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Disclaimer
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de inhoud van de brochure kan het
Alfa-college echter op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

vakmensen met een mbo-opleiding. Daardoor
kun je als mbo’er veel kanten op. Welke kant past
het beste bij jou?
Ben jij creatief, technisch of juist sociaal? Bij het
Alfa-college vind je altijd een opleiding die bij je
past. We leiden dagelijks meer dan 15.000
studenten op in Hardenberg, Hoogeveen en

mbo-school van het noorden. Je leert bij ons niet
nen. Daardoor ontdek je precies hoe jij het beste
uit jezelf kan halen, tijdens je studie en daarna.
We zien je graag bij het Alfa-college in
Hardenberg!

START MET
BLADEREN
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TIPS VOOR STUDIEKIEZERS
Weet jij nog niet welke opleiding je wilt volgen? Dat is niet gek! Veel
middelbare scholieren vinden het lastig om te kiezen, net als jij. Wij
hebben gelukkig genoeg tips voor je! Zo kom jij erachter welke studie het beste bij je past:

TIP 7
Neem een kijkje op school
Het hele jaar door zijn er open dagen
en andere studiekeuze-events.
Kom sfeer proeven, bekijk de
kantine en stel al je vragen aan
TIP 1
TIP 4
Bekijk verhalen van studenten
Bedenk waar je blij van wordt
studenten en docenten. Kijk op:
Op onze website vertellen studen- alfa-college.nl/opendag
Wat doe je het liefst in het weekten waarom zij voor hun opleiding
end? Wat vind je het leukst aan je
hebben gekozen. Dat kan helpen TIP 8
bijbaan? En wat is je lievelingsvak
op school? Dit zijn dingen die bij je omdat jij jezelf daarin misschien
Loop een dagje mee
herkent.
passen.
Voer een gesprek met een student, docent, decaan, loopbaanadviseur of keuzecoach. En stel
TIP 2
TIP 5
Volg ons op social media
Vraag de mensen om je heen
diegene persoonlijk alle vragen
Op onze Instagram en TikTok leer
Je ouders, vrienden of leraren
die je nog hebt. Kijk op:
je onze studenten en docenten
kennen je goed. Vraag ze om
alfa-college.nl/
kennen. Ook ontdek je wat er alleadvies: wat vinden zij goed bij
studiekeuzegesprek
maal op school gebeurt. Zo krijg je
je passen? Welk werk zien ze jou
een leuk inkijkje!
later wel doen?
TIP 9
Meld je aan!
Ben jij eruit? Klaar om te kiezen?
TIP 3
TIP 6
Doe de studiekeuzetest
Verdiep je in opleidingen
Meld je dan aan voor jouw favoOp alfa-college.nl/scholieren en in Via de studiekeuzetest kom je erriete opleiding. Wacht er niet te
achter welke opleidingen passen
deze opleidingsgids kun je al onze
lang mee, doe dit in ieder geval
bij wat jij leuk vindt en goed kan.
mbo-opleidingen bekijken. Blader
vóór 1 mei. Meer info:
Vul ‘m in op:
er eens door en kijk welke studies
alfa-college.nl/aanmelden
alfa-college.nl/studiekeuzetest
je het meeste aanspreken.

VOOR MOEDERS,
VADERS EN VERZORGERS:

Wilt u uw kind een handje helpen met het kiezen van een studie? Super!
Het stellen van deze vragen werkt goed, weten we van andere ouders:
Wat vind je nou écht leuk om te doen? Wat vind je écht interessant?

Zullen we een top drie maken van de opleidingen die daarbij passen?
1) .....................................................................................................................................................................................

!

ons je vra

 info@
gen
alfa-colle
ge.nl
 0800
-8100
 06-5
7524052
 @Alfa
college.H
ardenbe
 alfac
rg
ollegeha
rdenberg

DAAROM KIES
JE VOOR HET
ALFA-COLLEGE
IN HARDENBERG:

2) .....................................................................................................................................................................................

3) .....................................................................................................................................................................................
Wat zijn de voor- en nadelen van deze opleidingen?

Zullen we binnenkort samen een open dag bezoeken?

Daarom
er een coach
jeofvoor
mentor voorhet
je klaar. Alfa-college:
 Vanaf dag 1 staatkies
• Vanaf
Onze docenten
dag 1 staat
zorgen
er een
dat
coach
jij hetofbeste
mentor
uit jezelf
voor je
haalt.
klaar.

• Onze docenten
school is goed
zorgen
bereikbaar
dat jij heten
beste
heeft
uiteen
jezelf
goede
haalt.sfeer.
•	Onze
Iedereen
school
is welkom,
is kleinschalig
ongeacht
en heeft
afkomst,
eencultuur
goede en
sfeer.
geloof.
/ [Gr+Ho:] Onze school is goed bereikbaar en
heeft een goede sfeer.
We werken veel samen met het bedrijfsleven, dus sluiten hier goed op aan.
Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, cultuur en geloof.
Ons onderwijs speelt in op nieuwe ontwikkelingen.
We werken veel samen met het bedrijfsleven, dus sluiten hier goed op aan.
We houden onze studenten fit met gratis sportactiviteiten.
Ons onderwijs speelt in op nieuwe ontwikkelingen.
	Je bent bij het Alfa-college niet alleen bezig met leren! We organiseren ook excursies naar het
buitenland
wedstrijden.
We
houdenen
onze
studenten fit met gratis sportactiviteiten.


•

•

•

•
•	Je bent bij het Alfa-college niet alleen bezig met leren! We organiseren ook excursies naar het
buitenland en wedstrijden.
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Heb jij interesse in mensen en wil je anderen graag helpen? Ben jij
sociaal en zorgzaam? Dan is een zorg- of welzijnsopleiding iets voor
jou! Daarmee kun je werk doen dat er écht toe doet. Je moet flink
aan de bak, maar je krijgt er veel voor terug.
Welke vakken krijg je?
Afhankelijk van de Zorg- &
Welzijnsopleiding kun je vakken
krijgen als:
• gezondheidsvoorlichting geven
• huishouding
• anatomie
• voorlezen
• basiszorg
• verpleegtechnische handelingen
• creatieve vakken (drama,
beeldende vorming, muziek)
• pedagogiek

Door alle
afwisseling
ontdek ik wat
ik leuk vind

En nog veel meer!
Welk soort werk ga je later doen?
Als je in de zorg werkt, kun je
bijvoorbeeld gaan werken in een
ziekenhuis, in de thuiszorg of de
gehandicaptenzorg. Je helpt
mensen uit bed, zorgt dat ze hun
medicijnen nemen en neemt
bloed af.

Kies je voor welzijn? Dan ondersteun en begeleid je kinderen in
hun ontwikkeling en je adviseert
ouders bij vragen over de
opvoeding. Of je bedenkt een
leuke vorm van dagbesteding
voor ouderen of mensen met een
beperking.
Jij bent hard nodig!
Er is een tekort aan personeel in
zorg en welzijn. En de vraag naar
opgeleid zorgpersoneel blijft de
komende jaren alleen maar
groeien. Na je opleiding vind je
daardoor snel werk. Nederland
heeft je hard nodig!

ZIJN
ZORG & WEL

ZORG &
WELZIJN
JIJ BENT
ZORGZAAM
& VERANT
WOORDELIJK

Je kunt goed met mensen omgaan
en wilt anderen graag helpen.
Inleven in een ander kun je goed en
je voelt je verantwoordelijk. Je bent
alert, betrokken en integer. Boven
dien vind je het niet erg om steeds
op andere dagen en tijdstippen te
werken.

OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN
Helpende Zorg en Welzijn (mbo-2 breed)

Niveau 2

Zorg

Niveau 3 en 4

Welzijn

Niveau 2, 3 en 4

Pedagogisch werk

Niveau 3 en 4

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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HELPENDE ZORG EN
WELZIJN*
(mbo-2 breed)

MEDEWERKER SPORT
EN RECREATIE*
(mbo-2 breed)

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld in/bij:
• de thuiszorg
• een verzorgings- of verpleeghuis
• een kinderdagverblijf

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld bij:
• recreatiebedrijven zoals campings
en bungalowbedrijven
• attractieparken
• groepsaccommodaties
• sportorganisaties: fitnesscentra,
indoor- en outdoorcentra en
sportverenigingen

• Of je stroomt door naar een
niveau 3 opleiding bijv. Pedago-

MAATSCHAPPELIJKE
VERZORGENDE-IG
MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld in/bij:
• ouderenzorg (thuis en in diverse
zorgcentra)
• kraamzorg
• gehandicaptenzorg
• geestelijke gezondheidszorg
• zorgboerderij

ZIJN

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

MBO-VERPLEEGKUNDIGE

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding*

• Begeleider maatschappelijke zorg

• Persoonlijk begeleider
maatschappelijke zorg

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je bijv. werken in/met:
• de woonbegeleiding of
dagbesteding
• (dementerende) ouderen
• mensen met een psychische
beperking
• asielzoekers
• verslaafden of dak- en thuislozen
• Of stroom door naar een opleiding op niveau 4, binnen Zorg en
Welzijn of daarbuiten.

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je bijv. werken in/met:
• de woonbegeleiding of
dagbesteding
• (dementerende) ouderen
• mensen met een psychische
beperking
• asielzoekers
• verslaafden of dak- en thuislozen

NA JE OPLEIDING
werk je in de sector gezondheidszorg, bijv.:
• ziekenhuis
• verpleeghuis
• revalidatiecentrum
• thuiszorg
• geestelijke gezondheidszorg
• gehandicaptenzorg
• Of je stroomt door naar bijv.
hbo-Verpleegkunde.

• Of je kunt doorstromen naar bijv.
Social Work.

LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

* BBL is mogelijk met Verzorgende-IG
diploma, duur 2 jaar

PEDAGOGISCH WERK

PEDAGOGISCH WERK

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL* opleiding

AANTAL JAREN

• Pedagogisch medewerker
kinderopvang

• Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker (BOL)
• Onderwijsassistent* (BOL/BBL)

gisch medewerker kinderopvang
of Maatschappelijke Zorg en
Verzorgende-IG.

LOCATIE
Parkweg 1A1

V
 ERZORGENDE-IG

NA JE OPLEIDING
Met je diploma Verzorgende-IG kun je
werken als zorgverlener bij ouderen,
zorgvragers met een chronische ziekte
of zorgvragers met een verstandelijke,
lichamelijke en/of psychische
beperking.
Je kunt aan de slag in bijvoorbeeld de:

• Ouderenzorg (zowel thuis als in
diverse zorgcentra)
• Kraamzorg
• Gehandicaptenzorg
• Geestelijke gezondheidszorg

• Of stroom door naar een opleiding op niveau 4, binnen Zorg en
Welzijn of daarbuiten.
LOCATIE
Parkweg 1A1

• Of stroom door naar bijvoorbeeld
de opleiding Sport- en bewegingsleider op niveau 3.

LOCATIE
Parkweg 1A1

• Met je twee diploma’s kun je
werken in het medische werkveld

en in het maatschappelijke
werkveld. Of je stroomt door naar
een niveau 4 opleiding, bijv.
mbo-Verpleegkundige of Maatschappelijke Zorg niveau 4.

LOCATIE
Parkweg 1A1

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag op een:
• kinderdagverblijf
• peuterspeelzaal
• buitenschoolse opvang

• Of doorstromen naar niveau 4,
bijv. Maatschappelijke Zorg of
pedagogisch werk
LOCATIE
Parkweg 1A1

ZORG & WEL

OPLEIDINGEN

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag op een:
• een kinderdagverblijf
• op de basisschool
• op brede scholen (IKC)
• Of je kunt doorstromen naar het
hbo, bijv. Pabo, Social Work of
Pedagogiek.
LOCATIE
Parkweg 1A1
* De opleiding start alleen bij
voldoende deelname.

MBO ZORG & WELZIJN 11

E
R
I
A
T
I
,
L
L
I
E
C
V
A
A
F
,
TR
A
,
C
G
E
N
R
I
O
N
H
E
L
R
Y
E
T
I
V
L
T
A
S
T
DIEN RE & HOSPI
LEISU

EL
O
V
E
G
T
TEN HE LKOM ZIJN
S
A
G
E
D
E WE
Z
T
A
D
GEVEN

CILITAIRE
HORECA, FA
ENING,
DIENSTVERL
SPITALITY
TRAVEL & HO

Welkom in de wereld van

ASTEN
G
N
E
T
WE LA R GENIETEN
I
CULINA

NALE N
O
I
T
A
N
INTER NGEN KENNE
E
MI
BESTEMN TOERISTISCH
EN HU NDERHEDEN
BIJZO

N EN
E
L
A
T
E
ANDER REN LEREN
CULTU NNEN
KE
MBO HORECA, FACILITAIRE DIENSTVERLENING, TRAVEL & HOSPITALITY 13

CILITAIRE
HORECA, FA
ENING,
DIENSTVERL
SPITALITY
TRAVEL & HO

HORECA, FACILITAIRE
DIENSTVERLENING, TRAVEL,
LEISURE & HOSPITALITY
Ben je gastvrij en heb je altijd oog voor wat mensen nodig hebben?
Dan zou één van deze opleidingen wel eens iets voor je kunnen zijn!
Of je nu gaat werken in de horeca, facilitaire dienstverlening of
reis- en recreatiewereld: in de dienstverlening maak je het graag
mensen naar hun zin.
Welke vakken krijg je?
Afhankelijk van de opleiding kun
je vakken krijgen als:
• koken
• facilitaire werkzaamheden
• hospitality
• sociale hygiëne
• serveren
• evenementenorganisatie
• frontofficewerkzaamheden
(receptiebalie)
• organisatie individuele- en
g
 roepsreizen
• reisleiding
• host(ess) werkzaamheden
En nog veel meer!

Welk soort werk ga je later doen?
Kies je voor horeca, dan sta je
straks misschien wel in de keuken
van een restaurant, hotel of
zorginstelling. Of je houdt je bezig
met het personeel of de financiën
van een horecazaak. Liever je
eigen bedrijf starten? Ook dat kan!
Als facilitair dienstverlener zorg je
dat alles in bijvoorbeeld een
school of ziekenhuis vlot verloopt
voor bezoekers en personeel Je
houdt je bezig met voorraadbeheer, catering, schoonmaak,
administratie of je zit achter de
receptie.
Ga jij voor recreatie en toerisme?
Dan ga je bijvoorbeeld aan de
slag voor een reisbureau, bungalowpark of luchtvaartmaatschappij. Je kunt je onder meer bezighouden met het organiseren van
reizen, events of congressen, of je
begeleidt gasten tijdens hun
vakantie in binnen- en buitenland. Jij zorgt ervoor dat mensen
een onvergetelijke tijd hebben!

Samen zorgen
wij ervoor dat
elke gast zich
welkom voelt

OPLEIDINGEN HORECA, (MANAGER) FACILITAIRE DIENSTVERLENING,
TRAVEL & HOSPITALITY
Facilitaire Dienstverlening

Niveau 2 en 4

Horeca

Niveau 2, 3 en 4

Travel, leisure & hospitality

Niveau 3 en 4

WANTED: personeel
Wanneer mensen kunnen, en niet
beperkt worden door coronamaatregelen, dan trekken ze er
graag op uit! Lekker uit eten en op
vakantie. Er is dan een grote
vraag naar horecapersoneel en
personeel in het toerisme. De
kans dat je na je opleiding aan
de slag kunt, is dan ook groot!

JIJ BENT
GASTVRIJ &
KLANTGERICHT
Jij wilt het anderen graag naar de
zin maken. Je bent gastvrij, werkt
servicegericht en vindt kwaliteit
belangrijk. Je houdt ervan om voor
een fijne (werk)omgeving te zorgen,
bent ondernemend en werkt graag
schoon, netjes en veilig.

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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OPLEIDINGEN
HORECA

HORECA

HORECA

TRAVEL & HOSPITALITY

TRAVEL & HOSPITALITY

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

• Kok

• Zelfstandig werkend kok

• Manager/ondernemer horeca

• Leidinggevende travel & hospitality

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN
* een jaar na het behalen van
niveau 2 Kok.

