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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.
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HALLO STUDIEZOEKER,
WELKOM BIJ DE PERSOONLIJKSTE MBOSCHOOL VAN HET NOORDEN. IN DEZE
OPLEIDINGSBROCHURE GA JE ONTDEKKEN
DAT WE JOU HEEL WAT TE BIEDEN HEBBEN.
WIE WIL JE ZIJN? CREATIEF, TECHNISCH OF
SOCIAAL: JE VINDT BIJ ONS DE OPLEIDING
DIE BIJ JOU PAST.
Samen met onze docenten en stagebedrijven
leren we jou een vak. Ook aan jou als
persoon besteden we veel aandacht. We
vinden het belangrijk dat we jou als student
én als persoon helpen groeien, in de tijd die
je bij ons bent.
Klinkt dit al goed? Misschien zijn jij en wij
dan wel een goeie match.
Hopelijk zien we je snel!
Alfa-college

START MET
BLADEREN
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De persoonlijkste school
Extra aandacht voor jou als persoon
Goede bereikbaarheid
Onze docenten dagen je uit
Meer dan goed onderwijs

• Iedereen is welkom, ongeacht
afkomst, cultuur en geloof
• We bieden innovatief onderwijs in
samenwerking met het bedrijfsleven

EERSTE HULP BIJ STUDIEKEUZE (EHBS)

1 2 3

Nog geen idee welke opleiding het beste bij jou past? Geen nood! Relax. Haal diep adem.
Je bent namelijk niet de enige. Misschien hebben wij het medicijn voor je: het EHBS-stappenplan!
EHBS STAP 1 BEDENK WAT JE ÉCHT
LEUK VINDT OM TE DOEN
Dat kan een hobby zijn of een
bijbaantje, vloggen, knutselen of
sleutelen. Of je lievelingsvak op school.

EHBS STAP 2 ONDERZOEK WELK
BEROEP DAARBIJ PAST
Vraag dit ook aan bijvoorbeeld je
ouders en leraren, je decaan en
Google.

EHBS STAP 3: ONTDEK WELKE
OPLEIDINGEN BIJ DAT BEROEP PASSEN
Misschien zijn er wel meerdere
opleidingen die je klaarstomen voor
dit beroep. Zet dan de voor- en nadelen
van elke opleiding naast elkaar.

Zelf zien en ervaren maakt het makkelijker om te kiezen. Bezoek eens een open
dag of informatieavond. Je mag ook een dagdeel meelopen bij een opleiding
die jou leuk lijkt. Of maak een afspraak met onze loopbaanadviseur. Die denkt
goed met je mee.

DOE DE ONLINE S
 TUDIEKEUZETEST
ALFA-COLLEGE.NL/KEUZETEST

WE APPE

N!

Heb je vra
gen?
Mail, bel,
app of DM
ons.
 info@a
lfa-college
.nl
 0800-8
100
 06-57
524052
 @alfa.c
ollege.MB
O
 alfaco
llege

WIST JE DAT...
... We in de top van beste mbo’s van
Nederland staan? Onze studenten
geven ons een 7,2 in de JOB-monitor.
... Jongeren voor ons kiezen vanwege de
goede sfeer en persoonlijke
begeleiding? (Imago Monitor 2020)
... Je vanaf dag 1 een coach of mentor
krijgt die voor alle vragen voor je klaar
staat?
... Alle eerstejaarsstudenten gratis mogen
meedoen aan verschillende sport- en
lifestyleactiviteiten?
... Als je meer uitdaging wilt, je mee
kunt doen met onze excellentie
programma’s?
... Je altijd een dagdeel mag meelopen
bij een van de opleidingen die je op het
oog hebt, om te kijken of het wat voor
jou is? (meld je aan via bezoekmbo.nl)
... Door onze intensieve samenwerking met
het bedrijfsleven onze opleidingen
naadloos aansluiten bij de vraag
vanuit het bedrijfsleven.

WIL JE JE OUDERS/
VERZORGERS VRAGEN OM TE
HELPEN MET HET KIEZEN VAN
EEN STUDIE?
Schuif deze pagina door naar je ouder(s)/verzorger(s). Laat ze de vragen
aan jou stellen. Jullie komen samen vast een heel eind! En kijk ook eens
achterin deze brochure voor het handige opleidingsoverzicht.
HALLO VOLWASSENE,
Uw zoon of dochter geeft aan wel wat hulp te kunnen gebruiken bij het
kiezen van een studie. Nu weten wij uit ervaring dat ouders en verzorgers
hier uitermate geschikt voor zijn.
Stel bijvoorbeeld deze vragen:
1. Wat vind je nou écht leuk om te doen? Wat vind je écht interessant?
2. Zullen we een top drie maken van de opleidingen die daarbij passen?
3. Wat zijn de voor- en nadelen van deze opleidingen?
4. Zullen we binnenkort samen een open dag bezoeken?
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Zorg & Wel zijn

DIE GLIMLACH
OP IEMANDS
GEZICHT,
DAAR DOE JE
HET VOOR
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HASSIBULLA NOORI, VERZORGENDE IG
"Het werk dat ik kan doen met de opleiding
Verzorgende IG, geeft mij een rijk gevoel! Ik
ben nu zes jaar in Nederland, zelf heb ik
weinig zorg gekregen. Mensen die niet voor
zichzelf kunnen zorgen, bezorg ik nu een
glimlach omdat ik ze heb geholpen; daar
doe ik het voor. Tijdens mijn stage heb ik
ervaren dat ik wondverzorging erg interessant vind. De leuke lessen over anatomie
kwamen hierbij goed van pas, ook bij de
vervolgopleiding Mbo-Verpleegkundige die
ik hierna ga volgen."

Zorg & Wel zijn

ZORG &
WELZIJN
Wil je graag mensen helpen? Jong of oud? Dan is een Zorg &
Welzijn opleiding misschien wel iets voor jou! Je hebt straks
werk dat er écht toe doet. Je moet flink je mouwen opstropen,
maar het is heel dankbaar werk en je krijgt er ook veel voor terug.
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Afhankelijk van de Zorg & Welzijn
opleiding kun je vakken krijgen als:
• gezondheidsvoorlichting geven
• huishouding
• anatomie
• voorlezen
• basiszorg
• verpleegtechnische handelingen
• creatieve vakken (drama, beeldende
vorming, muziek)
• pedagogiek

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als je in de zorg werkt, help je bij het
medicijnen geven en verpleegkundige
taken, maar ook ga je bijvoorbeeld
mensen wassen en aankleden. Werk
je in welzijn? Dan kun je bijvoorbeeld,
zorgen voor jonge kinderen in de
kinderopvang, assisteren op een
basisschool of een leuke vorm van
dagbesteding bedenken voor
ouderen.

En nog veel meer!

ZE STAAN OM JOU TE SPRINGEN!
Je kunt na je opleiding waarschijnlijk
snel aan het werk. Omdat mensen in
Nederland steeds ouder worden,
is én blijft er heel veel behoefte aan
medewerkers in de zorg en welzijn.
Ze staan echt om jou te springen!

OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN
Helpende Zorg en Welzijn (Dienstverlening)
Zorg
Welzijn

Niveau 2
Niveau 3 en 4
Niveau 3 en 4

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.
BOVENDIEN VIND JE HET NIET ERG
OM STEEDS OP ANDERE DAGEN EN
TIJDSTIPPEN TE WERKEN.

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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OPLEIDINGEN
HELPENDE ZORG EN
WELZIJN
(DIENSTVERLENING)

VERZORGENDE IG

MBO-VERPLEEGKUNDIGE

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

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

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld in/bij:
• ouderenzorg (thuis en in diverse
zorgcentra)
• kraamzorg
• gehandicaptenzorg
• geestelijke gezondheidszorg

NA JE OPLEIDING
werk je in de sector gezondheidszorg,
bijv.:
• ziekenhuis
• verpleeghuis
• revalidatiecentrum
• thuiszorg
• geestelijke gezondheidszorg
• gehandicaptenzorg

• of je kunt doorstromen naar een
niveau 3 opleiding bijv. Ped.
Medew. kinderopvang of Maatsch.
Zorg en Verzorgende IG
LOCATIE
Kluiverboom 3

• 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
LOCATIE
Kluiverboom 3

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
• Begeleider gehandicaptenzorg
• Begeleider specifieke doelgroepen
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
•	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
LOCATIE
Kluiverboom 3

• of je stroomt door naar bijv.
Hbo-Verpleegkunde
LOCATIE
Kluiverboom 3

Zorg & Wel zijn
MAATSCHAPPELIJKE ZORG
NIVEAU 4

PEDAGOGISCH WERK

PEDAGOGISCH WERK

• Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg
• Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen

• Pedagogisch medew. kinderopvang

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

• Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker*
• Medewerker Kinderopvang,
Onderwijs en Bewegen
• Onderwijsassistent

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je werken als persoonlijk
begeleider in een woning of dagbesteding met:
• mensen met een verstandelijke
beperking
• (dementerende) ouderen
• mensen met psychische problemen
• asielzoekers
• verslaafden
• dak- en thuislozen
• of je kunt doorstromen naar het
Hbo, bijv. Social Work
LOCATIE
Kluiverboom 3

