggevende keuken

4

Manager/ ondernemer horeca

4

Handel
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Niveau BOL BBL

Welzijn

Pag. 17

Niveau BOL BBL

Pedagogisch medewerker kinderopvang

3

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

4

Onderwijsassistent

4

Retailmedewerker

2

Praktijkopleider

4

Retailspecialist

3

Begeleider maatschappelijke zorg

3

Retailmanager

4

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

4

Vakman – ondernemer

4

Toerisme & recreatie
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Niveau BOL BBL

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

3

Leidinggevende travel & hospitality

4

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

3

Leidinggevende leisure & hospitality

4

Commerciële dienstverlening

Pag. 12 Niveau BOL BBL

Commercieel medewerker

3

(Junior) accountmanager

4

Marketing & communication specialist

4

International marketing & communication specialist

4

Financiële beroepen

Pag. 13 Niveau BOL BBL

Assistant business services

2

Allround assistant business services

3

Business administration & control specialist

4

Recht & arbeid

Pag. 14 Niveau BOL BBL

Legal, insurance & HR services specialist

4

Klik voor meer informatie of ga

naar astrumcollege.nl/opleidingen
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Media
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Mediavormgever

ICT

Niveau BOL BBL
4

Pag. 19

Niveau BOL BBL

Allround medewerker IT systems and devices

3

Expert IT systems and devices

4

Software developer

4

Veiligheid
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Beveiliger 2

Sport & beweging

Niveau BOL BBL
2

Pag. 21

Niveau BOL BBL

Sport- & bewegingsleider

3

Coördinator buurt, onderwijs & sport

4

Coördinator sport, bewegen & gezondheid

4

Doorstroomschema

Welk niveau kan ik doen?
Jij weet misschien al welke opleiding je wilt gaan doen,
maar welk niveau past het beste bij je? Het Astrum College
heeft mbo-opleidingen op drie niveaus. Dat maakt de
keuze makkelijk, want vanuit een lager niveau kun je altijd
doorstromen naar een hoger niveau.

Instromen op:

Doe je havo/
vwo 3, 4 of 5?

Havo-/vwo-diploma

Niveau 4

Overgangsbewijs van
havo/vwo 3 naar
havo/vwo 4

Niveau 3 of 4

Geen overgangsbewijs
van havo/vwo 3 naar
havo/vwo 4

Niveau 2

Theoretische leerweg

Heb je een
vmbo-diploma?

Gemengde leerweg

Niveau 3 of 4

Kaderberoepsgerichte
leerweg

Basisberoepsgerichte
leerweg

Heb je geen diploma
of een schooldiploma
praktijkonderwijs?

Niveau 2

Entree*

* Voor een entreeopleiding verwijzen wij je door
naar het Dulon College.

Goed om te weten:
Met een niveau 4 diploma
kun je door naar het hbo!
STUDIEGIDS 2023 / 2024
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HORECA
Zit gastvrijheid in jouw bloed en wil jij werken in een dynamische
omgeving? Welkom in de wereld waar de klant koning is en jij pas
tevreden bent als alle gasten met een goed gevoel naar huis gaan.
Je kunt aan de slag bij hotels, restaurants, cafés, cateringbedrijven
en congrescentra. Daar heb jij een rol in de keuken, achter de bar,
in de bediening of als manager.
Opleidingen
•
•
•
•
•
•

Kok
Zelfstandig werkend kok
Gastheer/-vrouw
Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw
Leidinggevende keuken
Manager/ondernemer horeca

Niveau
2
3
2
3
4
4

Klik voor meer

informatie over horeca

La R

ana
Koken
en bed
ienen
leer je
in La R
ana,
hét eig
en rest
a
u
rant
van he
t Astru
m
Colleg
e

Hospitality is
a state of mind
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Ramon Mol
Opleiding:
LEIDINGGEVENDE KEUKEN
BOL - Niveau 4

Uiteindelijk wil ik
werken in een
sterrenrestaurant
Ik zit nu in het laatste jaar
van mijn opleiding en heb
het op deze school goed
naar mijn zin. Het klikte al
tijdens de open dag. Het
Astrum College is een fijne,
kleinschalige school waar je persoonlijk
wordt benaderd. De docenten weten precies
wie je bent, wat je kunt en spelen goed in op wat
je nodig hebt.