• Zelfstandig medewerker travel &
hospitality

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in een restaurant of hotel
• bij een zorginstelling voor ouderen
• in de catering
• in de recreatiesector
• Of je stroomt door naar bijv. de
opleiding Zelfstandig werkend kok
(niveau 3). Deze opleiding duurt
dan nog een jaar.
LOCATIE
Parkweg 1A1

FACILITAIRE
DIENSTVERLENING

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• als chef de partie in een restaurant
of hotel. Na enkele jaren ervaring
promoveer je je als sous-chef.
• in een restaurant of hotel met een
gastronomische kaart heb je de
mogelijkheid om binnen het
bedrijf je leermeester diploma te
halen
• Of je stroomt door naar bijv. de
opleiding Manager/ondernemer
horeca, niv. 4.
LOCATIE
Parkweg 1A1

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

• Medewerker facilitaire
dienstverlening

• Facilitair leidinggevende

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in de catering
• de receptie
• op de post- of reproafdeling
• in een verzorgingstehuis
• in een hotel

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Als Manager/ondernemer horeca ben
je verantwoordelijk voor de gehele
bedrijfsvoering, denk aan:
• financieel beleid
• personeelsbeleid
• commercieel beleid
• of je start je eigen bedrijf
• Of je stroomt door naar het hbo,
bijv. de Hogere hotelschool of
Bedrijfseconomie.
LOCATIE
Parkweg 1A1

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Je gaat in Nederland of in het
buitenland bijvoorbeeld aan het
werk bij een:
• (internationale) reisorganisatie
• hotel of resort
• hostessorganisatie
• camping of bungalowpark
• beurs- en/of congresorganisatie
bureau
• Of je stroomt door naar niv. 4,
bijv. Leidinggevende leisure/travel
& hospitality.
LOCATIE
Parkweg 1A1

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Je gaat in Nederland of in het
buitenland als leidinggevende aan
de slag bij een:
• (internationale) reisorganisatie
• hotel of resort
• hostessorganisatie
• camping of bungalowpark
• beurs- en/of congresorganisatie
bureau
• Of je stroomt door bijv. hbo-Tou-

ristmanagement of Hotelmanagement.

LOCATIE
Parkweg 1A1

FACILITAIRE DIENSTVERLENING

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

AANTAL JAREN

*

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
ben jij als facilitair manager
verantwoordelijk voor de gehele
facilitaire bedrijfsvoering, denk aan:
• financieel beleid
• personeelsbeleid
• commercieel beleid

• Of je stroomt door naar niv. 3 of 4.
Een logische vervolgopleiding is
Facilitair leidinggevende op niv. 4.

• Of je stroomt door naar het hbo,
bijv. de Hogere hotelschool,
Facility Management of Voeding
en Diëtetiek.

LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1
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WERKEN EN LEREN BIJ DE
VAKSCHOOL 100% GASTVRIJ
Wil jij werken in de bruisende wereld van toerisme, horeca of recreatie? Leer je graag in de échte praktijk? En wil jij het
anderen het liefst naar hun zin maken? Dan is onze mbo-bbl opleiding misschien iets voor jou!
DE VAKSCHOOL 100% GASTVRIJ HOUDT VAKMENSEN IN DE
REGIO
Je wilt een mbo-diploma halen, maar ook aan het werk?
Dat kan bij de vakschool 100% Gastvrij. Je komt in loon
dienst van één van de ondernemers uit het Vechtdal.
Samen het Alfa-college hebben we de mbo bbl-opleiding
ontwikkeld. Het is een uniek opleidingsconcept, want je
leert en werkt tijdens je opleiding achter de balie op de
camping, in het animatieteam, het attractiepark of in de
keuken van het restaurant. Kortom in de praktijk en maar
net waar jij op je plek bent! Gedurende de opleiding ga je
één dag per week naar school.

Overal waar gasten komen is gastvrijheid de sleutel tot
succes. Of dat nu in het restaurant is, op de camping of
tijdens een bezoek aan het attractiepark. Wij leiden je op
tot een succesvolle vakman of vakvrouw voor de gastvrij
heidssector.
De mbo BBL-opleiding van Vakschool 100% Gastvrij duurt 2
jaar. Je wordt in principe opgeleid tot een brede allroun
der en je kunt de verschillende kanten van het vak ontdek
ken tijdens de opleiding. Maar mocht je al een specifieke
ambitie hebben binnen de gastvrijheidssector, bijvoor
beeld als kok of receptionist, dan kan dat ook. We zoeken
dan naar praktijk werkplekken passend bij jouw ambitie.

HORECA

HORECA

LEISURE & HOSPITALITY

MBO NIVEAU 2
BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding

• Gastheer/-vrouw

• Gastheer/-vrouw

• Leisure & hospitality

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

WERKGARANTIE TIJDENS EN NA JE
OPLEIDING
Als je de opleiding succesvol afrondt
ontvang je het mbo-diploma
Gastheer/-vrouw niveau 2. Na de
opleiding kan je direct aan de slag bij
de aangesloten ondernemers, want
zij bieden je werkgarantie. Uiteraard
biedt je diploma ook nog volop
doorstudeermogelijkheden op basis
van het behaalde niveau.

WERKGARANTIE TIJDENS EN NA JE
OPLEIDING

WERKGARANTIE TIJDENS EN NA JE
OPLEIDING

Als je de opleiding succesvol af
rondt ontvang je het mbo-diploma
mbo-diploma Gastheer/-vrouw
niveau 3 niveau. Na de opleiding kan
je direct aan de slag bij de aange
sloten ondernemers, want zij bieden
je werkgarantie. Uiteraard biedt je
diploma ook nog volop doorstudeermogelijkheden op basis van het

Als je de opleiding succesvol afrondt
ontvang je het mbo-diploma Leisure
& hospitality niveau 3. Na de oplei
ding kan je direct aan de slag bij de
aangesloten ondernemers, want zij
bieden je werkgarantie. Uiteraard
biedt je diploma ook nog volop door
studeermogelijkheden op basis van
het behaalde niveau.

LOCATIE
Parkweg 1A1

behaalde niveau.
LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

MBO HORECA, FACILITAIRE
MBO RETAIL
DIENSTVERLENING,
& BUSINESS ENTRAVEL
DE BUSINESS
& HOSPITALITY
SCHOOL 19
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Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat alles klopt en goed loopt? Of
schuilt er misschien wel een commerciële tijger in jou, die een flinke
dosis overtuigingskracht heeft? Binnen Administratie, Economie en
Ondernemen kun je heel wat doen: van werken met mensen tot
werken met cijfers, wetten en regels - en alles wat daar tussenin zit.

Ik heb altijd al
gehouden van
plannen en
organiseren

Welke vakken krijg je?
• communicatieve vaardigheden
• marketing
• sales
• bedrijfseconomie
• administratieve en
financiële zaken
• fiscale zaken
• management
• marketing en informatica
• arbeidszaken en
arbeidsverhoudingen
• marketing
• ondernemen
• winkelpresentatie
• kassa
• e-commerce
• verkopen en Serviceverlening
• verkoopoptimalisatie
• leidinggeven
• personeelsmanagement
• bedrijfseconomie
• ondernemersvaardigheden
• presentatietechnieken
En nog veel meer!

Welk soort werk ga je later doen?
Als je in de retail of commercie
werkt, verdiep je je in de klant. Je
hebt veel verstand van een
product of dienst, waardoor je
hier goed advies over kunt geven
en je dit kunt verkopen. Dit kun je
bijvoorbeeld doen door abonnementen te verkopen en klanten
hierover te adviseren. Klantencontact, verkoopgesprekken en
netwerken zorgen ervoor dat je
elke dag met plezier naar je
werk gaat.

ATIE,
ADMINISTR
&
ECONOMIE
EN
ONDERNEM

ADMINISTRATIE,
ECONOMIE &
ONDERNEMEN

JIJ BENT
DOELGERICHT &
ONDERNEMEND
Je bent klantgericht, onderne
mend en nauwkeurig. Je vindt het
leuk om je met verkoopdoelen
bezig te houden. Of je nou zelf
actief ‘targets’ probeert te halen,
of liever achter de schermen alle
cijfers goed verwerkt.

Als ondernemer of manager ben
jij verantwoordelijk voor het
runnen van je business en ga je
elke uitdaging aan.
Ben je meer van de cijfers en
gegevens? Als medewerker
bedrijfsadministratie of financieel
administratief medewerker werk
je meestal in een kantoor, waar je
cijfers en getallen verzamelt en
verwerkt.
Of waar je telefoontjes aanneemt,
de post verzorgt en je collega’s
helpt met administratieve zaken.

