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Disclaimer
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en
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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 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 Hardenberg

START MET
BLADEREN
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De persoonlijkste school
Extra aandacht voor jou als persoon
Kleinschalige school
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
 @Alfaco
llege.Hard
enberg
 alfaco
llegeharde
nberg

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 2018)
... 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 meelopenmbo.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

ZORG &
WELZIJN
Wil je graag mensen helpen? Jong of oud? Dan is een Zorg- &
Welzijnsopleiding 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.
WELKE VAKKEN KRIJG IK?
Afhankelijk van de Zorg- & Welzijns
opleiding kun je vakken krijgen als:
• gezondheidsvoorlichting geven
• huishouding
• anatomie
• voorlezen
• basiszorg
• verpleegtechnische handelingen
• creatieve vakken (drama, beeldende
vorming, muziek)
• pedagogiek
En nog veel meer!
WELK SOORT WERK GA IK LATER
DOEN?
Als je in de zorg werkt, kun je
bijvoorbeeld mensen wassen en

aankleden, helpen bij medicijnen
geven en assisteren bij verpleegkundige
taken. Werk je in de welzijnssector?
Dan kun je aan de slag als bijvoorbeeld
onderwijsassistent op een basisschool,
zorgen voor kleintjes in de kinder
opvang of een leuke vorm van
dagbesteding bedenken voor ouderen
of mensen met een beperking.

JIJ BENT
ZORGZAAM
& VERANT
WOORDELIJK
JE KUNT GOED MET MENSEN

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 sector zorg- en
welzijn. Ze staan echt om jou te
springen!

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

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.

Niveau 2
Niveau 3 en 4
Niveau 3 en 4

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

MBO ZORG & WELZIJN 9

OPLEIDINGEN
HELPENDE ZORG &
WELZIJN*
(DIENSTVERLENING)

MEDEWERKER SPORT EN
RECREATIE*
(DIENSTVERLENING)

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 in/bij:
• recreatiebedrijven zoals campings
en bungalowbedrijven
• attractieparken
• groepsaccommodaties
• sportorganisaties: fitnesscentra,
indoor- en outdoorcentra en
sportverenigingen

MAATSCHAPPELIJKE
VERZORGENDE IG
MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN

• Of doorstromen naar een niveau 3
opleiding bijv. Pededagogisch
medewerker kinderopvang of
Maatschappelijke Zorg en
Verzorgende IG
LOCATIE
Parkweg 1A1
* Deze opleiding valt onder de
opleiding Dienstverlening

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

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.
Je kunt je ook inschrijven voor de
opleiding Maatschappelijke zorg
niveau 3 of Verzorgende-IG

* Deze opleiding valt onder de
opleiding Dienstverlening

LOCATIE
Parkweg 1A1

• Kun je doorstromen naar bijvoorbeeld de opleiding Sport- en
bewegingsleider op niveau 3.

Zorg & Wel zijn
MAATSCHAPPELIJKE ZORG

MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PEDAGOGISCH WERK

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding*

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

• Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg
• Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen

AANTAL JAREN

• Pedagogisch medewerker
kinderopvang

AANTAL JAREN

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

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

• Of je stroomt door naar bijv.
hbo-Verpleegkunde

LOCATIE
Parkweg 1A1

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 je kunt doorstromen naar bijv.
Social Work
LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

AANTAL JAREN

• Of doorstromen naar niveau 4,
bijv. maatschappelijke zorg of
pedagogisch werk

LOCATIE
Parkweg 1A1
* BBL is mogelijk met Verzorgende-IG
diploma, duur 2 jaar

PEDAGOGISCH WERK
MBO NIVEAU 4
BOL/BBL* opleiding
• Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker
• Onderwijsassistent*
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

MBO ZORG & WELZIJN 11
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HORECA, FACILITAIRE
DIENSTVERLENING,
TRAVEL & 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 IK?
Afhankelijk van de opleiding kun je
vakken krijgen als:
• koken
• facilitaire werkzaamheden
• hospitality
• sociale hygiëne
• serveren
• evenementenorganisatie
• frontofficewerkzaamheden
(receptiebalie)
• organisatie individuele- en
groepsreizen
• reisleiding
• host(ess) werkzaamheden
En nog veel meer!

WELK SOORT WERK GA IK LATER
DOEN?
Als je in de horeca werkt, kun je
bijvoorbeeld gasten van een restaurant
ontvangen, in de keuken gerechten
bereiden, of je begint je eigen bedrijf.
Liever aan de slag in de afwisselende
sector van de facilitaire dienstverlening?
Daar regel je zaken zoals: gebouwenbeheer, voorraadbeheer en vergaderservice. Tevens ben je verantwoordelijk
voor de hospitality van het bedrijf. Er
is altijd wel wat te doen!
Pas je beter in de wereld van de
recreatie en het toerisme? Dan kun
je gasten informeren en adviseren,
een reis organiseren, events en
congressen organiseren, gasten
begeleiden tijdens hun vakantie in
binnen- en buitenland. Jij zorgt
ervoor dat mensen een geweldige
tijd hebben!