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan

je aan het eind van de opleiding een wijnkennisdiplo-

praktijk in het leerrestaurant La Rana. Daar runnen we

ma (SDEN 3) kunt behalen en sommelier kunt worden.

een dag in de week het restaurant en krijgen we een
middag praktijkles. Voor mij houdt dat in dat ik kook

Opleiding voor doorzetters

en leidinggeef in de keuken. Dit is ook precies wat

Naast de opleiding werk ik ook tien tot dertig uur in

mijn toekomstige baan inhoudt.

een restaurant. Zo vullen praktijk en theorie elkaar
heel goed aan. Deze opleiding is bedoeld voor

Creatief

doorzetters. Horeca is hard werken en dat weet je. Je

Wat ik het liefste doe? De borden opmaken, want daar

kunt pas naar huis als het werk klaar is. Halverwege

kan ik echt mijn creativiteit in kwijt. Wist je bijvoor-

opgeven is geen optie. Daarnaast moet je flexibel,

beeld dat het visueel heel sterk werkt als je alles in

sociaal en vriendelijk zijn. Ik zit goed op mijn plek en

oneven aantallen presenteert? Precies dat soort

wil alleen maar groeien. Uiteindelijk zou ik willen

trucjes leer je op school. Ook interessant is het vak

werken in een sterrenrestaurant. Ik hoop op het

‘wijnkennis’, waarbij de lessen zo opgebouwd zijn dat

hoogst haalbare.
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HANDEL
Ga ondernemen in je eigen pop-up store, maak je eigen website, organiseer
een ‘Business for one day’ en laat daar jouw ondernemerskwaliteiten zien.
Trekt het buitenland jou aan? Loop stage in Düsseldorf, Belfast of Malta of ga
op buitenlandse reis naar Oberhausen, Belfast, Londen, Valencia of Düsseldorf.
Opleidingen
•
•
•
•

Retailmedewerker
Retailspecialist
Retailmanager
Vakman - ondernemer

Klik voor meer

informatie over handel
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Niveau
2
3
4
4

JIJ BENT:
Goed met cijfers
Klantgericht
Commercieel

De wereld ligt
aan jouw voeten
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Ben je gastvrij, representatief, sociaal en voel je aan wat gasten willen? Ben je
geïnteresseerd in toeristische bestemmingen, frontoffice, sales, outdoor, evenementen
en animatie? En wil je werken in een sector die bruist van energie? Je kunt gaan
werken als reisleider, activiteitenbegeleider, gastheer/gastvrouw, receptionist,
frontofficemanager of coördinator van evenementen.
Samen met bedrijven uit de toeristisch-recreatieve
sector zorgen wij voor een opleiding die aansluit bij de
branche en bij jouw eigen wensen. De lessen worden
in het Nederlands en Engels gegeven en daarnaast
volg je Duits én Spaans. Tijdens het tweede jaar van
je opleiding krijg je de kans om in het buitenland stage
te lopen en je eigen grenzen dus te verleggen!