OPLEIDINGEN ADMINISTRATIE, ECONOMIE & ONDERNEMEN
Handel en ondernemen

Niveau 2 , 3 en 4

Administratie en economie

Niveau 2, 3 en 4

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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ATIE,
ADMINISTR
&
ECONOMIE
EN
ONDERNEM

OPLEIDINGEN
HANDEL EN ONDERNEMEN

HANDEL EN ONDERNEMEN

HANDEL EN ONDERNEMEN

ADMINISTRATIE EN ECONOMIE

ADMINISTRATIE EN ECONOMIE

ADMINISTRATIE EN ECONOMIE

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

• Retailmedewerker

• Retailspecialist

• Retailmanager

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

• Medewerker financiële
administratie

• Mbo Bedrijfsadministratie

AANTAL JAREN

• Medewerker a
 dministratie en
receptie

NA JE OPLEIDING
Je werkt in een winkel met taken als:
• verkoop
• adviseren van klanten
• presenteren

NA JE OPLEIDING
Je werkt in een winkel met taken als:
• verkoop en het optimaliseren van
het verkoopproces
• adviseren van klanten en collega’s
• presenteren

NA JE OPLEIDING
Als filiaalmanager heb je taken als:
• stimuleren en aansturen van
personeel
• plannen van werkzaamheden
• uitvoering van de bedrijfsvoering
• bewaken van de reputatie en de
(financiële) doelen
• verantwoording afleggen aan het
hoofdkantoor of aan de regio
manager

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Kun je werken bij een bedrijf of organisatie op bijv.:
• de boekhoudafdeling
• de afdeling financiële administratie

NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij een:
• administratie- of
accountantskantoor
• bank
• gemeente
• school
• ziekenhuis

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niv. 3, Retailspecialist.
LOCATIE
Parkweg 1A1

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niv. 4, bijv. Retailmanager.

LOCATIE
Parkweg 1A1

• Of je stroomt door naar bijv.
hbo-Bedrijfseconomie of
Commerciële economie.

• Of je kunt doorstromen naar
niveau 3, bijv. medewerker
financiële administratie
LOCATIE
Parkweg 1A1

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij een:
• administratiekantoor
• gemeente
• school
• ziekenhuis
• groothandel
• of je begint je eigen administratiekantoor

• Of stroomt door naar niveau 4,
bijv. Mbo Bedrijfsadministratie

• Of je stroomt door naar hbo-
Bedrijfseconomie of Accountancy

LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

HANDEL EN ONDERNEMEN
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
• Ondernemer handel
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
ben jij als ondernemer verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering,
denk aan:
• financieel beleid
• personeelsbeleid
• commercieel beleid
• Of je stroomt door naar bijv.
hbo-Commerciële economie of
Retailmanagement
LOCATIE
Parkweg 1A1
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ICT

Mijn studie draait om
het ontwikkelen van
allerlei applicaties,
websites en
software

IT SYSTEMS
AND DEVICES
Ben jij leergierig en heb jij oog voor detail? Als je iets moet oplossen,
geef je dan niet op totdat je de puzzel hebt gelegd? Dan kan ICT wel
eens iets voor jou zijn. Helemaal als de draden en chips in een pc jou
niet afschrikken, maar je er juist graag aan sleutelt. Als ICT’er maak
je apparaten sneller en gebruiksvriendelijker, waar anderen dankbaar gebruik van maken!
Welke vakken krijg je?
Wat voor vakken krijg je als
allround medewerker?
• Hard- en software
• Windows server
• Linux server
• IT Security
• Infrastructuur
• Virtualisatie
• Monitoring
• Service management
• Datacenter technieken

Welk soort werk ga je later doen?
Een wereld zonder digitale
technologie is niet meer voor te
stellen. Als een computer,
netwerk, programma of applicatie niet meer werkt, dan spring jij
als ICT’er te hulp. Je zoekt uit wat
de storing veroorzaakt, onderhoudt apparaten en houdt
systemen up-to-date. Ook
installeer je als ICT’er software,
raad je applicaties aan of
beheer je het netwerk. ICT’ers zijn
in alle sectoren onmisbaar!

OPLEIDINGEN IT SYSTEMS AND DEVICES
Allround

niveau 3

Expert

niveau 4

JIJ BENT
LEERGIERIG &
INNOVATIEF?
Jij houdt wel van een uitdaging. Jij
bijt je graag ergens in vast totdat het
is opgelost. Je bent geduldig en hebt
oog voor het kleinste detail. Jij wilt
graag alles weten en leert graag.
Zelfstandig werken kun je goed,
maar je legt ook graag dingen aan
anderen uit als dat nodig is.

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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SOFTWARE
DEVELOPMENT
(APPLICATIEONTWIKKELAAR)
JIJ WILT GRAAG LEREN HOE JE ZELF SOFTWARE
MAAKT?
Dé opleiding voor creatieve studenten die slimme,
betere, snellere en gebruikersvriendelijke applicaties, websites, software en apps willen ontwikkelen.
Je bouwt mee aan slimme oplossingen. Je leert
werken met HTML5, CSS3, PHP, Ruby, Javascript,
MySQL en mobile apps (Android en Apple).
AAN HET WERK
Je past de nieuwste ontwikkelingen toe voor betere,
snellere en gebruikersvriendelijke applicaties,
websites en software. Dit doe je bijvoorbeeld bij/in:
• ontwikkelstudio’s
• web/app-design
• bootstrap

WAT LEER JE TIJDENS DE O
 PLEIDING?
Aan bod komen:
• Programmeren
• Front- / backend ontwikkeling
• Hard- en software
• Projecten via SCRUM
• Datacommunicatie
• HTML & CSS

ICT

OPLEIDINGEN

SOFTWARE DEVELOPMENT

IT SYSTEMS AND DEVICES

IT SYSTEMS AND DEVICES

(VOORHEEN APPLICATIEONTWIKKELAAR)

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

• Allround

• Expert

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
is jouw werk bijv.:
• mensen ondersteunen bij
problemen met hun devices
• storingen verhelpen
• netwerken ontwerpen en
onderhouden
• computers repareren
• computers voorzien van nieuwe
onderdelen
• ICT’ers vind je werkelijk in alle
sectoren van de arbeidsmarkt

NA JE OPLEIDING
is jouw werk bijv.:
• idem als bij niv. 3 met o.a. meer
verantwoordelijkheden zoals coördinator of teamleider
• ICT’ers vind je werkelijk in alle
sectoren van de arbeidsmarkt

NA JE OPLEIDING
kun je gaan werken bij:
• ICT-bedrijven
• Game developers
• Webbouwers
• Ontwikkelaars van apps
• Online marketing bureaus

• Of doorstromen naar een
ICT-opleiding op niveau 4

• Of doorstromen naar hbo, bijv.:
Technische Informatica of
Bedrijfskundige Informatica
LOCATIE
Parkweg 1A1

• Of doorstromen naar hbo,
bijvoorbeeld Software development

LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1
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Hier word ik
opgeleid
tot vakman

Maak jij graag dingen? Of dat nou met je hoofd, handen of met
digitale technieken is? Werk je nauwkeurig en vlot? En heb je ook nog
technisch en ruimtelijk inzicht? Dan is de bouw en timmerindustrie
iets voor jou! Hierin is een enorm grote vraag naar vakmensen.
Welke vakken krijg je?
Bij deze opleidingen kun je
vakken krijgen als:
• dakconstructies
• renovatietimmerwerk
• functioneel metselwerk
• elementen maken
• prefabconstructies
• CNC gestuurde machines
bedienen
• voor- en afmonteren

Welk soort werk ga je later doen?
Je werkt veel met je handen en
met grote en kleinere machines.
Je ziet meteen resultaat van je
werk. Zo bouw je bijvoorbeeld een
dakkapel of een complete
woning. Je kunt aan de slag voor
een bouwbedrijf of aannemer,
maar bijvoorbeeld ook voor een
timmer- of metselfabriek. Jouw
werk is onmisbaar!

BOUW EN
USTRIE
TIMMERIND

BOUW EN
TIMMERINDUSTRIE
JIJ BENT
TECHNISCH
& PRECIES
Je bent handig, nauwkeurig,
zelfstandig. Je bent precies en
hebt technisch inzicht. Je houdt
van aanpakken en bent iemand
die kijkt naar oplossingen, in plaats
van naar problemen. Aan jou
hebben ze wat!

En nog veel meer!