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag op een:
• kinderdagverblijf
• peuterspeelzaal
• integraal kindcentrum
• voor-, tussen- en buitenschoolse
opvang
• of je kunt doorstromen naar
niveau 4, bijv. maatschappelijke
zorg of pedagogisch werk
LOCATIE
Kluiverboom 3

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag op een:
• kinderdagverblijf
• medewerker kinderopvang,
onderwijs en bewegen
• peuterspeelzaal
• integraal kindcentrum
• voor-, tussen- en buitenschoolse
opvang
• basisschool
• of je kunt doorstromen naar het
hbo, bijv. Pabo, Social Work of
Pedagogiek
* de opleidingen Medewerker
Kinderopvang, Onderwijs en
Bewegen en Onderwijsassistent
bieden geen BBL variant

INTERCULTURELE
OPVOEDCOACH

LOCATIE
Kluiverboom 3

• Interculturele opvoedcoach

*deze opleidingen heeft een BBL
variant

MBO NIVEAU 3/4
BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
• ga je werken met migrantenouders
en hun kinderen
LOCATIE
Opleidingslocatie
Floreshuis Groningen

MBO ZORG & WELZIJN 11
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ECHT CONTACT
MAKEN MET
MENSEN,
DAT IS JOUW
TALENT
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LAURA HELDER,
SCHOONHEIDSSPECIALIST
"Tijdens het eerste jaar van de opleiding
schoonheidsspecialist krijg ik direct de kans
om mensen zich nóg fijner en mooier te laten
voelen dan ze al zijn. Ik leer veel over het
menselijk lichaam bij de theorie, en in de
praktijk hoe je klanten een optimale behandeling geeft. Het leuke aan dit vak vind ik dat je
mensen weer laat stralen na een fijne behandeling. Je kan veel kanten op in het vak, wat
ik zelf erg interessant vind zijn de gezichtsbehandelingen en het keuzedeel visagie!"

g
Dienstverlenin

DIENSTVERLENING
Facilitaire Dienstverlening en Uiterlijke Verzorging
Ben je gastvrij en heb je altijd oog voor wat mensen nodig hebben?
Dan zou een opleiding in de dienstverlening wel eens iets voor je
kunnen zijn! Of je nu gaat werken in de facilitaire dienstverlening,
als kapper of als schoonheidsspecialist: met deze beroepen ga je
altijd voor een gast of klant die tevreden de deur uitgaat.
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Afhankelijk van de opleiding kun je
vakken krijgen als:
• beheer, onderhoud en veiligheid
• hospitality en events
• business catering (voeding- en
warenkennis, keuken en restaurant
technieken)
• ondernemerschap, logistiek en
klantcontacten
• voorraadbeheer en materiaalkennis
• hygiëne (HACCP) en schoonmaakwerkzaamheden, veiligheid en
milieu
• knippen, föhnen en stylen
• behandelingen voorbereiden en
afronden
• acnébehandeling
• hand- en voetverzorging

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
In de wereld van de facilitaire
dienstverlening zorg je dat alles op
rolletjes loopt op b.v. een school of
een ziekenhuis. Daar kun je dingen
doen als: de inkoop regelen, evenementen organiseren en voorraad
beheren. Er is altijd wel wat te doen!
In de sector van uiterlijke verzorging
maak je bijvoorbeeld huid- en
gezichtsanalyses, stel je een behandel
plan op en voer je schoonheids
behandelingen uit. Of knip je kapsels,
terwijl je de laatste haarmodetrends
volgt en de laatste knip- en kleur
technieken leert. Bij jou zijn je klanten
in goede handen. Je kunt werken in
een salon of een eigen zaak starten.

En nog veel meer!

WANTED: PERSONEEL
Mensen geven steeds meer geld uit
aan uit eten gaan, vakanties en hun
uiterlijk. Daardoor is er ook meer
personeel nodig in deze branches.
De kans dat je na je opleiding aan de
slag kunt, is dan ook groot!

JIJ BENT
GASTVRIJ &
KLANTGERICHT
JIJ WILT HET GRAAG ANDEREN
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
WILT GRAAG SCHOON, NETJES EN
KLANTGERICHT WERKEN.

OPLEIDINGEN DIENSTVERLENING
Facilitaire Dienstverlening
Haarverzorging
Schoonheidsverzorging

Niveau 2 en 4
Niveau 2, 3 en 4
Niveau 3 en 4

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

FACILITAIRE
DIENSTVERLENING

• Medewerker facilitaire
dienstverlening

• Facilitair leidinggevende

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding*
AANTAL JAREN

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in de recreatiesector
• bij gebouwenbeheer
• in de sportwereld (stadion)
• bij een horeca- of cateringbedrijf
• bij een zaal- en congrescentrum
• bij een gemeentelijke instelling
• in een verzorgingstehuis
• bij een schoonmaakbedrijf
• of je stroomt door naar niv. 3 of 4
binnen Facilitaire Dienstverlening
LOCATIE
Kluiverboom 3

NA JE OPLEIDING
werk je meestal bij een groot bedrijf
of een grote instelling binnen deze
werkvelden:
• evenementenorganisatie
• voeding en catering
• gebouwenbeheer
• receptie
• onderhoud en schoonmaak
• Of je stroomt door naar het Hbo,
b.v. Event- en of Facility Management, Voeding en diëtiek, Human
Resource Management of één van
de vele andere hbo’s.k
LOCATIE
Kluiverboom 3
* v anaf 2022 is het mogelijk om de
opleiding Allround medewerker
facilitaire dienstverlening te volgen.
Dit is een niveau 3 opleiding.

g
Dienstverlenin
HAARVERZORGING

HAARVERZORGING

HAARVERZORGING

• Kapper

• Haarstylist dame
• Haarstylist heer

• Salonmanager dame
• Salonmanager heer

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Ben je allround in je vak. Je kan:
• een eigen zaak starten
• werken bij gespecialiseerde
dames- of herensalons, gemengde
en specifieke kapsalons

NA JE OPLEIDING
Ben je allround in je vak. Je:
• kunt een eigen kapsalon starten
• kunt leiding geven aan een team
van kappers in een kapsalon
• bent breed inzetbaar in het
kappersvak

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld in:
• gespecialiseerde dames- of
herensalons
• gemengde kapsalons
• specifieke kapsalons
• of je stroomt door naar bijv.
opleiding Haarstylist dame of
heer (niv. 3) of
Schoonheidsspecialist (niv. 3)
LOCATIE
Kluiverboom 3

• of je stroomt door naar een andere
niv. 3 opleiding zoals Schoonheidsspecialist of Salonmanager dame of
heer, niv. 4.
LOCATIE
Kluiverboom 3

SCHOONHEIDS
VERZORGING

SCHOONHEIDS
VERZORGING

• Schoonheidsspecialist

• Allround schoonheidsspecialist

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Je werkt bijvoorbeeld:
• in een salon voor schoonheids
verzorging
• bij een cosmetica-afdeling in een
warenhuis
• in een parfumeriezaak
• in een wellnesscentrum
• in je eigen onderneming
• als vertegenwoordiger voor een
groot bedrijf

NA JE OPLEIDING
Je werkt bijvoorbeeld:
• in een salon voor schoonheids
verzorging
• bij een cosmetica-afdeling in een
warenhuis
• in een parfumeriezaak
• in een wellnesscentrum
• in je eigen onderneming
• als vertegenwoordiger voor een
groot bedrijf

• of je stroomt door naar de niv. 4
opleiding.

• of je gaat naar bijv.
Hbo-Huidtherapie of Fysiotherapie

LOCATIE
Kluiverboom 3

LOCATIE
Kluiverboom 3

• of je kunt doorstromen naar een
Hbo-opleiding
LOCATIE
Kluiverboom 3

MBO DIENSTVERLENING 17
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TYGO STEIJVERS
STUDENT BEDRIJFSADMINISTRATEUR
“De opleiding Bedrijfsadministrateur heb ik
gekozen omdat cijfers mij altijd goed hebben
gelegen. Ik heb tweemaal keer stage gelopen.
Tijdens deze stageperiodes gedurende de
opleiding heb ik veel praktijkkennis opgedaan,
zoals het indienen van btw-aangiftes en het
verlenen van advies aan de ondernemer.”

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 Handel & Ondernemerschap en Economie & Administratie kun je heel wat doen: van
werken met mensen tot werken met cijfers, wetten en regels - en
alles wat daar tussenin zit.
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Afhankelijk van de opleiding binnen
Handel & Ondernemen of Economie &
Administratie kun je vakken krijgen als:
• bestuursrecht;
• communicatieve vaardigheden;
• marketing;
• sales;
• vergaderen en notuleren;
• timemanagement;
• wet- en regelgeving;
• economie.

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als je in de detailhandel, commercie
of marketing en communicatie werkt,
zet je jezelf in de schoenen van je
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,
contact met klanten te onderhouden,
verkoopgesprekken te voeren of
promotiemateriaal te maken.

En nog veel meer!