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

(Manager) Facilitaire Dienstverlening
Horeca
Travel & hospitality

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

WANTED: PERSONEEL
Nu het weer beter gaat met de
Nederlandse economie, geven
mensen meer geld uit aan uit eten
gaan, vakanties en uitjes. Daardoor is
er ook meer personeel nodig in deze
beroepen. 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
VEILIG WERKEN.

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

MBO HORECA, FACILITAIRE DIENSTVERLENING, TRAVEL & HOSPITALITY 15

OPLEIDINGEN
HORECA

HORECA

HORECA

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

• Kok

• Zelfstandig werkend kok

• Manager ondernemer horeca

AANTAL JAREN

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

AANTAL JAREN

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 twee jaar.
LOCATIE
Parkweg 1A1

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

FACILITAIRE
DIENSTVERLENING*

MANAGER FACILITAIRE
DIENSTVERLENING

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

• Medewerker facilitaire dienstverlening

• Facilitair leidinggevende

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

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

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
* Deze opleiding valt onder de
opleiding Dienstverlening.

LOCATIE
Parkweg 1A1

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

Horeca , stien
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TRAVEL & HOSPITALITY

TRAVEL & HOSPITALITY

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

• Zelfstandig medewerker travel &
hospitality

• Leidinggevende travel & hospitality
AANTAL JAREN

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.

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-Touristmanagement of Hotelmanagement.
LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

MBO HORECA, FACILITAIRE DIENSTVERLENING, TRAVEL & HOSPITALITY 17
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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 Business & Retail en de
Business school kun je heel wat doen: van werken met mensen tot
werken met cijfers, wetten en regels - en alles wat daar tussenin zit.
WELKE VAKKEN KRIJG IK?
In een Business & Retail of de Business
school kun je vakken krijgen als:
• bestuursrecht
• communicatieve vaardigheden
• marketing
• sales
• vergaderen en notuleren
• timemanagement
• recht- en wetkennis
• baliepraktijk
• personeelsmanagement
• bedrijfseconomie
• ondernemersvaardigheden
• presentatietechnieken.
En nog veel meer!

WELK SOORT WERK GA IK 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 verkopenen vindt
het leuk om klanten hierover te
adviseren. Klantencontact, verkoopgesprekken en netwerken zorgen
ervoor dat je elke dag met plezier
naar je werk gaat.
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

OPLEIDINGEN BUSINESS & RETAIL EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Retail & Business
Niveau 2,3,4
Business school
Niveau 3,4
Ondersteunende administratieve beroepen
Niveau 2

ess
retail & buSIsiNnESS
U
B
E
D
en
SCHOOL

RETAIL &
BUSINESS
EN DE BUSINESS
SCHOOL
gegevens? Als medewerker business
administration & Control specialist of
als assistant business services, 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.

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
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
RETAIL & BUSINESS

RETAIL & BUSINESS

RETAIL & BUSINESS

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

• Verkoper

• Verkoopspecialist

• Manager retail

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

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

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

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niv. 4, bijv. Manager
retail.
LOCATIE
Parkweg 1A1

• Of je stroomt door naar bijv.
hbo-Bedrijfseconomie of
Commerciële economie.
LOCATIE
Parkweg 1A1

RETAIL & BUSINESS
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
• Ondernemer retail
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

ess
retail & buSIsiNnESS
U
B
E
D
en
SCHOOL
ONDERSTEUNENDE
ADMINISTRATIEVE
BEROEPEN

BUSINESS SCHOOL

BUSINESS SCHOOL

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding
• Assistant business services

• Medewerker (financiële)
administratie

• Business administration &
Control specialist
(Voorheen bedrijfsadministrateur en
Junior assistent account)

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
Kun je werken bij een bedrijf of
organisatie op bijv.:
• de boekhoudafdeling
• de afdeling financiële administratie
• Of je kunt doorstromen naar
niveau 3, bijv. Financieel admini
stratief medewerker niveau 3