BOUW EN
TIMMERINDUSTRIE

BOUW EN
TIMMERINDUSTRIE

MBO NIVEAU 2
BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding (2 of 3 jaar)

• Metselaar
• Timmerman
• Montagemedewerker houttechniek

• Allround metselaar
• Allround timmerman
• Allround montagemedewerker
houttechniek

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij bijv.:
• een bouw- of aannemersbedrijf
• een timmerfabriek
• of je stroomt door naar niveau 3.
LOCATIE
Regionaal Techniek Centrum
Parkweg 3
*Twee jaar of korter

*

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij bijv.:
• een timmerfabriek
• een bouwbedrijf of een aannemer
• een metselbedrijf
• of je stroomt door naar niveau 4.
LOCATIE
Regionaal Techniek Centrum
Parkweg 3
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Ik kan niet alleen
elektriciteit
aanleggen, maar
snap nu ook
hoe het werkt

Hou je van werken met machines? Ben je gek op techniek? Lijkt het je
leuk om installaties aan te leggen of metalen producten te maken
waar mensen veel gebruik van gaan maken? Dan is de Mechanische
Techniek of Installatie- en Elektrotechniek wel iets voor jou!
Welke vakken krijg je?
Bij deze technische opleidingen
kun je vakken krijgen als:
• materiaalkennis
• gereedschapskennis
• motorschakelingen
• werktuigbouwkunde
• bedrijfsleer
En nog veel meer!
INSTALLATIE- EN
ELEKTROTECHNIEK
Welk soort werk ga je later doen?
Je kunt straks leidingen, kabels en
kabelgoten op maat maken en
plaatsen. Of je helpt bij het
monteren en aansluiten van
elektrische-, verwarmings-,
gas- en waterinstallaties. Ook het
opsporen en oplossen van
storingen hoort bij jouw werkzaamheden.

MECHANISCHE TECHNIEK
Welk soort werk ga je later doen?
Je kunt zowel met grote metalen
constructies aan de slag als met
de fijnere bewerking van de
diverse metalen. Dat doe je soms
met machines die je met de
hand bedient, maar meestal met
computergestuurde machines.
Direct aan het werk
Misschien heb je het al gehoord:
er is een groot tekort aan technische vakmensen in Nederland.
Als je kiest voor een technische
opleiding bij het Regionaal
Techniek Centrum (zie p. 37), dan
ben je hier direct in loondienst of
bij een erkend leerbedrijf. Dat is
een fijn vooruitzicht!

OPLEIDINGEN MECHANISCHE TECHNIEK & INSTALLATIE- EN
ELEKTROTECHNIEK
Mechanische techniek

Niveau 2 en 3

Installatie- en Electrotechniek

Niveau 2 en 3

E- EN
INSTALLATI
NIEK &
ELEKTROTECH HE
MECHANISC
TECHNIEK

INSTALLATIE- EN
ELEKTROTECHNIEK
& MECHANISCHE
TECHNIEK
JIJ BENT
TECHNISCH
& PRECIES

Je bent handig en hebt technisch
inzicht. Zelfstandig werken kun je
goed, maar samenwerken met
collega’s is voor jou ook geen
probleem. Je doet je werk veilig
en precies. Mensen kunnen er op
vertrouwen dat jij iets aflevert
wat perfect in elkaar zit!

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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OPLEIDINGEN
MECHANISCHE TECHNIEK

MECHANISCHE TECHNIEK

MBO NIVEAU 2
BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding (2 of 3 jaar)

• Constructiewerker
• Verspaner

• Allround constructiewerker
• Allround precisieverspaner

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Als constructiewerker werk je bijv. in:
• de plaatwerkindustrie
• de machinebouw
• de scheepsbouw
• de transportmiddelenindustrie

NA JE OPLEIDING
Als allround constructiewerker werk
je bijv. in:
• de plaatwerkindustrie
• de machinebouw
• de scheepsbouw
• de transportmiddelenindustrie

Als verspaner werk je bijv. in:
• de maakindustrie
• in de fijnmechanische techniek
• Of doorstromen naar een soort
gelijke opleiding op niveau 3.
LOCATIE
Regionaal Techniek Centrum
Parkweg 3

Als allround verspaner werk je bijv. in:
• de maakindustrie
• in de fijnmechanische techniek
(Je hebt meer verantwoordelijk
heden dan bij niv. 2)

LOCATIE
Regionaal Techniek Centrum
Parkweg 3

INSTALLATIE- EN
ELEKTROTECHNIEK
MBO NIVEAU 2
BBL opleiding
• Monteur elektrotechnische
installaties
• Monteur werktuigkundige installaties

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan het werk bij/in bijv.:
• (middel)grote en kleinere
installatiebedrijven
• onderhoudsbedrijven
• de woningbouw
• kantoorgebouwen
• ziekenhuizen
• fabrieken
• Of je stroomt door naar niveau 3.
LOCATIE
Regionaal Techniek Centrum
Parkweg 3

WERKEN EN LEREN
BIJ HET REGIONAAL
TECHNIEK CENTRUM
RTC Hardenberg houdt technische vakmensen in de regio
Je wilt een mbo-diploma halen, maar ook aan het werk?
Dat kan bij het Regionaal Techniek Centrum (RTC). Je
komt in loondienst van één van de opleidingsbedrijven
van het RTC. Gemiddeld ga je gedurende de opleiding
één dag per week naar school. In het eerste jaar volg je
ook praktische scholing in het RTC. De overige dagen werk
je bij een RTC aangesloten erkend leerbedrijf.
Zo’n 150 bedrijven uit de regio zijn bij het RTC aangesloten.

Door de goede samenwerking met het bedrijfsleven
houdt het RTC de studenten in de regio, waardoor
bedrijven goede vakmensen kunnen aantrekken en
behouden.
Het RTC leidt samen met aangesloten leerbedrijven de
technische vakmensen van de toekomst op. Steeds meer
jongeren gaan voor een beroep in de techniek!

INSTALLATIE- &
ELEKTROTECHNIEK
MBO NIVEAU 3
BBL opleiding (2 of 3 jaar)
• Eerste monteur installatietechniek
woning
• Eerste monteur elektrotechnische
installaties
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
•	
kun je zelfstandig aan de slag en
begeleid je collega monteurs
LOCATIE
Regionaal Techniek Centrum
Parkweg 3
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Regelen, regelen, regelen. In de transport en logistiek ben je altijd
druk bezig met zorgen dat alles goed komt. Dat vind jij heerlijk!
Of je er nu voor zorgt dat er vrachtwagens, schepen of vliegtuigen
klaarstaan om goederen te vervoeren, je in het magazijn bestellingen
klaarmaakt voor transport of deze spullen misschien zelf wel vervoert met een truck: bij jou is vracht in goede handen!

Docenten uit
de praktijk
weten precies
wat het vak
inhoudt

Welke vakken krijg je?
In een Transport & Logistiek-opleiding kun je vakken krijgen als:
• goederenontvangst en
v
 oorraadbeheer
• order verzamelen in
g
 oederenuitlevering
• inventariseren van de voorraad
• bedrijfseconomie
• personeel en logistieke
organisatie
• verkeer
• techniek
• administratie
• leidinggeven

Welk werk ga je later doen?
Ga je werken in de transport en
logistiek? Dan zorg je ervoor dat
de orders in het magazijn
klaarstaan en dat bestellingen
op tijd bij de klant terechtkomen.
Misschien stuur je zelfs wel het
hele magazijn aan? Je kunt aan
de slag gaan bij een groothandel, logistieke dienstverlener,
distributiecentrum,of productiebedrijf.
Je hebt afwisselend werk, waarbij
je soms op onregelmatige tijden
werkt.

TRANSPORT
& LOGISTIEK

TRANSPORT
& LOGISTIEK

JIJ BENT
EEN ORGANISATIE
TALENT & VERANT
WOORDELIJK
Het woord ‘regelneef’ staat op
jouw voorhoofd geschreven. Je
kunt dingen goed overzien, kan
goed met planningen overweg en
voelt je er verantwoordelijk voor
dat goederen veilig en wel op de
juiste plek terechtkomen.

En nog veel meer!