Handel & en
en
Ondernemie
&
m
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Ec
Administratie

HANDEL &
ONDERNEMEN
EN ECONOMIE &
ADMINISTRATIE

Ben je meer van de cijfers en
gegevens? In de financiële, juridische
en secretariële dienstverlening 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 dingen.

JIJ BENT
DOELGERICHT &
ONDERNEMEND
JE BENT HEEL KLANTGERICHT,
ONDERNEMEND EN NAUWKEURIG.
JE VINDT HET LEUK OM JE MET
VERKOOPDOELEN BEZIG TE
HOUDEN. OF JE NOU ZELF ACTIEF
MET ‘TARGETS’ BEZIG BENT, OF

OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMEN EN ECONOMIE & ADMINISTRATIE
Detailhandel
Niveau 2, 3 en 4
Junior Accountmanager
Niveau 4
Marketing en Communicatie
Niveau 4
Ondersteunende administratieve beroepen
Niveau 2
Office- en Managementsupport
Niveau 3 en 4
Financiële opleidingen
Niveau 2, 3 en 4
Juridische opleidingen
Niveau 4
Toerisme
Niveau 2
Logistiek
Niveau 2

LIEVER ACHTER DE SCHERMEN
ALLE CIJFERS GOED VERWERKT.

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

DETAILHANDEL

DETAILHANDEL

• Verkoper

• Verkoopspecialist

• Manager retail

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Kun je werken als verkoper in diverse
winkeltypes en branches. denk hierbij
aan:
• kledingwinkels
• supermarkten

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

LOCATIE
Boumaboulevard 573

LOCATIE
Boumaboulevard 573

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
LOCATIE
Boumaboulevard 573

DETAILHANDEL

COMMERCIËLE
OPLEIDINGEN

MARKETING EN
COMMUNICATIE

• Logistiek medewerker

• (Junior) accountmanager

• Medewerker marketing en
communicatie

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Kun je werken bij:
• groothandel
• transportbedrijf
• logistieke dienstverlener
• distributiecentrum

NA JE OPLEIDING
werk je in de buitendienst bij bijv. een:
• commerciële organisaties
(business to business)
• non-profit bedrijven

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN

LOCATIE
Boumaboulevard 573

LOCATIE
Boumaboulevard 573

NA JE OPLEIDING
Je werkt als beginnend account
manager bijv. bij:
• reclame/marketingbureaus,
evenementenorganisatoren en
webshops
• non-profit organisaties
LOCATIE
Boumaboulevard 573

Met een mbo-diploma niveau 2 of 3 kun je doorstromen
naar een hoger niveau binnen het mbo. Met een niveau
4 mbo-diploma ben je toelaatbaar tot het Hbo.

ONDERSTEUNENDE
ADMINISTRATIEVE
BEROEPEN

• Medewerker secretariaat en receptie
• Medewerker secretariaat en receptie
met uitstroomrichting Toerisme

• Medewerker (financiële)
administratie

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

Handel & en
en
Ondernemie
&
m
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n
o
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Administratie

ONDERSTEUNENDE
ADMINISTRATIEVE
BEROEPEN

OFFICE- EN MANAGEMENT
SUPPORT
• Office assistant
MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

AANTAL JAREN
AANTAL JAREN

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Je werkt in een winkel met taken als:
• een (hotel) receptie
• een reisbureau
• of je assisteert een secretaresse
LOCATIE
Boumaboulevard 573

OFFICE- EN MANAGEMENT
SUPPORT
• Management assistant
MBO NIVEAU 4
BOL (3 jaar) / BBL (2 jaar)

NA JE OPLEIDING
Kun je werken bij een bedrijf of
organisatie op bijv.:
• de boekhoudafdeling
• de afdeling financiële administratie
LOCATIE
Boumaboulevard 573

NA JE OPLEIDING
Kun je aan de slag bij veel
verschillende organisaties:
• bij een bank
• reclamebureau
• school
• overal zijn office assistants nodig
LOCATIE
Boumaboulevard 573

FINANCIËLE OPLEIDINGEN

FINANCIËLE OPLEIDINGEN

• Financieel administratief
medewerker

• Bedrijfsadministrateur
• Junior assistent accountant

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij een:
• diverse (commerciële) bedrijven
• bank
• gemeente
• school
• ziekenhuis

NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij een:
• zie niveau 3
• administratie- of a ccountantskantoor
• of je begint je eigen
administratiekantoor

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Kun je aan de slag bij veel
verschillende organisaties:
• bij een bank
• reclamebureau
• school
• gemeente
LOCATIE
Boumaboulevard 573

LOCATIE
Boumaboulevard 573

LOCATIE
Boumaboulevard 573

JURIDISCHE OPLEIDINGEN
• Juridisch-administratief dienstverlener
• Human Resource M
 anagement
(HRM)
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij een:
• gemeente/schuldhulpverlening
• rechtbank/OM
• notaris- of advocatenkantoor
LOCATIE
Boumaboulevard 573
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Creatieve
opleidingen

MET JOUW
CREATIEVE
IDEEËN MAAK JE
KLANTEN BLIJ
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DAMON MICHIELS, GAME ARTIST
“Ik kwam op school als Software developer
en ben halverwege overgestapt naar
Game artist. We werken veel in projecten.
Binnen een thema maken we met een
groepje een game of een app. Ik ben heel
snel gegroeid in de creaties die ik maak.
Waar ik later wil werken weet ik nog niet,
in ieder geval in het vak waar ik veel kan
ontwerpen en creëren.”

Jij bent creatief, houdt van ontwerpen en vormgeven en bent
handig met computers. Bij de creatieve opleidingen leer je je
ideeën te verwerken in een ontwerp, die past bij de wensen van
de klant. Of je nou games, media, interieur, mode of maatwerkmeubels gaat maken!
Zo’n creatief vak leent zich goed voor
het beginnen van een eigen bedrijf
later. Daarom besteden we in de
creatieve opleidingen ook veel
aandacht aan het ondernemerschap.
Zie jij jezelf al een creatief eigen
bedrijf hebben?
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Afhankelijk van de creatieve opleiding
die je gaat doen, kun je vakken
krijgen als:
• idee en ontwerp;
• Adobe-pakket;
• Unity / Javascript;
• kunst en vormgeving;
• technisch tekenen;
• fotografie;
• kunstgeschiedenis;
• trends en materialen;
• naaitechnieken;
• experimenteren met materialen
en technieken.

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Ga je in de creatieve sector aan de
slag? Dan kun je bijvoorbeeld games
gaan maken. Niet alleen voor de
Nintendo of Xbox, maar vooral voor
serieuzere spellen die gebruikt
kunnen worden voor onder andere
trainingen, educatie en onderzoek. Je
kunt ook websites, logo’s en reclamecampagnes gaan ontwerpen. Of
interieuradvies geven, je eigen mode
maken of producten op maat (zoals
meubels) ontwerpen, maken en
verkopen.

Creatieve
opleidingen

CREATIEVE
OPLEIDINGEN
JIJ BENT
CREATIEF &
DIGITAAL
VAARDIG
JIJ BENT CREATIEF, HOUDT ERVAN
OM TRENDS TE VOLGEN EN BENT
ONDERNEMEND. JE VINDT HET
LEUKS OM IETS MOOIS VOOR
ANDEREN TE ONTWERPEN EN
MAKEN. ADVISEREN OVER HOE JIJ
DENKT DAT IETS BETER OF MOOIER
KAN VIND JE LEUK EN JE KUNT
GOED MET COMPUTERS OVERWEG.

En nog veel meer!
CREATIEVE OPLEIDINGEN
Game artist en Software developer
Mediavormgever
Interieuradviseur
Fashion Designer
Fashion Tailor
Ontwerpend meubelmaker

Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4

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

MEDIATECHNOLOGIE

MEDIAVORMGEVER

• Game artist

• Software developer

• Mediavormgever

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Je start een eigen bedrijf of gaat aan
het werk als bijv.:
• level designer
• simulatieontwikkelaar
• developer serious gaming
• character developer
• background/ environment artist
• 3D modeler of animator

NA JE OPLEIDING
Je start een eigen bedrijf of gaat aan
het werk als bijv.:
• software developer
• developer serious gaming
• applicatieontwikkelaar

NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij:
• reclamebureaus
• prepress bedrijven
• audiovisuele bedrijven
• bedrijven die websites ontwikkelen
en updaten

• Ook kun je naar het Hbo, bijv. HKU
(Hogeschool voor de Kunsten) in
Utrecht, NHTV in Breda

LOCATIE
Protonstraat 2

• Ook kun je door naar b.v. Software
development

• Ook kun je naar het Hbo, bijv.
Communicatie & Media of
kunstvakopleidingen
LOCATIE
Boumaboulevard 573

LOCATIE
Protonstraat 2

CREATIEF & DESIGN
• Fashion Designer
• Fashion Tailor
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Je start een eigen bedrijf of gaat aan
het werk bij bijv.:
• een kledingreparatie- of
veranderbedrijf/atelier
• in de modebranche bij retail-
organisaties, modemerken of
confectiebedrijven
• aan de slag als ontwerper
• Ook kun je naar het Hbo, bijv.
Amfi, Fashion Design bij ArtEZ,
Fashion and Textile Technologies
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

