Duaal: taal + mbo-opleiding entree
(bbl)
Tegelijk de taal leren en een mbo-diploma halen
aanpakken | huishoudelijk werk | inburgering | installeren | loodgieterswerk |
mensen verzorgen | Nederlands leren | samenwerken |
werken met je handen | wisselende diensten
Tijdens deze duale opleiding volg je tegelijk Nederlandse les of de
inburgeringscursus samen met een entree-opleiding.
Tijdens deze duale opleiding volg je tegelijk Nederlandse les of de
inburgeringscursus samen met een entree-opleiding.Je kunt kiezen uit drie
richtingen: zorg, techniek of logistiek. Hierdoor gaat het leren van de
Nederlandse taal sneller en ontvang je na een jaar een entree-diploma (mbo
niveau 1) én je inburgeringsdiploma en/of Nederlands certificaat niveau A2 (of
hoger).
Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we of je direct kunt starten met het
duale traject in een van de drie richtingen of dat je eerst een voortraject nodig
hebt. Tijdens het voortraject kijken we wat je leuk vindt en leer je ook wat je
moet kunnen (vaardigheden) als werknemer bij een bedrijf. Na dit voortraject
weet je in welke richting je een opleiding wilt doen.
Je kunt kiezen uit de volgende drie richtingen:
Assistent Installatie- en constructietechniek
installeren | loodgieterswerk | samenwerken | werken met je handen || Als
assistent installatie- en constructietechniek help je mee met het aanleggen van
leidingen van water, gas en verwarmingen. Ook maak je buizen, kabels en
kabelgoten op maat en bewerk je metaal.
Assistent Logistiek
aanpakken | fysiek bezig zijn | logistiek | magazijnwerk | sjouwen || Als
assistent logistiek werk je in een magazijn en zorg je ervoor dat goederen op de
juiste plek worden opgeslagen. Ook zorg je ervoor dat klanten de bestelde
goederen op tijd krijgen.
Assistent Dienstverlening en zorg
huishoudelijk werk | hulpverlening | mensen verzorgen | omgaan met mensen |
samenwerken | wisselende diensten || Als assistent dienstverlening en zorg help
je mee bij het organiseren en begeleiden van activiteiten en het klaarmaken van
ruimten. Ook help je mensen bij het huishouden.

Entreeopleiding (niveau 1)
bbl
1 jaar
Startmoment: meerdere
startmomenten per jaar.
30% school
70% werk
Crebo: afhankelijk van
uitstroomprofiel

Interessegebied(en)
Administratie & Dienstverlening
Techniek & ICT
Zorg, Welzijn & Uiterlijk
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Duaal: taal + mbo-opleiding entree (bbl)
Wat word je?
Met het entree-diploma op zak kun je aan de slag bij
verschillende bedrijven in de door jou gekozen richting. Met
je diploma assistent logistiek kun je bijvoorbeeld werken bij
een groothandel, transportbedrijf of productiebedrijf.
Met je diploma assistent dienstverlening en zorg kun je
werken bij gemeenten, scholen, verpleeg- en
verzorgingstehuizen, thuiszorg, zwembaden en
sportverenigingen, binnen de horeca, in kapsalons of bij een
schoonmaakbedrijf.
Met je diploma Assistent installatie- en constructietechniek
kun je bijvoorbeeld werken bij een installatiebedrijf.Je kunt
mogelijk ook doorleren met een mbo-opleiding op niveau 2.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je hebt een vaste mentor en werkt in een groep tot 20
studenten. Je wordt intensief begeleid en krijgt op school
theorie- en praktijklessen. De lessen vinden plaats op een
van de locaties op de Sterrenlaan (nummer 4, 6, 8 of 10). Je
werkt daarnaast een aantal dagen bij een leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld bedraagt 243 euro per
jaar. Je hoeft verder geen kosten te betalen.

Keuzedelen
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.

Welke vooropleiding heb je nodig?
• Je hebt taalniveau A1
• Je hebt nog geen diploma behaald
• Je bent 18+
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