OPLEIDINGEN TRANSPORT & LOGISTIEK
Transport

Niveau 2

Logistiek

Niveau 2, 3 en 4

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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TRANSPORT

LOGISTIEK

LOGISTIEK

MBO NIVEAU 2
BBL opleiding

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

• Chauffeur wegvervoer

• Logistiek medewerker

• Logistiek teamleider

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Ga je als chauffeur wegvervoer aan
het werk je in Nederland of inter
nationaal. Je levert goederen veilig
en op tijd af.

NA JE OPLEIDING
werk je bijv. in het warehouse
(magazijn) van een groothandelsbedrijf
• transportbedrijf
• logistiek dienstverlener
• distributiecentrum
• binnen de verschillende branches

NA JE OPLEIDING
werk je bijv. in het magazijn of
kantoor van een:
• commercieel bedrijf
• groothandel
• transportbedrijf
• logistieke dienstverlener
• distributiecentrum

LOCATIE
Parkweg 1A1

van de handels- en transportsector

• Of doorstromen naar niv. 3
bijv. Logistiek teamleider.

TRANSPORT
& LOGISTIEK

OPLEIDINGEN

LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

LOGISTIEK
MBO NIVEAU 4
BBL opleiding
• Specialist Transport & Logistiek
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
ga je bijvoorbeeld aan de slag bij een:
• distributiebedrijf
• transportbedrijf
• productiebedrijf
• opslagbedrijf
• overslagbedrijf
• Of (verkort) doorstromen naar een
opleiding op hbo niveau, bijvoorbeeld Logistiek & Technische
Vervoerskunde of Logistiek en
Economie.
LOCATIE
Parkweg 1A1
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JIJ BENT
EEN ECHTE
DOENER &
JE KUNT GOED
SAMENWERKEN

De arbeidsmarkt vraagt om breed inzetbare medewerkers. Daarom
biedt het Alfa-college zes niveau 2 opleidingen aan onder de noemer
MBO 2 BREED. Met deze opleiding vergroot jij je kansen op werk en kun
je zelfs met twee diploma's uitstromen.
Ga je graag met mensen om en
wil je hen graag helpen? Zou je
dat willen doen in de horeca, zorg
of logistiek of heb je eigenlijk nog
geen idee? Maak dan een keus
uit één van de opleidingen die
vallen onder MBO 2 BREED. Met
deze opleiding word jij een breed
inzetbare medewerker en heb je
meer kans op werk. Ook voor een
vervolgopleiding op niveau 3 is
deze bredere kennis mooi meegenomen!

Welk soort werk ga je later doen?
Met een diploma van één van
deze niveau 2 opleidingen kun je
onder andere aan het werk bij
organisaties voor zorg, logistiek,
welzijn, multifunctionele centra,
winkels, scholen en kantoren.
Denk aan werkzaamheden als:
• Het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers / klanten
• Telefoon aannemen
• Facilitaire werkzaamheden,
zoals het klaarzetten van
materialen voor allerlei activiteiten en catering
werkzaamheden
• Schoonmaak en onderhoud
• Ondersteunende administratieve werkzaamheden
• Logistieke werkzaamheden, zoals
laden, lossen en goederen
verwerken

Je steekt graag je handen uit de
mouwen. Je houdt van afwisse
lend werk. Mensen kunnen erop
vertrouwen dat je nauwkeurig en
klantgericht werkt.

Helpende
zorg en welzijn

Verkoper
Retailmedewerker

D
MBO 2 BREE

MBO 2 BREED

Medewerker
(financiële)
administratie

MBO 2 BREED

Medewerker
facilitaire
dienstverlening

Medewerker
sport en
recreatie

Logistiek
medewerker

MBO MBO 2 BREED 45

Entree-opleidingen
Heb je (nog) geen vmbo-diploma, ben je ouder dan
16 jaar en wil je alsnog je diploma halen? Dan kun je
een Entree opleiding volgen! Met dit
diploma op zak, mag je doorstromen naar een
mbo-opleiding op niveau 2.
Kom je uit het buitenland en moet je Nederlands
eerst beter worden voordat je met een mbo-opleiding kunt beginnen? Dan kun je een Entree-NT2
opleiding volgen! In het eerste jaar ligt de focus op
Nederlands. In het tweede jaar op de beroepsprofielen. Met dit diploma op zak, mag je doorstromen
naar een mbo-opleiding op niveau 2.

ENTREE &
ENTREE-NT2
OPLEIDINGEN

ENTREE & ENTREE-NT2
OPLEIDINGEN
Een Entree of Entree-NT2 opleiding is een opleiding
op maat, aangepast op jouw tempo en mogelijkheden. Tijdens een uitgebreid kennismakingsgesprek kijken we welk beroepsprofiel bij je past, zodat
je die kant op kunt groeien.
De profielen waaruit je kunt kiezen zijn:
• Entree Bouwen, wonen en onderhoud
• Entree Dienstverlening en zorg
• Entree Verkoop/retail
• Entree Horeca
• Entree Installatie- en constructietechniek
• Entree Logistiek
• Entree Groen

VOOR IEDEREEN EEN PASSEND PROFIEL.

Hier leer
ik voor een
beroep
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Hoe
zit het in
elkaar?
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Het mbo heeft 4 opleidingsniveaus:

kun je doorstromen naar een vakoplei-

overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar 4
• je leert volledig zelfstandig en met veel

ding (niveau 3)
Entreeopleiding

WAT KOST DAT?
2-2023 betaal je
In het studiejaar 202
ursusgeld als je
dit bedrag aan les-/c
18 jaar of ouder bent:

verantwoordelijkheden werk uit te

• duurt 1 jaar

Vakopleiding

voeren, bijvoorbeeld als filiaal

• je hebt geen diploma van een

• niveau 3

beheerder of activiteitenbegeleider
• na afronding kun je gaan werken of

• duurt 2 tot 3 jaar

vooropleiding nodig
• opleiding voor eenvoudig uitvoerend
werk en voorbereiding op de arbeids-

• voor toelating heb je een vmbo-kader
diploma nodig of een afgeronde

Wil je doorstromen naar het hbo? Met een

basisberoepsopleiding

markt
• na afronding kun doorstromen naar
een niveau 2 basisberoepsopleiding
Basisberoepsopleiding

doorstromen naar het hbo

• je leert werkzaamheden zelfstandig uit

hebt dan al veel praktijkervaring

of eerste monteur

opgedaan – wat op het hbo weer goed
van pas komt. Ook is de tweejarige hbo

• niveau 2

doorstromen naar een middenkader-

Associate Degree heel geschikt om na

• duurt 1 tot 2 jaar

opleiding (niveau 4)

het mbo te gaan doen als je de vierjarige
hbo bachelor te lang vindt.

• voor toelating heb je een vmbo-basis
diploma nodig of een afgeronde

Middenkaderopleiding

entreeopleiding

• niveau 4

• opleiding voor uitvoerend praktisch
werk, bijvoorbeeld als kapper of
magazijnmedewerker
• na afronding heb je een start
kwalificatie om te gaan werken, ook

€ 1.239,€ 285,€ 624,-

de kosten,
En andere bijkomen
ov-kaart? Check
studiefinanciering en
l/schoolkosten
het op alfa-college.n

BOL OF BBL: WAT IS NOU HET VERSCHIL?
Je kunt je opleiding op twee verschillende manieren volgen:
BOL staat voor beroepsopleidende
leerweg. Je verdeelt je tijd tussen
school en stage.

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Je werkt bij een bedrijf
en studeert één of twee dagen of
avonden per week.

EN DAN?
• Je krijgt een bevestiging en een
uitnodiging van de opleiding voor
een kennismaking. Dit kan een
kennismakingsgesprek of activiteit
zijn.
• Verloopt de kennismaking goed,
dan schrijven we je in als student.
• Je stuurt zelf nog de ondertekende onderwijsovereenkomst, een
kopie van je identiteitsbewijs en
een kopie van het diploma van je
vooropleiding op.

En dan is het officieel. Gefeliciteerd
en welkom!

mbo-diploma niveau 4 op zak kan dat. Je

te voeren, bijvoorbeeld als verzorgende
• na afronding kun je gaan werken of

niveau's
BOL-opleidingen alle
eau 1 en 2
BBL-opleidingen niv
eau 3 en 4
niv
BBL-opleidingen

IK WEET GENOEG,
IK WIL ME AANMELDEN!
Aanmelden doe je op alfa-college.nl.
Meld je je aan vóór 1 april en voldoe
je aan de toelatingseisen? Dan is je
aanmelding zo goed als zeker.