Opleidingen

JIJ BENT:
Gastvrij
Representatief
Commercieel

Niveau

Toerisme
• Zelfstandig medewerker travel & hospitality
• Leidinggevende travel & hospitality

3
4

Recreatie
• Zelfstandig medewerker leisure & hospitality
• Leidinggevende leisure & hospitality

3
4

Klik voor meer informatie
over toerisme & recreatie
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Denzel Inge
Oud-student van de opleiding:
LEIDINGGEVENDE TRAVEL & HOSPITALITY
EN LEIDINGGEVENDE LEISURE & HOSPITALITY
BOL - Niveau 4

MET EEN STAGE
IN HET BUITENLAND
LEER JE ZOVEEL MEER!
Denzel had in mavo 4 nog geen idee wat hij wilde gaan doen. Dat hij
met mensen wilde werken stond wel vast. Hij twijfelde daarom tussen
de Koninklijke Marechaussee of toerisme. Tijdens een open dag bij het
Astrum College overtuigde een student hem ervan om voor de
toeristische sector te kiezen.
“Ik combineerde de niveau 4 opleiding leiding

roofvogelshow. Het overtrof mijn verwachtingen

gevende travel & hospitality met de opleiding

en ik heb er echt heel veel van geleerd.”

leidinggevende leisure & hospitality. Op die manier
haalde ik twee diploma’s tegelijk. Daarvoor volgde ik

Stage op Curaçao

extra vakken, maar het was voor mij goed te doen.

“Mijn extra stage heb ik op Curaçao gelopen.

Ik had met een economiepakket en talen op de

Ik woonde in een studentenhuis in Willemstad

mavo een goede basis. In drie jaar tijd heb ik beide

en werkte als allround gastheer voor een

diploma’s behaald.”

villa/B&B waar twintig gasten konden verblijven.
Daar regelden wij alles om het – voornamelijk

Van zakelijk tot entertainment

Amerikaanse gasten – naar de zin te maken.

“Ik heb zelfs de tijd genomen om een extra stage te

We haalden hen op bij het vliegveld en regelden

doen. Het eerste jaar heb ik stage gelopen in een

excursies of activiteiten, maar we zorgden ook

hotel in Arnhem. Daar werkte ik bij de receptie en

dat de handdoeken bij het zwembad verschoond

hielp voornamelijk zakelijke gasten en (Olympische)

werden. Ik vond het super; gastvrijheid bieden en

topsporters. De tweede stage was in Tenerife. Daar

álles regelen, zodat het de gasten aan niets

koos ik voor een stage die buiten mijn ‘comfort-

ontbrak.”

zone’ lag: hotel-entertainment. We organiseerden de
hele dag activiteiten, zoals boogschieten, darts,

Ambassadeur van de opleiding

sjoelen, aguagym, yoga, schieten met een nep

“Dankzij al die stages kreeg ik meer ervaring in het

pistool, minigolf, zumba, waterpolo en nog veel

vak. Ik leerde in de praktijk hoe het echt werkt,

meer! In de avond organiseerden we bingo, een

bijvoorbeeld het ontvangen van gasten of

muziek- of filmquiz, dansshow of we lieten een

klachtenafhandeling. Dat hielp mij ook weer om

extern bedrijf iets organiseren, bijvoorbeeld een

toekomstige studenten te helpen bij hun
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studiekeuze. Ik was een ambassadeur van de

beetje spannend, maar je leert er enorm veel van.

opleiding, waardoor ik heel betrokken was bij de

Je wordt er erg zelfstandig, want je moet alles zelf

school. Ik nam deel aan vergaderingen en open

regelen. Dat is echt goed voor je ontwikkeling.”

dagen en dacht mee over het promoten van de
opleiding. Heel leuk om te doen. Zelf was ik heel
tevreden over de opleiding. Je krijgt veel verant
woordelijkheid, maar als je ergens tegenaan loopt is

Toekomst?
“Op dit moment werk ik bij Hotel Papendal bij de
receptie, precies zoals tijdens mijn eerste stage.

er altijd iemand om je te helpen.”