CREATIEF & DESIGN

CREATIEF & DESIGN

• Interieuradviseur

• (Ontwerpend) Meubelmaker

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

MBO NIVEAU 2,3 EN 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Je werkt bijvoorbeeld:
• in een winkel voor woninginrichting
• bij een bedrijf dat zich bezighoudt
met het inrichten van bedrijven en
kantoren
• als zelfstandig ondernemer als
interieuradviseur

NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld:
• in een meubelmakerij
• in een interieurbouwbedrijf
• als zelfstandig ondernemer

• Ook kun je naar het Hbo, bijv.
Kunstacademie of een academie
voor binnenhuisarchitectuur
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

• Ook kun je naar het Hbo, bijv.
Ruimtelijke Vormgeving, Bouwkunde
of Industrieel Productontwerpen
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

Creatieve
opleidingen
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JIJ BENT
SPORTIEF EN
ORGANISATORISCH STERK

ort
Veiligheid & Sp

JE LAAT
MENSEN
SPORTEN,
BEWEGEN OF
ZORGT VOOR
HUN VEILIGHEID
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SENNA BOITEN,
SPORT EN BEWEGEN, NIVEAU 4
"Ik zit in het tweede jaar van de opleiding
Sport en Bewegen en heb gekozen voor het
uitstroomprofiel Sport Bewegen en Gezondheid. Stage lopen doe ik bij een sportschool
waar ik mensen mag begeleiden met afvallen
en bewegen. Daardoor heb ik veel contact
met mensen, dat vind ik super! Qua theorie
vind ik het heel leuk om alles te leren over het
menselijk lichaam. Op mijn school kennen de
docenten je echt, waardoor je veel aandacht
krijgt en ze zijn altijd bereid om te helpen."

ort
Lijkt het je leuk om je bezig te houden met de veiligheid of
sportiviteit van anderen? Heb je van nature veel verantwoordelijkheidsgevoel en hou je ervan om dingen in goede banen te
laten leiden - of dat nu binnen een stressvolle situatie of in de
sport is? Dan zou een opleiding binnen Veiligheid & Sport misschien wel iets voor je kunnen zijn!
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
In een Veiligheid & Sport-opleiding
kun je vakken krijgen als:
• les- en leidinggeven;
• aanhoudingstechnieken;
• organiseren;
• zelfverdediging;
• werken in een
sport-en-bewegen-organisatie;
• inspanningsfysiologie;
• trainingsleer;
• politieleer.

gebouwen, spreekt mensen aan als
dat nodig is. Mensen verwachten van
jou dat jij weet wat er moet gebeuren
als het alarm aanslaat!
Ga je werken in de sport? Dan kun je
sport- en bewegingsactiviteiten gaan
ontwikkelen of begeleiden. Je werkt
zelf met mensen die willen sporten of
bewegen of geeft leiding aan mensen
die dat doen. Of je geeft organisaties
advies over sportactiviteiten. Je kunt
zoveel kanten op in de sport!

Veiligheid & Sp

VEILIGHEID
& SPORT
JIJ BENT
ACTIEF &
ORGANISATORISCH
STERK
JE HOUDT GRAAG EEN OOGJE IN HET
ZEIL EN ZORGT ER MET JE ORGANISATIETALENT VOOR DAT SITUATIES GOED
VERLOPEN. JE BENT ALERT, ACTIEF EN
HEBT EEN GOEDE CONDITIE. WERKEN
MET VERSCHILLENDE SOORTEN
MENSEN KAN JE GOED, JE BENT
COMMUNICATIEF VAARDIG EN KUNT
WEL TEGEN EEN BEETJE STRESS.

En nog veel meer!
WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als je in de veiligheidssector gaat
werken, moet je bijvoorbeeld optreden
tijdens vervelende situaties. Je zorgt
voor orde en veiligheid, opent en sluit

OPLEIDINGEN VEILIGHEID & SPORT
Sport en Bewegen
Uniformberoepen

KIES UIT MEER DAN 25 SPORTEN
Ga je voor een sportopleiding? Dan
kun je meerdere trainersdiploma’s
gaan halen. Je kunt hierbij kiezen uit
meer dan 25 verschillende sporten
om je in te specialiseren.

Niveau 2, 3 en 4
Niveau 2, 3 en 4

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

UNIFORMBEROEPEN

UNIFORMBEROEPEN

• Beveiliger 2

• Beveiliger 3

• Handhaver Toezicht en Veiligheid

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
voer je controles uit bij bijv.:
• winkels
• banken
• fabrieken
• evenementen

NA JE OPLEIDING
coördineer je en voer je controles uit
bij bijv.:
• winkels
• banken
• fabrieken
• evenementen

NA JE OPLEIDING
kun je aan het werk bij een
handhavingsorganisatie, bijv.:
• Marechaussee
• Douane
• Staatsbosbeheer
• openbaar vervoer

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niv. 4, bijv. Leiding
gevende team/afdeling/project.

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niv. 4, bijv. Leiding
gevende team/afdeling/project of
juridisch medewerker.

• Of je stroomt door naar Beveiliger 3
LOCATIE
Kardingerplein 1

LOCATIE
Kardingerplein 1

UNIFORMBEROEPEN
• Leidinggevende team/afdeling/
project
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
ben je leidinggevende van een
afdeling of vestiging binnen een
veiligheidsorganisatie of bij een
andere willekeurige branche of
organisatie.
• Kan je doorstromen naar het HBO.
B.v. op het gebied van Leiderschap
en Management en organisatie.
LOCATIE
Kardingerplein 1

LOCATIE
Kardingerplein 1

ort
Veiligheid & Sp
SPORT EN BEWEGEN

SPORT EN BEWEGEN

SPORT EN BEWEGEN

• Medewerker Sport en Recreatie

UITSTROOMRICHTING
Sport- en bewegingsleider:
• Bewegingsagogiek
• Buurt, Onderwijs en Sport
• Sport, Bewegen en Gezondheid
(Lifestyle)
• Sportinstructie, Training en Coaching
• RAXS (Outdoor)

UITSTROOMRICHTING
Sport- en bewegingscoördinator:
• Bewegingsagogiek
• Buurt, Onderwijs en Sport
• Sport, Bewegen en Gezondheid
(Lifestyle)
• Sportinstructie, Training en Coaching
• RAXS (Outdoor)

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij:
• in de fitnessbranche
• in de gehandicaptensport
• in het basisonderwijs
• bij gemeentes
• in recreatie/outdoor
• in gehandicapten of ouderenzorg

NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld:
• bij sportverenigingen
• bij sport- en fitnesscentra
• bij buitensportondernemingen
• bij recreatiebedrijven
• in onderwijs
• in gehandicapten of ouderenzorg
• bij revalidatiecentra

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij:
• sportverenigingen
• sport- en fitnesscentra
• buitensportondernemingen
• recreatiebedrijven
• gehandicapten- en ouderenzorg
• revalidatiecentra
• Of je stroomt door naar een
opleiding op niv. 3, bijv. Sport- en
bewegingsleider.
LOCATIE
Kardingerweg 48, Groningen
Salland 2a, Assen

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niv. 4, bijv. Sport- en
bewegingscoördinator.

JOHAN CRUYFF COLLEGE

LOCATIE
Kardingerweg 48, Groningen
Salland 2a, Assen

• Of je stroomt door naar het Hbo,
bijv. Instituut voor Sportstudies
(ALO) of de Pabo
LOCATIE
Kardingerweg 48, Groningen
Salland 2a, Assen

• Sport & Coaching
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
• train en coach je op hoog niveau in
je eigen tak van sport
• werk je bij een club, sportbond
• Of je stroomt door naar Hbo: bijv.
Johan Cruyff University
LOCATIE
Kardingerweg 48, Groningen

JE KRIJGT MEER DAN ALLEEN ONDERWIJS!
Sporten vind ik leuk maar is ook erg belangrijk.
Na het vmbo wist ik direct dat ik naar Sport en
Bewegen wilde omdat ik tennisleraar wilde
worden. Inmiddels is dat wel veranderd en
gebruik ik lesgeven in de sport in hele brede zin;
om mensen zich beter te laten voelen.
Op school leren we veel én ontwikkel je jezelf
echt als een sportspecialist. Ik doe het profiel
Sport Bewegen en Gezondheid. Het leren komt
me niet aanwaaien maar als je inzet toont,
krijg je er veel voor terug. Je krijgt veel ruimte
en de docenten willen je altijd helpen.
Sjors Muntjewerf
Sport en Bewegingscoördinator
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DE TECHNIEK
EN ICT SECTOR
HEBBEN VAKMENSEN ZOALS
JIJ NODIG!

Techniek & ict

HIER WERK
JE AAN
INNOVATIEVE
EN DUURZAME
PROJECTEN
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ROAN KIEL, ENGINEERING, NIVEAU 4
"Ik ben van de havo overgestapt naar mbo
omdat ik meer wilde leren in de praktijk.
Engineering is een hele brede opleiding, alle
opties zijn nog open daarom voor mij een
goeie keuze. Op mijn stage bij Hoving
Holland heb ik veel verschillende onderdelen
van het bedrijf leren kennen; de tekenkamer,
de afdeling elektro en constructie. Echte
opdrachten uitvoeren voor klanten is het
leukste om te doen. Dan ben je bezig met
het ontwerpen van het hele proces, calculeren en terugkoppelen naar de gebruikers. Dit
vond ik geweldig én heb ik veel van geleerd."