• duurt 3 tot 4 jaar
• voor toelating heb je de vmbo-
diploma’s kader, theoretisch en
gemengde leerweg nodig of een
mbo-diploma niveau 2 of 3 of een

OP NAAR JE EERSTE SCHOOLDAG!
• Na je inschrijving nodigt de
opleiding je uit voor een introductiedag, voorlichtingsavond of
eerste schooldag.
• Hier hoor je alles wat je nog
moet weten. Je krijgt je lesrooster.
Maakt kennis met je coach of
mentor. En nog veel meer.
Heb je er al zin in? Wij wel!

TOELATINGSEISEN

MBO NIVEAU 1
ENTREE-OPLEIDING
GEEN DIPLOMA
VOOROPLEIDING NODIG

MBO

MBO

NIVEAU 2

NIVEAU 3

VMBO-BASIS

VMBO-KADER

MBO

NIVEAU 4
VMBO-KADER
VMBO-THEORETISCHE
LEERWEG
VMBO-GEMENGDE
LEERWEG
OVERGANGSBEWIJS
HAVO/VWO 3 NAAR 4

HBO

Weet
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al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
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je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
het
al?
Weet
je
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Weet
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al
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a
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a
Weet je heta
a
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LEER JE VEEL IN DE PRAKTIJK?
Ja. Je gaat veel op stage, voert
praktijkopdrachten uit of doet
mee aan projecten voor bedrijven. Zo leer je jouw vak het best,
vinden wij!
WIE GAAT JOU BEGELEIDEN?
Je krijgt een mentor of coach
die je tijdens jouw studie blijft
begeleiden. Heb je extra hulp en
ondersteuning nodig, omdat je
bijvoorbeeld vragen hebt over je
studie omdat het persoonlijk
even niet zo lekker gaat? Dan zit
er iemand voor je klaar bij het
Loopbaancentrum die je
hiermee kan helpen.
WAT ZIJN ‘KEUZEDELEN’?
Tijdens je opleiding kun je kiezen
voor keuzedelen. Dit zijn vakken
die je volgt naast de basisvakken van je opleiding. Hiermee
kun je je vakkennis verbreden of
verdiepen.

HOE ZIT HET MET TAAL
EN REKENEN?
Je moet goed genoeg zijn in
Nederlands, Engels en rekenen
om je mbo-diploma te kunnen
halen. Hier krijg je tijdens je
opleiding les in en toetsen van.
Als het nodig is, kun je extra
begeleiding krijgen.
KRIJG JE STUDIEFINANCIERING?
Dat hangt van je leeftijd en
opleiding af:
16 OF 17 JAAR + BOL-OPLEIDING
Je krijgt geen studiefinanciering.
Wel een studentenreisproduct
(OV-kaart), waarmee je vaak
gratis en soms met korting kunt
reizen. Als jonger bent dan 18
jaar kunnen je ouders nog wel
een kindgebonden budget
aanvragen.

18 JAAR OF OUDER
+ BOL-OPLEIDING
Meestal heb je recht op studiefinanciering. Deze bestaat uit een
basisbeurs en een studentenreisproduct, waarmee je vaak
gratis en soms met korting kunt
reizen. Je kunt soms ook een
aanvullende beurs krijgen. Dat
hangt van het inkomen van je
ouders af. De aanvullende beurs
moet je zelf aanvragen. Je kunt
ook nog een extra lening aanvragen.
BBL-OPLEIDING
Je krijgt geen studiefinanciering
en OV-kaart. Het leerbedrijf waar
je werkt, betaalt meestal je
opleidingskosten.
KRIJG JE EEN OV-KAART EN KAN
JE GRATIS REIZEN?
Ja. Met een OV-kaart (of eigenlijk: studentenreisproduct) kun je
vaak gratis en soms met korting
reizen. Daardoor kun je ook
makkelijker buiten je woonplaats
een school kiezen om te studeren of je stage te volgen. Super,
toch?

MEELOPEN
Twijfel je nog over de
juiste opleiding voor
volgend schooljaar?

LOOP MEE IN HET MBO
Je hebt voorlichtingen en open dagen bezocht,
maar je weet nog niet welke opleiding je gaat
kiezen? In dat geval kan meelopen in het mbo jou
helpen. Je gaat een dag(deel) op bezoek bij een
opleiding. Je draait mee in de lessen en doet alles
wat een mbo’er ook doet.

WAAROM ZOU JE MEELOPEN IN HET MBO?
• Je maakt het mbo mee zoals het écht is.
• Je krijgt een goed beeld van de opleiding.
• Je komt in contact met studenten die de
opleiding volgen en kunt naar hun
ervaringen vragen.

MEELOPENMBO.NL

EDUCATIE/
INBURGERING
Ben je niet in Nederland
geboren en wil je hier werken
en/of een opleiding volgen?
Dan kun je bij ons een cursus
voor het inburgeringsexamen
of Staatsexamen NT2 volgen.
We helpen je dan (beter) leren
lezen, schrijven en/of rekenen.
We besteden ook veel aandacht aan hoe Nederlanders
wonen en werken.
Samen kiezen we een traject
uit dat zo veel mogelijk
aansluit bij jouw niveau,
wensen en mogelijkheden!
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EXTRA’S BIJ HET ALFA-COLLEGE
RUIMTE OM
JE EXTRA TE
ONTWIKKELEN
In 2018 begon ik aan de opleiding
Management Assistant. Ik hou
namelijk van plannen, organiseren,
klanten te woord staan en ik word er
gelukkig van andere mensen te
helpen. Op school en stage heb ik
geleerd het management te
assisteren door het uitvoeren van
allerlei bureauwerkzaamheden.
Hierdoor had ik een goede basis en
voorbereiding op de toekomst! Met
deze opleiding kun je namelijk alle
kanten op en werken bij elk bedrijf
dat managementondersteuning
nodig heeft, van een ziekenhuis tot
advocatenkantoor.
Zelf liep ik twee jaar stage bij het
Alfa-college in Hardenberg, waar ik
de afdeling Marketing, Communicatie & Voorlichting ondersteunde. Op
onze eigen school dus!

Tijdens deze stage hielp ik evenementen organiseren, zoals open
dagen, bouwde ik stands op,
maakte ik planningen en assisteerde ik de communicatieadviseur. Dat
leverde me niet alleen veel ervaring
op, maar ook leerde ik de regio beter
kennen, waardoor ik nu zelf een
netwerk heb opgebouwd. Heel leuk!
Ook toen fysieke activiteiten online
moesten plaatsvinden, ondersteunde
ik en leerde ik snel en daadkrachtig
schakelen.
Skills Heroes
Ik mocht in 2021 namens het
Alfa-college meedoen aan de
vakwedstrijden Skills Heroes,
speciaal voor mbo-studenten. Een
fantastische ervaring, waarbij ik me
heb weten te plaatsen voor de finales.
Daar heb ik een officieel certificaat
voor ontvangen in mijn vakgebied.
Iets waar ik heel trots op ben!

Na mijn studie
Tijdens mijn mbo-opleiding kwam ik
er al snel achter dat ik me nog
verder wil verbreden en verdiepen
binnen mijn werkveld. Daarom heb ik
de keuze gemaakt om op het hbo
mijn studie een vervolg te geven en
Management te gaan studeren. Een
leuke uitdaging waar ik enorm veel
zin in heb. Ook kreeg ik op stage alle
kansen die ik nodig had om mezelf
te laten zien. Dat resulteerde erin dat
ik na mijn studie op onze school kan
blijven werken als Management
Assistant. Zo kan ik werken de
komende jaren goed combineren
met studeren aan het hbo.

OF GA JE
NAAR HET
BUITENLAND?

Ben jij die avontuurlijke student
die het wel ziet zitten om stage
te lopen in het buitenland? Met
een beetje lef en wat doorzettingsvermogen ligt Europa - of
zelfs de hele wereld - aan je
voeten! Wat dacht je bijvoorbeeld van Finland, Groot-Brittannië, Malta, Suriname, de VS of
Afrika?
Wij werken samen met veel
internationale scholen en
erkende stagebedrijven en
-instellingen, dus je kunt op veel
plekken terecht voor een
onvergetelijke stage!