Ik heb me wel ingeschreven voor hbo toerisme, maar

“Wat ik toekomstige studenten áltijd aanraad?

de praktijk verder leren is ook heel aantrekkelijk…”

weet nog niet zeker wat ik volgend jaar ga doen. In

Ga naar het buitenland! Het klinkt misschien een

STUDIEGIDS 2023 / 2024
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COMMERCIËLE
DIENSTVERLENING
De commerciële opleidingen bereiden je voor op beroepen binnen marketing & sales
en staan in het teken van ondernemerschap, (buitenlandse) contacten leggen,
netwerken opzetten en onderhouden. Je vindt het leuk om een vreemde taal te
leren en je interesse ligt bij economie.
Zo zet jij promotiecampagnes op, schrijf jij een
marketingplan voor een nieuw product, start
je een eigen business met website en loop je
mogelijk stage in Belfast, Valencia of Malta.
Maak een buitenlandse reis naar Oberhausen,
Polen, Berlijn, Valencia, Venetië, Berlijn of Londen.

Opleidingen
•
•
•
•

Commercieel medewerker
(Junior) accountmanager
Marketing & communication specialist
International marketing & communication specialist

Klik voor meer informatie
Wil jij versneld
jouw diploma halen
op niveau 4? Dat kan!
Dit geldt voor o.a. de opleiding
(international) marketing &
communication specialist.
Bekijk de mogelijkheden:

12
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over commerciële dienstverlening

Niveau
3
4
4
4

FINANCIËLE
BEROEPEN
Heb jij iets met cijfers en ben je ICT-vaardig? Werk je geconcentreerd en nauwkeurig
en kun je goed omgaan met vertrouwelijke informatie? In een financieel beroep
zorg je voor de maandafsluiting, dien je de aangifte inkomstenbelasting in of stel je
facturen op voor een financiële afdeling, een administratie- of accountantskantoor.
Ook voor begrotingen of het afsluiten van een grote order draai jij je hand niet om.
Na de opleiding
Jij kunt met een diploma aan de slag bij een
administratiekantoor of op de afdeling financiële
administratie van een bedrijf. Na niveau 3 kun je
doorstromen naar niveau 4.
Met een niveau 4 diploma kun je op het hbo een
studie volgen in het economisch domein, bijvoorbeeld
accountancy en bedrijfseconomie.

Opleidingen
• Assistant business services
• Allround assistant business services
• Business administration & control specialist

Niveau

Wil jij versneld
jouw diploma halen
op niveau 4? Dat kan!
Dit geldt voor o.a. de opleiding
business administration &
control specialist. Bekijk de
mogelijkheden:

2
3
4

Klik voor meer informatie
over financiële beroepen
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Jan de Grauw
Oud-student van de opleiding:
LEGAL, INSURANCE &
HR SERVICE SPECIALIST
BOL - Niveau 4

MET DEZE
OPLEIDING HEB
JE EEN HELE
MOOIE BASIS
Jan de Grauw is oud-student van de opleiding legal, insurance en HR services
specialist. Deze opleiding is een samenvoeging van de voormalige opleidingen
medewerker human resource management en juridisch administratief medewerker.
“Om deze opleiding te kunnen volgen, heb ik een

Mooie basis

extra stage gelopen. Mijn eerste stage was een half

“Met deze opleiding heb je een hele mooie basis.

jaar bij de Rechtbank, afdeling Bestuursrecht. Mijn

Zelfs al kies je uiteindelijk iets anders, je kunt het

tweede stage was ook een half jaar en liep ik bij

altijd toepassen. Het werkveld is uitdagend en je

AW Facility Services op de verzuimafdeling. Als

hebt met veel organisaties en de onderlinge

extraatje heb ik daar het LIO-Lab van school aan

verhoudingen daartussen te maken; van UWV tot

toegevoegd. Dat is een project op het Astrum College,

overheid tot advocatenkantoor.“

waarbij juridische studenten hun mede-studenten
advies geven. Denk daarbij aan studentenzaken als

“Mijn droombaan? Ik wil graag re-integratiecoach

zorgverzekeringen, DUO, arbeidscontracten en vragen

worden en mensen met een afstand tot de

over kamerhuur. Mijn rol was het begeleiden ervan. Ik

arbeidsmarkt aansturen en begeleiden. Denk daarbij

vond het heel nuttig en een goede manier om de

bijvoorbeeld aan vluchtelingenwerk.”

theorie toe te passen in de praktijk.”