Met een technische opleiding kun je alle kanten op! Van werken
met je hoofd tot werken met je handen. En van installaties
monteren, ontwerpen, tot producten onderzoeken of applicaties
ontwikkelen. Vind je het leuk om contacten te hebben met
klanten en ben je creatief? Ook klanten adviseren over duurzame
technische toepassingen hoort er bij. Ben je gek op (digitale)
techniek? Dan is een opleiding binnen Techniek & ICT misschien
wel iets voor jou!
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
In een Techniek & ICT-opleiding kun
je vakken krijgen als:
• energiesystemen;
• constructieleer;
• ontwerpen;
• technisch tekenen;
• programmeren;
• hardware, software en
netwerkbeheer;
• duurzame energietransitie;
• virtual- en augmented Reality;
• design thinking;
• domotica;
• productontwikkeling;
• consumentengedrag.

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als je in de techniek gaat werken,
kun je bijvoorbeeld verwarmingen,
warmtepompsystemen en riolen
aanleggen. Of technische ontwerpen
en berekeningen maken. Je kunt ook
aan de slag met computergestuurde
machines. Je bent dan de verbindende schakel tussen mens en machine.
Of misschien wil je producten
onderzoeken op gebruik en beleving
en maak je verbeterde producten..
Misschien lijkt het je ook wel wat om
te onderzoeken hoe mensen
producten eigenlijk gebruiken?

Techniek & ict

TECHNIEK
& ICT
In de ICT wereld zorg jij dat mensen
optimaal gebruik kunnen maken van
hun ICT-hulpmiddelen. Een kantoor
zonder goed werkende computers,
netwerken, programma’s en applicaties, dat kan natuurlijk niet. Voor het
onderhouden en up to date houden
van al die technologie zijn ict-medewerkers nodig. Zij installeren software, bedenken welke applicaties
nodig zijn of beheren het netwerk!

JIJ BENT
TECHNISCH &
PRECIES
JE BENT HANDIG EN HEBT
TECHNISCH INZICHT. ZELFSTANDIG
WERKEN KUN JE HEEL GOED,
MAAR SAMENWERKEN MET
KLANTEN EN COLLEGA'S IS VOOR
JOU OOK GEEN PROBLEEM. JE
DOET JE WERK VEILIG EN PRECIES.
MENSEN KUNNEN ER OP VER-

En nog veel meer!

TROUWEN DAT JIJ IETS AFLEVERT
OPLEIDINGEN TECHNIEK & ICT
Installatie-, Elektrotechniek, Servicemedewerker gebouwen
Engineering Elektro, Mechatronica, Werktuigbouwkunde
Engineering Technische Informatica
Engineering Installatie en Elektrotechniek
Commercieel Energie Technicus
Productonderzoeker (HT)
ICT

WAT PERFECT IN ELKAAR ZIT! OF
Niveau 2
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 2, 3 en 4

JE GEEFT DE KLANT EEN TECHNISCHE ADVIES OP MAAT.
MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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OPLEIDINGEN
COMMERCIEEL ENERGIE
TECHNICUS
• Commercieel Energie Technicus
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
zijn er tal van beroepen in de energiesector waar je aan het werk kunt.
• Je geeft advies over energiesystemen
aan huiseigenaren, bedrijven en
grote organisaties. Je stelt begrotingen op en werkt technische
ontwerpen uit.
• Of doorstromen naar het hbo. Er is
een speciaal doorstroomprogramma
met de Hanzehogeschool.
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

TECHNISCHE INFORMATICA
• Technische Informatica
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
zijn tal van beroepen in het werkveld
van de 'smart' industrie. Je bent als
technisch informaticus de verbindende
factor tussen mens, machine en ICT. Je
weet hoe je robots en productiemachines slimmer kunt maken.
• Of doorstromen naar het Hbo. Er is
een speciaal doorstroomprogramma
met de Hanzehogeschool
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

ENGINEERING
UITSTROOMRICHTINGEN
• Engineering Installatie en Elektro
• Engineering Elektro, Mechatronica,
Werktuigbouwkunde
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

INSTALLATIE-, ELEKTROTECHNIEK, SERVICE
MEDEWERKER GEBOUWEN
• Monteur elektronische installaties
• Installatietechniek (Monteur
werktuigkundige installaties)
• Servicemedewerker gebouwen
MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

AANTAL JAREN
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag, bijv. in/bij de:
• elektrotechniek: productie-,
installatie- en servicebedrijven
• mechatronica: machine-industrie
en makers van mechatronische
producten
• werktuigbouwkunde (metaal):
industriële en toeleverende
bedrijven van (half)producten en
(half)fabricaten
• technische afdeling van een
ziekenhuis
• Of doorstromen naar een naar het
Hbo. Er is een speciaal doorstroomprogramma met de Hanzehogeschool.
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag, bijv. in/bij de:
• (middel)grote en kleinere
installatiebedrijven
• onderhoudsbedrijven
• de woningbouw
• kantoorgebouwen
• ziekenhuizen
• fabrieken
• Of doorstromen naar een soort
gelijke opleiding op niveau 3
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

PRODUCTONDERZOEKER
(HUMAN TECHNOLOGY)
• Productonderzoeker
(Technicus Human Technology)
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je werken bij:
• projectontwikkelaars
• producenten van consumenten
apparaten
• adviesbureaus op het gebied van
veiligheid en kwaliteit
• webdesignbedrijven
• Of doorstromen naar bijv. Hbo-IPO,
MER, Technische bedrijfskunde
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

Techniek & ict
INFORMATIE EN
COMMUNICATIE
TECHNOLOGIE

INFORMATIE EN
COMMUNICATIE
TECHNOLOGIE

INFORMATIE EN
COMMUNICATIE
TECHNOLOGIE

• Medewerker ICT support

• Allround medewerker IT systems
and devices*

• Expert IT systems and devices*

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

AANTAL JAREN

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding
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
• Of doorstromen naar het tweede
jaar van Allround medewerker IT
systems and devices
LOCATIE
Boumaboulevard 573

NA JE OPLEIDING
is jouw werk bijv.:
• zie niveau 2
• ICT’ers vind je werkelijk in alle
sectoren van de arbeidsmarkt
• Of doorstromen naar een ICT-
opleiding op niveau 4
LOCATIE
Boumaboulevard 573
* de sprintversie heeft een
opleidingsduur van 1,5 jaar

NA JE OPLEIDING
• Je bent de spin in het ICT-web
• ICT’ers vind je werkelijk in alle
sectoren van de arbeidsmarkt
• Of doorstromen naar Hbo, bijv.:
Technische Informatica of Bedrijfskundige Informatica
LOCATIE
Boumaboulevard 573
* de sprintversie heeft een
opleidingsduur van 2 jaar

INFORMATIE EN
COMMUNICATIE
TECHNOLOGIE
• Software developer (technical)
MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
is jouw werk bijv.:
• Ontwerpen en bouwen van
applicaties
• Programmeren en testen van
programmatuur
• Of doorstromen naar Hbo,
bijv.: Technische Informatica of
Bedrijfskundige Informatica
LOCATIE
Boumaboulevard 573
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JE ONTWERPT,
MAAKT EN
BOUWT MEE
AAN MOOIE
PROJECTEN
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JE WERKT
PRECIES EN
JE HEBT
TECHNISCH
EN CREATIEF
INZICHT
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TIM BOERSEMA, BOUWKUNDE NIVEAU 4
“Op het vmbo heb ik het profiel techniek gedaan. De
aansluiting op de opleiding Middenkaderfunctionaris
(Bouwkunde) was daardoor perfect! Het is een hele brede
veelzijdige opleiding waardoor je heel veel leert over de
wereld van bouwkunde. De creatieve kant spreekt mij het
meest aan, de vakken als tekenen en ontwerpen. We
deden veel projecten samen met de klas. En we zijn veel
op reis geweest voor projecten en bedrijfsbezoeken, ook
naar het buitenland. Ik ga door naar het hbo, naar een
creatieve opleiding.”

