Veiligheid en Vakmanschap
Informatie schooljaar 2018-2019

Geachte toekomstige leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Je hebt belangstelling voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap voor het schooljaar 2018-2019.
Om de juiste uitstroomrichting voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap te kiezen, kun je op de
website VeVa.nl een vaktest doen.
Er zijn drie uitstroomrichtingen: Grondoptreden, Maritiem en Mechatronica en er zijn in totaal 146
stage- (BPV) plaatsen beschikbaar.
VERDELING LEERLINGEN PER UITSTROOM EN NIVEAU
Uitstroomrichting
Niveau
Crebo
Aantal Stageplaats (BPV)
Grondgebonden optreden (GROP)

2

25416

36 Landmacht
20 Marinier

Grondgebonden optreden (GROP)

3

25418

20 Landmacht

Maritiem

2

25417

5 Marinier
20 Marine

Maritiem

3

25419

20 Marine

Mechatronica (MECH)

2

25342

15 Marine

Mechatronica (MECH)

3

25340

10 Marine

Totaal

146

Om je uit te nodigen voor een studiekeuzeadviesgesprek, hebben wij eerst onderstaande papieren van
je nodig:



het inschrijfformulier van het ROC Kop van Noord-Holland (hierop dien je de naam van de
opleiding en het nummer van de uitstroomrichting aan te geven);
kopie ID voor - en achterzijde;

Naar aanleiding van je aanmelding voor de opleiding word je uitgenodigd voor een
studiekeuzeadviesgesprek. Als de uitkomst van dit gesprek positief is, word je voorlopig in de opleiding
geplaatst.
Let op! Bij sommige opleidingen zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, meld je daarom snel
aan.
Tijdige aanmelding en afwikkeling van het bovenstaande is vanwege het beperkte aantal beschikbare
stage- (BPV) plaatsen bij defensie dus van belang.
DEFENSIE ACCOUNT
Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding bij het ROC dien je je ook aan te melden bij defensie.
Dit kun je doen, zodra je van ons een e-mail hebt ontvangen met daarin de benodigde informatie.
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SMA
Voor toelating tot de opleiding is het tevens vereist dat je een positieve uitslag krijgt van een medische
keuring door een Regionaal Sportmedisch Adviescentrum, een zogenoemd Sportmedisch Advies
(SMA).
VOG
Nadat je een positieve uitslag hebt gekregen voor het studiekeuzeadviesgesprek en dit verwerkt is bij
defensie ontvang je van defensie een link voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag
(VOG)
LET OP! Bij het aanvragen is een eigen DigiD code van jou vereist en kan de VOG alleen via IDeal
betaald worden. Het aanvragen van een DigiD code duurt vijf werkdagen.
Fysiek karakter van de opleiding
Wij willen je erop attenderen dat de opleiding vanwege de militaire vakken en de dagelijkse
sportlessen een groot fysiek karakter heeft. Daarnaast worden de leerlingen tijdens de maandelijkse
stages behoorlijk belast en maken ze lange dagen.
Bovenstaande gaat soms gepaard met blessures. Gebleken is dat de blessures zijn te verdelen in de
volgende categorieën:
 leerlingen die geen sportachtergrond hebben en daardoor minder belastbaar zijn;
 oude verzwegen blessures die opspelen;
 leerlingen die naast school nog volop in de avonduren sporten (overbelasting).
Advies aan jou is het volgende: wees je bewust van het fysieke karakter van de opleiding en dat dit
inhoudt dat je dagelijks gaat bewegen en dat je daarmee fysiek/orthopedisch belast wordt. Om te zien
waar je op gekeurd wordt bij defensie en of je fit genoeg bent kun je de volgende site bezoeken.

Klik op http://www.werkenbijdefensie.nl, ga naar ‘werken bij’ en klik vervolgens op ‘toelatingseisen en
keuring’.
Het is nu van belang dat je samen met je ouder(s)/verzorger(s) de actiepunten doorneemt en
uitvoert.
Actiepunten tijdens aanmelding:
1. het inschrijfformulier van het ROC Kop van Noord-Holland invullen en ondertekenen
(uitstroomrichting aangeven)
2. kopie maken van ID voor- en achterzijde
3. kopie maken van diploma's en definitieve cijferlijsten indien reeds behaald (en anders rond de
zomervakantie inleveren)
Actiepunten na aanmelding:
Je ontvangt een e-mail van het ROC Kop van Noord-Holland
1 activiteit aanmaken op www.veva.nl
2 account, pas als activiteit aangemaakt is, aanmaken op de site https://mijn.werkenbijdefensie.nl
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Actiepunten na het studiekeuzeadviesgesprek:
Benodigde bestanden uploaden in het defensie account
a. SMA uitslag, enkel het voorblad uploaden
b. VOG, uploaden
c. kleurenkopie ID bewijs voor- en achterkant uploaden
d. loonheffing formulier downloaden en na invullen weer uploaden
e. bankregistratie formulier downloaden en na invullen weer uploaden
Heb je nog vragen over de inhoud van de opleiding dan kun je deze rechtstreeks stellen aan
o Grondoptreden: de heer P. Jansen of mevrouw J. Schaap 0223-611380.
o Maritiem: mevrouw Y. van Vuure of de heer B. Dijkhuizen 0223-611380
o Mechatronica: de heer M. Munne 0223-611350
Heb je nog vragen over de inschrijving voor deze opleiding dan kun je deze rechtstreeks stellen aan
mevrouw S. Pothof of mevrouw M. Rouwen op emailadres: administratie@rockopnh.nl.
Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Drs. W.F. Kenter, opleidingsmanager STV, VeVa Grondoptreden
Drs. G. Knufman, opleidingsmanager Nautisch College, VeVa Maritiem
E.C. Namink, opleidingsmanager Techniek, VeVa Mechatronica
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