Door naar hbo social work
Voor mezelf zorgen

“Mijn voorkeur gaat uit naar de sociale kant van

“Wat ik het meest leerzaam vond aan de stage

deze opleiding. Vakken als organisatiekunde en

periode? Dat was voor mij zelfstandigheid en een

meer leren over het sociale vangnet vond ik heel

volwassen leven. Ik leerde meer over het leven als

interessant. De juridische en administratieve

werkende, zowel op mijn stage als bij mijn bijbaan.

aspecten zijn niet echt mijn ding. Ik heb me nu

Ook ging ik op kamers wonen, dus moest ik voor

ingeschreven voor hbo social work. Ik verwacht dat

mezelf zorgen. Op school heb ik heel veel geleerd

de juridische kant daar goed aan zal sluiten op de

van de docenten. Zij hebben zo veel vakkennis en

sociale, met als belangrijkste doel om de cliënt zo

zijn allemaal voorbeelden voor de studenten. Ze

goed mogelijk te helpen.”

zien je binnen de school en weten wat er speelt.”
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Wil jij versneld
jouw diploma halen
op niveau 4? Dat kan!
Dit geldt voor o.a. de
opleiding legal, insurance
& HR services specialist.
Bekijk de mogelijkheden:

RECHT
& ARBEID

Wetten en regels saai? Zeker niet! Je kunt er straks mee gaan werken in een
juridische kantooromgeving of in een balie- en klantomgeving. Denk aan
advocatenkantoren, rechtbanken, gemeenten, maar ook personeelsafdelingen,
uitkeringsinstanties of een juridisch loket. Je oefent veel praktijksituaties, zodat
je bent voorbereid op de stage en goed kunt doorstromen naar het hbo.
In de drie leerjaren van Legal, insurance & HR services
specialist krijg je beroepsgerichte vakken zoals
inleiding recht, sociaal recht, burgerlijk procesrecht,
arbeidsrecht en strafrecht. Vakken als juridisch
rekenen, Engels, Nederlands en ICT worden binnen
deze beroepsgerichte vakken gegeven zodat je direct
kunt toepassen wat je leert. Wanneer je de opleiding
Legal, insurance & HR services specialist volgt kom
je daarnaast in aanraking met buitenlandse
rechtssystemen.

De grens over
• Tijdens de opleiding ga je op studiereis naar
Valencia, een dagje skiën en naar de kerstmarkt
in Oberhausen.
• Met het PenNed-project start je met klasgenoten
een bedrijf op en leer je internationaal inkopen en
verkopen.

Opleidingen

Niveau

• Legal, insurance & HR services specialist

4

Klik voor meer informatie
over recht & arbeid
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VERPLEGING
& VERZORGING
Je helpt graag mensen die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen.
Dit doe je bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, verpleeghuis of in de
thuiszorg. Met de opleiding helpende zorg & welzijn ondersteun je
kinderen of volwassenen met hun dagelijkse bezigheden.
Met de opleiding tot verzorgende verzorg je mensen
die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dit
kan in bijvoorbeeld de ouderen-, gehandicapten- of
thuiszorg. Bij de opleiding verpleegkundige geef je
zorg en begeleiding aan mensen die een complexe
zorgvraag hebben. Je voert verpleegtechnische
handelingen uit.

Opleidingen
• Helpende zorg & welzijn
• V
 erzorgende (IG)
• Verpleegkundige

Jouw passie?
Werken met mensen!
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Klik voor meer informatie

over verpleging & verzorging

Niveau
2
3
4
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Anderen kunnen
op jou rekenen
en vertrouwen

WELZIJN

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
& PEDAGOGISCH WERK
Ben jij sociaal, zelfverzekerd, b
 etrouw
baar en help je graag anderen?
Bij Welzijn bied jij hulp aan mensen
in onze samenleving die extra steun
hard kunnen gebruiken.
Je kunt werken met mensen met een beperking, maar
ook met kinderen en jongeren. Word jij enthousiast van
het werken met kinderen? Dan kan je bijvoorbeeld aan
de slag als onderwijsassistent of in de kinderopvang.