Hou je ervan om dingen te maken? Met je hoofd, handen en
(digitale) techniek? Dan ben jij misschien wel heel goed op je plek
binnen de wereld van Bouw & Infra of Meubel & Interieurdesign!
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
In een Bouw, Infra, (Ontwerpend)
Meubelmaker opleiding kun je
vakken krijgen als:
• tekening lezen;
• gereedschapsleer;
• materialen en technieken;
• wegfundering aanbrengen;
• grondkering plaatsen;
• Vectorworks (2D/3D ontwerpen)
• architectuur;
• Wiskunde;
• Sterkte berekenen;
• Ondernemersvaardigheden.
En nog veel meer!
WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als je in de wereld van Bouw of Infra
gaat werken, timmer je soms letterlijk
goed aan de weg. Of aan een groot

gebouw, tegelvloer of dakkapel. Je
kunt veel dingen bouwen en het
mooie is: je ziet vaak direct resultaat!
Als je aan de slag gaat in de Infra
Weg- en Waterbouw dan werk je
mee aan de infrastructuur van
Nederland. Je zorgt voor doorstroming
van personen- en goederenvervoer en
energietransport. Ook bescherm je
Nederland tegen water.
Je kunt ook meubels en interieurs
gaan bouwen. Weer heel wat anders!
Dan maak je bijvoorbeeld je eigen
tafels, stoelen en kasten. Of het
interieur van een winkel, boot,
restaurant of kantoor. Dat kun je
vanuit je eigen bedrijf doen, of bij
een scheepswerf, meubelmaker,
timmerbedrijf of interieurbouwer
bijvoorbeeld.

egBouw, Infrab,oW
w
u
en Water pend)
en (Ontwerak
Meubelm er

BOUW, INFRA, WEGEN WATERBOUW
EN (ONTWERPEND)
MEUBELMAKER

GROTE KANS OP WERK
Misschien had je het al gehoord: er is
een groot tekort aan technische
vakmensen in Nederland. Als je kiest
voor een technische opleiding, dan
kun je er met een gerust hart van op
aan dat je na je studie snel aan de slag
kunt. Dat is een fijn vooruitzicht. Toch?

JIJ BENT
HANDIG &
PLANMATIG
JE BENT NIET ALLEEN GOED MET
JE HANDEN, MAAR OOK MET JE
HOOFD. EN JE KUNT GOED
OVERWEG MET DIGITALE TECHNIEK.
JE BENT GOED IN EEN SPECIFIEKE
OPDRACHT UITVOEREN, MAAR ZIET
OOK HOE IETS NÓG BETER KAN.
DAAR HEBBEN MENSEN WAT AAN!

OPLEIDINGEN BOUW & INFRA EN MEUBEL & INTERIEUR
Bouw
Infra, Weg- en Waterbouw
(Ontwerpend) Meubelmaker

Niveau 2, 3 en 4
Niveau 2, 3 en 4
Niveau 2, 3 en 4

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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OPLEIDINGEN
BOUWKUNDE
UITSTROOMRICHTING
• Middenkaderfunctionaris Bouw
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

INFRA, WEG- EN
WATERBOUW
UITSTROOMRICHTING
• Middenkaderfunctionaris Infra
Weg- en Waterbouw
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

BOUW
UITSTROOMRICHTING
• Timmerman (BOL/BBL)
MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag bij/als
(beginnend):
• ontwerper
• calculator
• aannemer
• uitvoerder
• projectleider
• een bouw/aannemersbedrijf,
infrabedrijf, overheidsinstanties of
ingenieursbureaus
• Ook kun je naar het Hbo,
bijv. Bouwkunde
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag:
• bij overheidsinstanties zoals
Rijkswaterstaat, een infrabedrijf en
ingenieursbureaus

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij bijv.:
• een bouwbedrijf als timmerman
• bij de technische dienst van een
woningbouwvereniging
• als schadehersteller bij
aardbevingsschade

• Of je stroomt door naar het Hbo,
bijvoorbeeld Civiele Techniek of
Verkeerskunde

• Of je doorstromen naar een
soortgelijke niveau 3 of 4

LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

SERVICEMEDEWERKER
GEBOUWEN
• Installatietechniek
• Elektrotechniek
• Bouw
MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Als Servicemedewerker gebouwen
werk je b.v. bij een woningbouwcorporatie, onderhoudsbedrijf, zorginstelling of bij een technische dienst.
Je werkzaamheden kunnen variëren
van installatie- tot elektrotechniek,
maar ook bouwtechnische werkzaamheden kun je uitvoeren.
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

egBouw, Infrab,oW
w
u
en Water pend)
en (Ontwerak
Meubelm er
(ALLROUND)
MEUBELMAKER

ONTWERPEND
MEUBELMAKER

UITSTROOMRICHTING
• Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (BOL/BBL)
• Allround meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer (BOL/BBL)
• Machinaal houtbewerker (BBL)

UITSTROOMRICHTING
• Ontwerpend meubelmaker
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN

MBO NIVEAU 2/3
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan het werk in bijv.:
• de timmerindustrie
• de meubelindustrie
• de (scheeps)interieurbouw
• of de houthandel
• Van niv. 2 naar niv. 3, bijv. Allround
Meubelmaker/(Scheeps)Interieurbouwer.
• Van niv. 3 doorstromen naar niv. 4
bijv. Middenkaderfunctionaris
Bouw en Infra of of ontwerpend
meubelmaker

NA JE OPLEIDING
Je werkt bijvoorbeeld:
• in een meubelmakerij
• in een interieurbouwbedrijf
• als zelfstandig ondernemer
• Ook kun je naar het Hbo, bijv.
Ruimtelijke Vormgeving, Bouwkunde
of Industrieel Productontwerpen
LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2

LOCATIE
Adm. de Ruyterlaan 2
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EVA VEENSTRA, VAVO (HAVO)
“Ik had op de middelbare school een
andere loopbaan dan normaal. Ik ben een
tijdje ziek geweest en wilde niet blijven
zitten of afstromen. Daarom heb ik voor
gekozen om mijn Havo diploma via de
Vavo te halen. Het was wel een spannende
stap om over te stappen maar je zit er echt
voor jezelf. Het is leerzaam en er zijn goeie
docenten die écht kijken wat jij nodig
hebt. Je hebt ook best veel vrijheid en vrije
tijd om je studie te combineren met
bijvoorbeeld een baantje. Hierna ga ik
door naar het Hbo.”

VAKKEN VAN HET VOORTGEZET
ONDERWIJS ALSNOG HALEN? VAVO!
Ben je gezakt voor je eindexamen
vmbo-tl, havo of vwo? Heb je een
vervolgstudie op het oog waarvoor je
nu niet de juiste vooropleiding hebt?
Heb je je school nooit afgemaakt en
wil je dat alsnog? VAVO to the rescue!
VAVO staat voor Voortgezet Algemeen
Volwassenen Onderwijs. Beetje gekke
naam misschien, want als jongere
kun je ook gewoon naar de VAVO.
Bij de VAVO kun je 3 of 4 vakken van
je vmbo-tl, havo of vwo overdoen,
zodat je alsnog je diploma haalt!
Of 1 vak volgen waarop je bent gezakt,
maar al wel vast met je mbo-opleiding
beginnen.

ENTREE-OPLEIDINGEN
Heb je (nog) geen vmbo-diploma, ben
je 16 jaar of ouder of kom je uit het
buitenland en wil je graag je diploma
halen? Met het Entree-diploma op
zakop zak kun je doorstromen naar
een mbo-opleiding op niveau 2.
Een Entree-opleiding kan voor
iedereen anders zijn, omdat die goed
bij je moet passen. Tijdens een
uitgebreid kennismakingsgesprek
kijken we of je voldoet aan de
voorwaarden van de Entree-opleiding.

VAVO, ENTREE
EN
G
IN
OPLEID

VAVO, ENTREEOPLEIDINGEN
De profielen waaruit je kunt kiezen zijn:
• Entree Detailhandel
• Entree Logistiek
• Entree Dienstverlening en zorg
• Entree Horeca, voeding of
voedingsindustrie
• Entree Sport en discipline
• Entree Bouw
• Entree Schilderen
• Entree Infra
• Entree Installatie/Elektro
Alle profielen worden ook aange
boden als NT2.

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!

Weten wat jij met VAVO kunt?
Neem dan even contact met ons op!
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Het mbo heeft 4 opleidingsniveaus:
ENTREEOPLEIDING
• duurt 1 jaar
• je hebt geen diploma van een
vooropleiding nodig
• opleiding voor eenvoudig
uitvoerend werk en voorbereiding
op de arbeidsmarkt
• na afronding kun doorstromen
naar een niveau 2 basisberoeps
opleiding
BASISBEROEPSOPLEIDING
• niveau 2
• duurt 1 tot 2 jaar
• voor toelating heb je een vmbo-
basis diploma nodig of een
afgeronde entreeopleiding
• opleiding voor uitvoerend praktisch
werk, bijvoorbeeld als kapper of
magazijnmedewerker

• na afronding heb je een start
kwalificatie om te gaan werken,
ook kun je doorstromen naar een
vakopleiding (niveau 3)
VAKOPLEIDING
• niveau 3
• duurt 2 tot 3 jaar
• voor toelating heb je een vmbo-
kader diploma nodig of een
afgeronde basisberoepsopleiding
• je leert werkzaamheden zelfstandig
uit te voeren, bijvoorbeeld als
verzorgende of eerste monteur
• na afronding kun je gaan werken
of doorstromen naar een middenkaderopleiding (niveau 4)
MIDDENKADEROPLEIDING
• niveau 4
• 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
overgangsbewijs van havo/vwo 3
naar 4
• je leert volledig zelfstandig en met
veel verantwoordelijkheden werk uit
te voeren, bijvoorbeeld als manager
retail of activiteitenbegeleider
• na afronding kun je gaan werken
of doorstromen naar het hbo
Wil je doorstromen naar het hbo?
Met een mbo-diploma niveau 4 op
zak kan dat. Je hebt dan al veel
praktijkervaring opgedaan – wat op
het hbo weer goed van pas komt.
Ook is de 2 jarige hbo Associate
Degree heel geschikt om na het mbo
te gaan doen als je de 4 jarige hbo
bachelor te lang vindt.

