Entree - Assistent bouwen, wonen
en onderhoud (bol)
Jij werkt graag met je handen
bouwen | met je handen bezig zijn | samenwerken | schilderen | timmeren
De entree-opleiding leidt op tot assistent. Als assistent bouwen, wonen en
onderhoud help je een vakman bij het uitvoeren van allerlei bouw-, timmer en
schilderwerkzaamheden.

Entreeopleiding (niveau 1)
bol
1 jaar
Startmoment: augustus
30%stage
70% school
Crebo: 25740

Interessegebied(en)
Bouwen, Wonen & Interieur

Summa Plus
de Blécourtstraat 1, Eindhoven

Entree - Assistent bouwen, wonen en onderhoud (bol)
Wat word je?
Met het entree-diploma op zak kun je zowel buiten als
binnen werken bij een bouw- of schilderbedrijf, in de
timmer- of meubelindustrie of bij een houthandel. Je kunt
mogelijk ook doorleren aan een mbo-2 opleiding.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je hebt een vaste mentor en werkt in een groep van
maximaal 15 studenten. Je wordt intensief begeleid en krijgt
op school theorie- en praktijklessen.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2022-2023
bedraagt 1.239 euro. Check DUO.nl voor mogelijke
studiefinanciering. Je betaalt € 300,- 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 zijn
er keuzedelen om je te verbreden of verdiepen. Tijdens je
opleiding krijg je hierover meer informatie. Je sluit ieder
keuzedeel af met een examen.

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.
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