Opleidingen

Niveau

Maatschappelijke zorg - werken met volwassenen
• Begeleider maatschappelijke zorg
3
• Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
4
Pedagogisch werk - werken met kinderen
• Pedagogisch medewerker kinderopvang
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
• Onderwijsassistent
• Praktijkopleider

3
4
4
4

Klik voor meer

informatie over welzijn
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MEDIA
We kunnen niet meer zonder computers, smartphones en tablets.
Ook bij bedrijven gaat veel geautomatiseerd en vind je geavanceerde
computernetwerken. ICT-specialisten zijn daarom nu én straks hard
nodig om al die technologie te onderhouden en up-to-date te laten
zijn. Ligt jouw specialisme bij programmeren en ontwikkelen? Denk
dan aan Software Developer. Of ben jij een echte creatieveling en wil
je leren hoe je dat inzet in de designwereld? Dan is de opleiding
mediavormgever iets voor jou!

MEDIAVORMGEVER
Heb jij interesse in de creatieve kant van de digitale
wereld? Heb je gevoel voor kleur en vormgeving, ben
je ondernemend, zelfstandig en kun je goed inspelen
op behoeften en wensen van anderen? Dan past
mediavormgeving helemaal bij jou!

Opleidingen

Niveau

• Mediavormgever

4

JIJ BENT:
Klantgericht
Analytisch
Leergierig

Jij bent:
Klantgericht
Communicatief sterk
Initiatiefrijk
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De digitale wereld
is groot, divers
en verandert
continu

ICT
SOFTWARE
DEVELOPER

ICT

Ben jij handig met de computer? Dan is de niveau
4-opleiding tot software developer iets voor jou.
Geen programmeertaal is jou straks vreemd. Van
ontwerpen en realiseren tot implementeren: met deze
opleiding word jij een allround software developer.

Opleidingen
• Allround medewerker IT systems and devices
• Expert IT systems and devices
• Software developer

Niveau
3
4

Ligt je hart bij het inrichten en onderhouden
van informatiesystemen, kies dan voor Allround 
Medewerker IT Systems and Devices of voor
Expert IT Systems and Devices. Je leert meer
over de volgende onderwerpen:
• Netwerkinfrastructuur
• Hard- en Software
• Cloud Computing
• Servicemanagement
• Security
• Applicatiemanagement

Klik voor meer

informatie over media & ICT

STUDIEGIDS 2023 / 2024
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Jij staat en gaat voor
een veilige wereld

VEILIGHEID
Jij zorgt voor de veiligheid om kantoren, havens, vliegvelden,
overheidsgebouwen, bedrijventerreinen, scholen en musea.
Ook kun je grote evenementen en festivals gaan beveiligen.
Als beveiliger 2 (niveau 2) word je opgeleid tot een
professional die de veiligheid in verschillende situaties
kan waarborgen. Je leert preventief toezicht houden
zodat calamiteiten worden voorkomen. Je ontwikkelt
een neus voor zaken die niet in de haak zijn en neemt
daar doeltreffende maatregelen tegen.

Klik voor meer

informatie over veiligheid
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Opleidingen
• Beveiliger 2

Niveau
2

SPORT &
BEWEGEN
Breng jij graag mensen in beweging? Werk je graag samen om mensen te motiveren
om het beste uit zichzelf te halen? Sta je graag voor een groep mensen?
Ben jij een doener en sta je het liefst met je voeten in
de praktijk? Dan is de opleiding sport- & bewegings
leider wellicht iets voor jou.
Houd jij van plannen, organiseren en coördineren
en wil je misschien wel verder studeren? Dan zijn
onze opleidingen op niveau 4 voor jou geschikt!
Een coördinator buurt, onderwijs & sport richt zich
op het stimuleren van sport- en bewegingsactiviteiten
bij diverse doelgroepen. Een coördinator sport,
bewegen & gezondheid stimuleert deelnemers om
een gezonde leefstijl aan te nemen en te houden.