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

Hoe
zit het in
elk a ar?
WAT KOST DAT?
22 betaal je
In het studiejaar 2021-20
ld als je
sge
dit bedrag aan les-/cursu
18 jaar of ouder bent:
€ 126,50
Entree-opleiding
€ 126,50
BBL-opleiding niveau 2
en 4 € 306,BBL-opleiding niveau 3
€ 608,BOL-opleiding
er schooljaar.
Dit bedrag verandert ied

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!

kosten,
En andere bijkomende
kaart? Check
studiefinanciering en ovchoolkosten
het op alfa-college.nl/s

IK WEET GENOEG,
IK WIL ME AANMELDEN!
Aanmelden doe je op alfa-college.nl.
Ben je nog geen 18? Dan moet een
ouder of voogd ook een handtekening
zetten.
Meld je je aan vóór 1 april en voldoe
je aan de toelatingseisen? Dan is je
aanmelding zo goed als zeker.

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!
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LEER IK VEEL IN DE PRAKTIJK?
Ja. Je gaat veel op stage en voert
praktijkopdrachten uit. Ook doe je
mee aan projecten die we in samenwerking met bedrijven organiseren.
Zo leer je je vak het best.
WIE GAAT MIJ BEGELEIDEN?
Je krijgt een mentor of coach die je
tijdens jouw studie blijft begeleiden.
Heb je extra hulp en ondersteuning
nodig? Heb je vragen over je studie
of gaat het persoonlijk even niet zo
lekker gaat? Dan zit er ook altijd
iemand voor je klaar bij het Loopbaancentrum.
WAT ZIJN KEUZEDELEN?
Dit zijn vakken die je volgt naast de
basisvakken van je opleiding. Je bepaalt
zelf welke keuzedelen je gaat volgen.
Hiermee kan je je vakkennis verbreden
of verdiepen of voorbereiden op een
vervolgopleiding.

Kom,
kijk &
kies!

HOE ZIT HET MET TAAL EN REKENEN?
Je moet goed genoeg zijn in Nederlands en Engels (geldt niet voor entreeopleidingen met niveau 1 ) en rekenen
om je mbo-diploma te kunnen halen.
Tijdens je opleiding krijg je hier les in
en toetsen van. Is het nodig, dan kun
je extra begeleiding krijgen.

18 JAAR OF OUDER + BOL-OPLEIDING
Meestal heb je recht op studiefinanciering en een OV-kaart waarmee je
gratis en soms met korting kunt reizen.
Soms kun je ook een aanvullende
beurs krijgen. Dat hangt af van het
inkomen van je ouders. De aanvullende beurs moet je zelf aanvragen. Je
kunt ook een extra lening aanvragen.

HOE ZIT HET MET DE KANS OP WERK?
Op kansopwerk.nl zie je per beroep
hoeveel vraag er naar goed opgeleide
professionals is. Houd er wel rekening
mee dat het over een paar jaar anders
kan zijn.

BBL-OPLEIDING
Je krijgt geen studiefinanciering en
geen OV-kaart. Het leerbedrijf waar je
werkt, betaalt meestal je opleidingskosten.

KRIJG IK STUDIEFINANCIERING?
Dat hangt van je leeftijd en opleiding af:
16 OF 17 JAAR + BOL-OPLEIDING
Je krijgt geen studiefinanciering. Wel
krijg je een OV-kaart waarmee je vaak
gratis en soms met korting kunt
reizen. Ook kunnen je ouders een
kindgebonden budget aanvragen.

KRIJG IK EEN OV-KAART EN KAN IK
GRATIS REIZEN?
Alleen als je een BOL-opleiding volgt,
krijg je een ov-kaart. Met je OV-kaart
reis je vaak gratis en soms met korting.
Daardoor kun je ook makkelijker buiten
je woonplaats een school kiezen om te
studeren of je stage te volgen. Fijn hè?

HOE VIND IK INFORMATIE OVER OPLEIDINGEN?
Kijk op alfa-college.nl en onze social media kanalen. Hier staan veel filmpjes
over de opleidingen en kun je alvast sfeer proeven. Bij de opleidingsinformatie
op de website vind je verhalen van studenten. Net als jij hebben ook zij voor
de keuze gestaan. Misschien heb je wat aan hun verhalen!
Kom langs en stel al je vragen. Er zijn meeloopdagen, open dagen en
informatieavonden. De data vind je op alfa-college.nl en op de achterzijde
van deze brochure.
Loop een dagdeel mee. Meld je aan op bezoekmbo.nl.
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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 stage
bedrijven, 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?

YOLIN BODDE, ONDERWIJSASSISTENT
“Ik heb vier maanden stage gelopen op
een school in Ghana. Daar gaf ik les aan
kinderen van 7 tot 13 jaar, in o.a. Engels,
aardrijkskunde en biologie. Ik leefde met
veel vrijwilligers van allemaal verschillende
landen in één huis waarmee ik in mijn
vrije tijd veel leuke dingen heb gedaan. In
Ghana ben ik erg zelfstandig geworden
en ben van de Afrikaanse cultuur gaan
houden. Ook durf ik nu veel meer en ga ik
alle uitdagingen aan. En wat voor mij het
mooiste was waren de glimlachjes van de
kinderen, de fantastische nieuwe mensen
die ik heb ontmoet en dat ik de Engelse
taal nu goed beheers.”
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SCHOOLL
BOUMABOULEVARD 573
•
•
•
•
•
•

Commerciële opleidingen
Detailhandel / Logistiek
ICT
Marketing en Communicatie
Mediavormgever
Secretariële, Financiële en 
Juridische opleidingen
• Toerisme (alleen niveau 2)
• Entree Logistiek en Detailhandel
• Entree NT2

In

2 mianuttieonn

van sltaslokaal
na ar k

PROTONSTRAAT 2
• Game artist
• Software developer
• BBL Bouw en Infra

OCATIES
Het is hier

gezellig druk !

ADMIRAAL
DE RUYTERLAAN 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouw
Infra, Weg- en Waterbouw
Commercieel Energie Technicus
Engineering Elektro Mechatronica
Werktuigbouwkunde
Engineering Installatie en Elektro
Technische Informatica
Infra, Weg- en Waterbouw
Installatie-, Elektro- en Koudetechniek
Productonderzoeker/HT
Mechatronica
(Ontwerpend) Meubelmaker
Fashion Designer
Fashion Tailor
Interieuradviseur
Service medewerker gebouwen
Entree Techniek (NT2)
VAVO (vmbo-tl, havo, vwo, VBJ, SK)
Educatie

KLUIVERBOOM 3
•
•
•
•
•
•
•

Facilitaire dienstverlening
Haarverzorging
Schoonheidsverzorging
Welzijns-opleidingen
Zorg-opleidingen
Entree Dienstverlening en Zorg
Entree Horeca & Voeding
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SCHOOLL

KARDINGERWEG 48
• Sport en Bewegen
• Johan Cruyff College
(topsportopleiding)
• Entree Sport en Discipline

Hier zet je

stappen
om je te
o
ntwikkelen

OCATIES
KARDINGERPLEIN 1
• Beveiliging
• Handhaver Toezicht en Veiligheid
• Leidinggevende team/afdeling/project

Je komt

oeprschvileleendle
v

plekken

ASSEN SALLAND 2A
• Sport en Bewegen
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OPLEIDINGEN
OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

PROTONSTRAAT 2
CREATIEVE OPLEIDINGEN

FINANCIËLE OPLEIDINGEN

Software developer

BOL

4

4

Financieel administratief medewerker

BOL

3

2

Game artist

BOL

4

4

Bedrijfsadministrateur

BOL

4

3

Junior assistent-accountant

BOL

4

3

SPECIALISTENOPLEIDING
Leidinggevende team/afdeling/project

BBL

4

1

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE BEROEPEN

Technisch leidinggevende

BBL

4

1

Medewerker (financiële) administratie

BOL

2

2

Medewerker secretariaat en receptie

BOL

2

2

Medewerker secretariaat en receptie
met uitstroomcertificaat Toerisme

BOL

2

2

BOL

2

2

BOL/BBL

3

2

BOL

4

3

BOL

2

2

Entree Logistiek (NT2)

BOL

1

1

Entree Detailhandel (NT2)

BOL

1

1

BOUMABOULEVARD 573
INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Medewerker ICT support

BOL

2

2

Allround medewerker IT systems and
devices*

BOL/BBL

3

2

Expert IT systems and devices**

BOL/BBL

4

3

Software developer (technical)

BOL/BBL

4

4

DETAILHANDEL
Verkoper
Verkoopspecialist
Manager retail
LOGISTIEK

* de sprintversie heeft een opleidingsduur van 1,5 jaar
** de sprintversie heeft een opleidingsduur van 2 jaar