Waarom zou je een
internationale stage doen?
• Je leert een andere (werk)
cultuur kennen;
• je wordt er een stuk zelfstandiger van. Je krijgt meer zelfvertrouwen en inzicht hoe je in
elkaar zit;
• internationale werkervaring
staat heel goed op je cv;
• je leert een andere taal of kunt
die verbeteren.
Maar van zo’n unieke kans
hoeven we je niet meer te
overtuigen. Toch?

Maureen Webbink

MET DEZE OPLEIDING
KUN JE ALLE KANTEN
OP EN WERKEN BIJ
ELK BEDRIJF DAT
MANAGEMENT
ONDERSTEUNING
NODIG HEEFT.
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De stad Hardenberg staat bekend om de vele bruisende activiteiten, zoals het Ter Steege Ballonfestival, KNVB
straatvoetbaltoernooi, drakenbootraces, kermis en
Freestyle Hardenberg NXT LEVEL, om er maar een paar
te noemen…

H
 ARDEN BERG

OOK VOOR SPORTERS
Sporters kunnen hun hart ophalen tijdens grote
sportevenementen zoals de Vrieling Cityrun, de
Wielerronde van Hardenberg, of de Dion Triathlon.

IS DE PLAATS WAAR JE
WILT STUD EREN EN

DE LEUKSTE E
 VENEMENTEN
Het pleinfestijn in de zomer met tal van bekende
artiesten… En wat dacht je van Pump Up the 90’s met
grote artiesten als Party Animals en T-Spoon of het
Bierpop festival van Miss Montreal?

ONTSPA NNEN
JIJ MAAKT HET MOGELIJK
Het Alfa-college werkt nauw samen met
Stad Hardenberg Promotie, die de vele a
 ctiviteiten
in Hardenberg bundelt en coördineert. Studenten
krijgen de kans om een bijdrage leveren in de
organisatie van verschillende evenementen.

GEZELLIG
Het gezellige centrum kent vele kroegjes
en gezellige winkels. Hardenberg is de
plaats waar je wilt studeren en ontspannen.
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PARKWEG 1A1

OPLEIDINGEN

Hardenberg

OPLEIDINGEN

REGIONAAL TECHNIEK CENTRUM

OPLEIDING

BOL/BBL

NIV.

DUUR

ADMINISTRATIE EN ECONOMIE

OPLEIDING

BOL/BBL

NIV.

DUUR

OPLEIDING

TRAVEL, LEISURE & HOSPITALITY
BOL

3

3

Leisure & hospitality*

Medewerker financiële administratie

BOL

4

3

Mbo Bedrijfsadministratie

BOL

4

3

Zelfstandig medewerker travel &
hospitality

BOL

3

3

Leidinggevende travel & hospitality

BOL

4

3

BBL

3

• Entree Bouwen, wonen en
onderhoud
• Entree Dienstverlening en zorg
• Entree Verkoop/retail
• Entree Horeca
• Entree Installatie- en
constructietechniek
• Entree Logistiek
• Entree Groen

2

Retailmedewerker

BOL/BBL

2

2

IT SYSTEMS AND DEVICES (ICT)

Retailspecialist

BOL/BBL

3

2

Allround

BOL/BBL

3

2

Retailmanager

BOL/BBL

4

3

Expert

BOL/BBL

4

3

BOL

4

3

Ondernemer handel

Gastheer/-vrouw

BBL

2/3

2

BOL/BBL

2

2

Zelfstandig werkend kok

BBL

3

1*/2

Manager/ondernemer horeca

BOL

4

3

Kok

* Na het behalen van niveau 2 Kok

Sofware developer (voorheen
Applicatieontwikkelaar)

Logistiek medewerker

Facilitair leidinggevende

BOL

4

3

Medewerker facilitaire
dienstverlening

BOL

2

2

BOL/BBL

4

Medewerker (financiële)
administratie

3/4

TRANSPORT EN LOGISTIEK

BOL/BBL

OPLEIDING

BOL/BBL

NIV.

DUUR

Metselaar

BBL

2

2

Timmerman

BBL

2

2

Montagemedewerker houttechniek

BBL

2

2

Allround metselaar

BBL

3

2/3

Allround timmerman

BBL

3

2/3

Allround montagemedewerker
houttechniek

BBL

3

2/3

Constructiewerker

BBL

2

2

Verspaner

BBL

2

2

Allround constructiewerker

BBL

3

2/3

Allround verspaner

BBL

3

2/3

BOUW EN TIMMERINDUSTRIE

1

1/2

MECHANISCHE TECHNIEK
BOL/BBL

2

2

BOL

2

2

Retailmedewerker

BOL/BBL

2

2

Helpende Zorg en Welzijn

BOL/BBL

2

2

Chauffeur wegvervoer

BBL

2

2

Medewerker facilitaire
dienstverlening

BOL

2

2

Logistiek medewerker

BOL/BBL

2

2

Medewerker Sport en recreatie

BOL

2

2

Logistiek teamleider

BOL/BBL

3

2

BBL

4

3

Specialist Transport & Logistiek

FACILITAIRE DIENSTVERLENING

DUUR

MBO 2 BREED

SOFWARE DEVELOPMENT

HORECA

NIV.

ENTREE-OPLEIDINGEN (OOK ALS NT2)

Medewerker administratie en
receptie

HANDEL EN ONDERNEMEN

BOL/BBL

ZORG
Helpende Zorg en Welzijn

BOL/BBL

2

2

Maatschappelijk Verzorgende-IG

BOL/BBL

3

3

Verzorgende-IG

BOL/BBL

3

3

Mbo-verpleegkundige

BOL

4

4

Mbo-verpleegkundige*

BBL

4

2

INSTALLATIETECHNIEK EN ELEKTROTECHNIEK
Monteur werktuigkundige installaties

BBL

2

2

Monteur elektrotechnische installaties

BBL

2

2

Eerste monteur elektrotechnische
installaties

BBL

3

2/3

Eerste monteur installatietechniek
woning

BBL

3

2/3

*Dit is mogelijk met Verzorgende-IG diploma

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

GOEDE BEREIKBAARHEID
De locatie Hardenberg is perfect met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf station
Hardenberg is het een paar minuten lopen. Er stoppen meerdere bussen voor de deur.
EINDBESTEMMING

VANUIT

VANUIT

VANUIT

VANUIT

VANUIT

VANUIT

DEDEMSVAART

OMMEN

SLAGHAREN

VROOMSHOOP

VRIEZENVEEN

TREIN
zonder
overstap

TREIN
zonder
overstap

BUS
zonder
overstap

TREIN
zonder
overstap

BUS
zonder
overstap

TREIN
zonder
overstap

TREIN
zonder
overstap

VERTREK

08.17

07:38

07:56

08.23

08.02

08:00

07:53

AANKOMST

08.25

08:09

08.22

08.34

08.26

08:12

08:12

8 MINUTEN

24 MINUTEN

26 MINUTEN

11 MINUTEN

23 MINUTEN

12 MINUTEN

19 MINUTEN

REISTIJD

BOL/BBL

2

2

BOL/BBL

3

3

Begeleider maatschappelijke zorg BOL/BBL

3

3

Persoonlijk begeleider
maatschappelijke zorg

BOL/BBL

4

3

BOL/BBL

3

3

BOL

4

3

BOL/BBL

4

3

PEDAGOGISCH WERK

EMMEN

HARDENBERG
STATION

COEVORDEN

VANUIT

Helpende Zorg en Welzijn
Maatschappelijk Verzorgende-IG

Pedagogisch medewerker
kinderopvang
Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker
Onderwijsassistent
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F
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N
U
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S
T
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C
A
D
N
A
A
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OPEN DAGEN

Woensdag 16 november 2022

16.00 - 20.00 uur

Woensdag 16 maart 2022

16.00 - 20.00 uur

Woensdag 25 januari 2023

16.00 - 20.00 uur

BEROEPEN DOEDAGEN
VOOR OUDERS EN LEERLINGEN
EVENEMENTENHAL HARDENBERG
Donderdag 8 december 2022

18.30 - 20.30 uur
Kijk op
de website
voor meer
informatie

Alle data zijn onder voorbehoud van de maatregelen die
op dat moment van kracht zijn i.v.m. het coronavirus.

HEB JE VRAGEN? Mail, bel, app of DM ons.
 info@alfa-college.nl
 0800-8100
 06-57524052
 @Alfacollege.Hardenberg
 @alfacollegehardenberg

alfa-college.nl