Je leert zo veel mogelijk in de praktijk. Maar als je
dan toch op school bent, zijn Lokaal Vitaal, de
Astrum fitness en het Biljoenbad inspirerende
leeromgevingen.

Opleidingen

Niveau

• Sport- & bewegingsleider
• Coördinator buurt, onderwijs & sport
• Coördinator sport, bewegen & gezondheid

3
4
4

Klik voor meer informatie
over sport & bewegen
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OOK DIT IS HET
ASTRUM COLLEGE
Bij het Astrum College gaan studenten voor uitdaging, ontwikkeling en
praktijkervaring. We kijken waar jouw talenten liggen, maar bieden je ook
extra uitdaging. Zit er iets voor jou tussen?

Lokaal Vitaal
Lokaal Vitaal is een gloednieuwe ruimte binnen het Astrum College. Hier staat gezond leven centraal. De
voormalige bibliotheek van Velp heeft ruimte gemaakt voor deze inspirerende ruimte, waar de studenten van
het Astrum College les krijgen. De focus ligt op het inzetten van een brede scope: denk daarbij aan het goed in
je vel zitten, samen sporten, voldoende slaap en gezonde voeding.

Ambassadeurs
Ambassadeurs zijn mbo-studenten die zich op school,
tijdens hun stage of op een andere manier tijdens hun
opleiding hebben onderscheiden. We kijken verder dan
het halen van hoge cijfers en kiezen jaarlijks onze
Ambassadeur voor de landelijke verkiezing.

Culinair genieten
in leerrestaurant La Rana
La Rana is het leerrestaurant van het Astrum College. Studenten
van de opleiding horeca doen bij La Rana praktijkervaring op over
drank- en warenkennis en kook- en serveertechnieken. Ze maken
kennis met internationale keukens en talloze culinaire hoogstandjes.
Als gast eet je er heerlijke gerechten tegen een vriendelijk prijsje.
Kijk voor meer informatie op: astrumcollege.nl/leerrestaurant-la-rana
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Zorg en Technologie
Het Astrum College wil haar studenten zo goed mogelijk
voorbereiden op hun toekomstige beroepen, daarom
werken wij nauw samen met het bedrijfsleven. Er is een
Zorg & Technologie lokaal ontwikkeld waardoor er in een
vroeg stadium al kennis gemaakt kan worden met de
nieuwste en modernste zorgsystemen. Die kennis nemen
de studenten mee naar hun stages.

Gezonde school
Jouw gezondheid vinden wij belangrijk. Bij ons kun je het
sportprogramma Sport4You volgen om aandacht te besteden
aan een betere leefstijl. We hebben ‘gezonde schoolpleinen’ én
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Ook op het
gebied van voeding dragen wij bij aan jouw gezondheid. Zo vind je
in de kantine en automaten eten en drinken dat aansluit bij de
doelstellingen van de Gezonde School.

Praktijk op school
Ook binnen school vind je professionele voorzieningen en
praktijklokalen om het vak te leren. Je kunt jouw skills
ontdekken én ontwikkelen in bijvoorbeeld het Media &
ICT Lab, het Zorglokaal, het Ondernemerslab en
Leerrestaurant La Rana. In het splinternieuwe AT-lab
doen studenten, werknemers én ondernemers samen
kennis en inspiratie op. Hier krijg jij alle ruimte om je
creativiteit te gebruiken.

Unesco-school
Het Astrum College is een Unesco-school. Dat betekent veel
internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.
Zo kun je op stage in het buitenland en bijvoorbeeld helpen
in Ethiopië of in tehuizen in Bosnië. Een geweldige ervaring!