Logistiek medewerker

JURIDISCHE OPLEIDINGEN

Juridisch-administratief dienstverlener

BOL

4

3/2

Medewerker Human Resource
Management (HRM)

BOL

4

3/2

(Junior) accountmanager

BOL

4

3

Medewerker marketing en communicatie

BOL

4

3

BOL

4

4

COMMERCIËLE OPLEIDINGEN

CREATIEVE OPLEIDINGEN
Mediavormgever

OFFICE- EN MANAGEMENTSUPPORT
Office assistant

BOL/BBL

3

2

Management assistant

BOL/BBL

4

3/2

ENTREE-OPLEIDINGEN

OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

OPLEIDING

Opleidingen

Groningen | ASSEN
BOL/BBL NIV. DUUR

KLUIVERBOOM 3
ZORG EN WELZIJN

SCHOONHEIDSVERZORGING

Helpende Zorg en Welzijn
(Dienstverlening)

Schoonheidsspecialist

BOL

3

3

Allround Schoonheidsspecialist

BOL

4

3

Entree dienstverlening en zorg (NT2)*

BOL

1

1

Entree horeca, voeding of
voedingsindustrie (NT2)**

BOL

1

1

BOL
BBL

2
2

2
1

Verzorgende IG*

BOL/BBL

3

3/2

Begeleider gehandicaptenzorg*

BOL/BBL

3

3/2

ENTREE-OPLEIDINGEN

Begeleider specifieke doelgroepen*

BOL/BBL

3

3/2

Mbo-Verpleegkundige

BOL/BBL

4

4

Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg

BOL/BBL

4

3

Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen

BOL/BBL

4

3

* Ook opleidingslocaties in UMCG, Martini, De Brink in
Helpman en Twaalf Hoven in Winsum. Op deze locaties
bieden we de opleiding ook aan in 1 jaar.
PEDAGOGISCH WERK
Pedagogisch medewerker
kinderopvang

BOL/BBL

3

3/2

Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker

BOL/BBL

4

3/2

Onderwijsassistent

BOL

4

3

Medewerker Kinderopvang, Onderwijs
en Bewegen

BOL

4

3

Interculturele opvoedcoach*

BBL

3

2

* Opleidingslocatie Floreshuis Groningen

*Ook opleidingslocaties in Winsum en Groningen (Selwerd - De Es)
**Opleidingslocatie: L’ Eetudie, Floresplein 19

KARDINGERWEG 48
Entree Sport en Discipline (NT2)

BOL

1

1

Medewerker sport en recreatie
(Dienstverlening)

BOL

2

2

Sport- en bewegingsleider

BOL

3

3

Sport- en bewegingscoördinator

BOL

4

3

Johan Cruyff College (Sport en Coaching)

BOL

4

3

Beveiliger 2

BOL

2

2

Beveiliger 3

BOL

3

2

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV)

BOL

3

2

Leidinggevende team/afdeling/project

BOL

4

1

Medewerker sport en recreatie
(Dienstverlening)

BOL

2

2

KARDINGERPLEIN 1

FACILITAIRE DIENSTVERLENING
Medewerker facilitaire dienstverlening

BOL

2

2

Facilitair leidinggevende

BOL

4

3

HAARVERZORGING

ASSEN SALLAND 2A

Kapper

BOL/BBL

2

2

Sport- en bewegingsleider

BOL

3

3

Haarstylist dame

BOL/BBL

3

2

Sport- en bewegingscoördinator

BOL

4

3

Haarstylist heer

BOL/BBL

3

2

Salonmanager dame

BOL/BBL

4

3

Salonmanager heer

BOL/BBL

4

3

?
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OPLEIDINGEN
OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

ADMIRAAL DE RUYTERLAAN 2
BBL-OPLEIDINGEN

BOUW & INFRA
Timmerman

BOL/BBL

Servicemedewerker gebouwen

2

2

BOL/BBL

2

2

MAINTENANCE

Bouwkunde

BOL

4

4

Monteur elektrotechnische installaties

Infra, Weg- en Waterbouw

BOL

4

4

4

3

COMMERCIEEL ENERGIE TECHNICUS
Commercieel Energie Technicus

BOL

TECHNISCHE INFORMATICA
Technische Informatica

BOL

4

4

BOL

4

3

PRODUCTONDERZOEKER/HT
Productonderzoker/Human Technology
ENGINEERING
Engineering Elektro, Mechatronica,
Werktuigbouwkunde

BOL

4

4

Engineering Installatie, Elektro

BOL

4

4

CREATIEF & DESIGN

BOL/BBL

2

2

Eerste monteur elektrotechnische
installaties woning en utiliteit

BBL

3

2

Eerste monteur elektrotechnische
industriele installaties en systemen

BBL

3

2

Technicus elektrotechnische industriële
installaties en systemen

BBL

4

3

Technicus elektrotechnische installaties
woning en utiliteit

BBL

4

3

Technicus service en onderhoud
elektrotechniek en instrumentatie

BBL

4

3

Technicus mechatronica systemen

BBL

4

3

Installatietechniek (Monteur werktuigBOL/BBL
kundige installaties)

2

2

Installatietechniek (Eerste monteur
installatietechniek utiliteit)

BBL

3

2

Installatietechniek (Eerste monteur
installatietechniek woning)

BBL

3

2

Installatietechniek (Eerste monteur
service en onderhoud werktuigkundige
installaties)

BBL

3

2

BBL

4

3

BOL/BBL

2

2

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer BOL/BBL

2

2

Allround meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer

BOL/BBL

3

3

Ontwerpend meubelmaker

BOL

4

4

Interieuradviseur

BOL

4

3

Fashion Designer

BOL

4

3

Installatietechniek (Technicus service
en onderhoud werktuigkundige
installaties)

Fashion Tailor

BOL

4

3

Servicemedewerker gebouwen
KOUDETECHNIEK

ENTREE-OPLEIDINGEN
Entree Bouw (NT2)

BOL/BBL

1

1

Airco/warmtepompmonteur

BBL

2

2

Entree Schilderen (NT2)

BOL/BBL

1

1

Monteur koude- en klimaatsystemen

BBL

2

2

Entree Installatietechniek/Elektro (NT2)

BOL/BBL

1

1

Entree Infra (NT2)

BOL/BBL

1

1

Eerste monteur koude- en klimaat
systemen

BBL

3

2

Technicus maintenance koude- en
klimaatsystemen

BBL

4

4
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OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

BOUW
Servicemedewerker gebouwen
Machinaal houtbewerker

Opleidingen

Groningen
EDUCATIE: CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN
BOL/BBL

2

2

Taalcursussen

BBL

2

2

Rekencursussen

Timmerman

BOL/BBL

2

2

Basiscursus digitale vaardigheden

Metselaar*

BBL

2

2

Incompany taal- en rekencursussen

Tegelzetter*

BBL

2

2

Maatwerktrajecten

Voeger*

BBL

2

2

Allround timmerman*

BBL

3

2

VAVO (VMBO-TL, HAVO, VWO, VBJ, SK)

Allround metselaar*

BBL

3

2

VAVO vmbo-tl

Allround tegelzetter*

BBL

3

2

VAVO havo

Uitvoerder bouw*

BBL

4

2

VAVO vwo
Schakelklas naar mbo

INFRA, WEG- EN WATERBOUW

Voorbereidend jaar voor hoger opgeleide anderstaligen (VBJ)

Asfaltafwerker*

BBL

2

2

Opperman bestratingen*

BBL

2

2

Vakman grond, weg- en waterbouw*

BBL

2

2

Allround vakman grond, weg- en
waterbouw*

BBL

3

2

Straatmaker*

BBL

3

2

Uitvoerder Infra*

BBL

4

2

BOL en/of BBL

SPECIALISTENOPLEIDING
Technisch leidinggevende*

Check de website
of de opleiding in

BBL

4

1

wordt aangeboden

*Opleidingslocatie: Protonstraat 2
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ALLE
STUDIEKEUZE-TIPS
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Onze
studie
k
k alen euze
d
er!
STUDIEKEUZE-WEKEN
ONLINE MBO-SECTOR VOORLICHTING
DONDERDAG 28 OKTOBER 2021
STUDIEKEUZE-EVENT WEEK
8 - 12 NOVEMBER 2021
ONLINE STUDIEKEUZE-EVENT WEEK
13 -17 DECEMBER 2021
STUDIEKEUZE-EVENT WEEK
24 - 28 JANUARI 2022
STUDIEKEUZE-EVENT WEEK
7 - 11 MAART 2022
LAST MINUTE STUDIEKEUZE
16 JUNI 2022
VAVO OPEN DAG
28 JUNI 2022
MEELOOPWEKEN
CHECK DE DATA OP BEZOEKMBO.NL
We verspreiden de events over meerdere dagen in bovenstaande
weken. Van te voren aanmelden is verplicht. Via je decaan/mentor
hoor je wanneer de aanmelding van start gaat.

Kijk op
de website
voor meer
informatie

n die
van de maatregele
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HULP NODIG? VRAGEN?
De medewerkers van Opleiding en Advies staan
voor je klaar. Je kunt ze bereiken op 0800-8100,
INFO@ALFA-COLLEGE.NL of via WHATSAPP.

alfa-college.nl

