Entree - Assistent dienstverlening
en zorg (bbl)
Jij biedt mensen graag de helpende hand
huishoudelijk werk | hulpverlening | mensen verzorgen |
omgaan met mensen | samenwerken | wisselende diensten
De entree-opleiding leidt op tot assistent. Als assistent dienstverlening en zorg
help je mee bij het organiseren en begeleiden van activiteiten. Ook het
schoonmaken en klaarmaken van ruimten hoort bij je werkzaamheden. Je hebt
contact met cliënten en gasten. Samenwerking met Ik Zorg ContactpuntBen je
geïnteresseerd in deze opleiding én heb je nog geen werkgever? Neem dan
contact op met het Ik Zorg Contactpunt voor persoonlijk advies over het vinden
van een werkgever in zorg en welzijn. Het Ik Zorg Contactpunt is voor iedereen in
regio Eindhoven en de Kempen. Of je nu herintreder, zij-instromer, scholier of al
werkzaam bent in de zorg, samen wordt bekeken welke wegen je kunt
bewandelen. Ik Zorg maakt een afspraak waarin jullie samen kijken naar wat een
volgende stap kan zijn in de zoektocht naar een baan en/of opleiding in zorg en
welzijn bij een werkgever in de regio. Dat kan bijvoorbeeld een oriëntatie- of
informatiebijeenkomst zijn, een gesprek met een loopbaancoach of een
meeloopdag bij een organisatie. Ter plekke wordt gekeken wat je nodig hebt om
een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om uiteindelijk een keuze te
kunnen maken. Lees hier meer over het Ik Zorg Contactpunt.

Entreeopleiding (niveau 1)
bbl
1 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25251

Interessegebied(en)
Administratie & Dienstverlening
Zorg, Welzijn & Uiterlijk

Summa Maatschappij &
Gezondheid
de Blécourtstraat 1, Eindhoven

Entree - Assistent dienstverlening en zorg (bbl)
Wat word je?
Met het entree-diploma op zak kun je werken bij
bijvoorbeeld gemeenten, scholen, verpleeg- en
verzorgingstehuizen, thuiszorg, bij zwembaden en
sportverenigingen, binnen de horeca, in kapsalons of bij een
schoonmaakbedrijf. Je kunt mogelijk ook doorleren aan een
mbo-2 opleiding.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je hebt een vaste mentor en werkt 1 dag in de week op
school in een groep van maximaal 15 studenten. Je wordt
intensief begeleid en krijgt op school theorie- en
praktijklessen. Je werkt daarnaast een aantal dagen bij een
leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 250 euro. Je betaalt € 100,- voor
leermiddelen. De school schaft hiervoor alle leermiddelen
aan, zoals gebruiksmaterialen en softwarelicenties. Ook extra
toetsen en examens worden hiermee betaald.

Keuzevakken
Je krijgt vakken die je voor het beroep opleiden en standaard
lessen als Nederlands en rekenen. Daarnaast kies je een
keuzedeel om je te verbreden of verdiepen. Tijdens je
opleiding krijg je meer informatie over de keuzedelen die jij
kunt volgen. Je sluit het keuzedeel af met een
examen. Op deze pagina vind je alle keuzedelen die Summa
Plus aanbiedt.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Entree is voor jongeren die (nog) geen diploma hebben. Die
verder willen leren of straks een baan willen vinden. Om de
Entree-opleiding te kunnen volgen, moet je minimaal 16 jaar
zijn op 31 juli van het jaar waarin de opleiding start.
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarbij je
de school leert kennen en we kijken of deze opleiding bij je
past.
Werk
Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je werken bij een
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erkend leerbedrijf. Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden
we je hulp bij het vinden van een geschikte leerwerkplek. Je
gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen
op www.s-bb.nl.