STUDIEGIDS 2023 / 2024
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PRAKTISCHE
INFO
Op het mbo kun je kiezen voor BOL- en BBL-opleidingen
Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) volg je
volledig dagonderwijs. Je zit niet alleen in de
schoolbanken, maar leert ook veel in de praktijk. Je
gaat op excursies, ontmoet gastdocenten, bezoekt
bedrijven en loopt stages.
BBL staat voor de beroepsbegeleidende leerweg.
Dat betekent dat je meestal één dag in de week
naar school gaat en daarnaast minimaal 20 uur per
week werkt.

Standaard vakken
Tijdens jouw opleiding staat de praktijk centraal en
doe je veel kennis en ervaring op in jouw vakgebied.
Ook krijg je bij elke opleiding vakken als rekenen,
Nederlands, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Keuzedelen
Alle mbo-opleidingen zijn opgebouwd uit een
basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het
basis- en profieldeel zijn ‘vaste’ onderdelen binnen
jouw opleiding. Welk keuzedeel jij kiest, bepaal je zelf.

24
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Kosten
BOL
Je moet lesgeld betalen als je op 1 augustus van een
studiejaar 18 jaar of ouder bent. Voor een BOLopleiding betaal je € 1.239,- per studiejaar*.
BBL
Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van
een studiejaar 18 jaar of ouder bent. De hoogte van
het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de
opleiding:
• niveau 1 of 2 naar: 258 euro*
• niveau 3 en 4 naar: 624 euro*

Studentenondersteuning
Heb je extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het
gebied van beroepskeuze, emotionele of praktische
problemen of heb je een beperking? Bij Studenten
ondersteuning werken deskundigen die jou kunnen
helpen je studie succesvol af te ronden.
*D
 it lesgeld is vastgesteld voor 2022-2023 en is een richtlijn
voor 2023-2024

5 TIPS

voor jouw
studiekeuze
Hoe kies je nou de opleiding die écht goed bij jou past?
Volg de 5 onderstaande stappen en jouw keuze wordt
een stuk eenvoudiger!

1

Wat vind je leuk om te doen?
Bespreek dat ook eens met je
ouders, vrienden en vriendinnen.

!

i

4
5

?
Overleg
eens met
een decaan

2

Welke toekomstige
beroepen lijken jou
interessant?

3

Zoek
bijpassende
opleidingen

Bezoek een infoavond,
open dag of schrijf je in
voor een meeloopdag

Meer info?
astrumcollege.nl/
studiekeuze
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Ik ga
voor het
Astrum

EN HET ASTRUM
GAAT VOOR MIJ
26
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AANMELDEN
IN 4 STAPPEN
Heb jij jouw opleiding gevonden?
Schrijf je dan als volgt in:

1

Meld je aan via
astrumcollege.nl/aanmelden

2

Vul een digitaal doorstroomdossier
(DDD) in voor Astrum College

3

Je ontvangt een brief met uitleg over
hoe de aanmelding verder verloopt

4

Je wordt uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek

Wat is een digitaal
doorstroomdossier (DDD)?
Het DDD is een extra digitaal informatiedocument met gegevens over
jouw vooropleiding en motivatie. Samen met jouw aanmelding
is het DDD het startpunt voor een kennismaking.
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OPEN
DAGEN
BEZOEK HET
ASTRUM COLLEGE
EN KOM NAAR EEN VAN ONZE

OPEN DAGEN

Kijk voor meer informatie op

Bezoekadres
Hoofdvestiging
Gruttostraat 10
6883 CN Velp

ASTRUMCOLLEGE.NL
/OPENDAG

Postadres
Postbus 93
6880 AB Velp
T 026 - 363 38 33
E info@astrumcollege.nl

astrumcollege.nl
Astrum College is onderdeel van ROC A12