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

LOCATIE
Parkweg 1A1

• Of je stroomt door naar hbo-
Bedrijfseconomie of Accountancy

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
Werk je bijvoorbeeld bij een:
• administratie- of accountantskantoor
• bank
• gemeente
• school
• ziekenhuis
• Of stroomt door naar niveau 4, bijv.
Bedrijfsadministrateur of Junior
assistent accountant
LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1
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Je kent het vast: je hebt een oude computer gekregen, schroeft
deze eens open en je kijkt hoe het er van binnen uitziet.
Vervolgens haal je de hele computer uit elkaar, om ‘m daarna
weer in elkaar te zetten. Na de oude computer komt de game
computer, de tablet en je smartphone. Jij wilt producten nog
mooier en sneller maken voor jezelf, maar óók voor anderen.
Je weet het zeker: IT zit in je bloed!

it systems
and devices

IT SYSTEMS
AND DEVICES
JIJ BENT
BETROUWBAAR
& INNOVATIEF?
ALS ALLROUND MEDEWERKER
(NIVEAU 3) OF EXPERT IT SYSTEMS
WELKE VAKKEN KRIJG IK?
Wat voor vakken krijg je als allround
medewerker?
• Hard- en software
• Windows server
• Linux server
• IT Security
• Infrastructuur
• Virtualisatie
• Monitoring
• Service management

OPLEIDINGEN IT SYSTEMS AND DEVICES
Allround
Expert

WELK SOORT WERK GA IK LATER
DOEN?
Informatie moet overal en altijd
beschikbaar zijn. Allround medewerker
en Expert IT 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!

niveau 3
niveau 4

AND DEVICES (NIVEAU 4), WANT ZO
MAG JE JEZELF NOEMEN, BEN JE
NATUURLIJK NIET ALLEEN MAAR BEZIG
MET COMPUTERS, TABLETS EN SMARTPHONES, JE HOUDT JE OOK BEZIG MET
DE CLOUD, BESTURINGSSYSTEMEN,
NETWERKEN, SERVERS, SECURITY EN
BEHEER VAN APPLICATIES. DIT DOE JE
NATUURLIJK NIET ALLEMAAL VOOR
JEZELF, JE ONDERSTEUNT ANDEREN
DAAR WAAR NODIG. GOEDE EN
DUIDELIJKE INSTRUCTIES KUNNEN
GEVEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER
IN JE BEROEP.

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 OPLEIDING?
Aan bod komen:
• Programmeren
• Front- / backend ontwikkeling
• Hard- en software
• Projecten via SCRUM
• Netwerk infrastructuur
• Servers
• HTML & CSS
EXTRA’S
Je bent bij ons op het Alfa-college niet alleen bezig
met leren! We organiseren ook:
• excursies
• werkweken naar Berlijn
• wedstrijden (Hackathon)

IT SYSTEMS AND DEVICES

IT SYSTEMS AND DEVICES

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

• Allround

• Expert

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

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
• 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

• Of doorstromen naar hbo, bijv.:
Technische Informatica of Bedrijfskundige Informatica

• Of doorstromen naar hbo,
bijvoorbeeld Software development

LOCATIE
Parkweg 1A1

it systems
and devices

OPLEIDINGEN
SOFTWARE DEVELOPMENT
(VOORHEEN APPLICATIEONTWIKKELAAR)

LOCATIE
Parkweg 1A1

• Of doorstromen naar een
ICT-opleiding op niveau 4
LOCATIE
Parkweg 1A1
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Deze opleidingen vallen onder de ‘maak’ industrie. Dat maken doe
je met je hoofd, je handen en veel digitale technieken. Je werkt
nauwkeurig en vlot. Je hebt technisch en ruimtelijk inzicht en kunt
bouwtekeningen lezen. Onder tijdsdruk werken is voor jou geen
probleem. Er is veel vraag naar vakmensen op alle niveaus.
WELKE VAKKEN KRIJG IK?
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 IK LATER
DOEN?
Binnen de wereld van techniek ga je
iets moois maken en zorg je ervoor
dat het goed werkt. Dit kan van alles
zijn: een ruime dakkapel bouwen, met
machines werken of een complete
woning bouwen.
Je werkt veel met je handen en met
grote en kleinere machines. Je ziet
meteen resultaat van je werk.

Bouw en ie
Timmerindustr

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 timmerman
• Allround metselaar
• Allround montagemedewerker
houttechniek

AANTAL JAREN
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

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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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 IK?
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 IK LATER
DOEN?
Je kunt later leidingen, kabels en
kabelgroten 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 behoort tot de werkzaamheden.

MECHANISCHE TECHNIEK
WELK SOORT WERK GA IK 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 had je het al gehoord: er is
een groot tekort aan technische
vakmensen in Nederland. Als je kiest
voor een technische opleiding bij het
RTC ben je hier direct in loondienst of
bij een erkend leerbedrijf. Dat is een
fijn vooruitzicht!

OPLEIDINGEN MECHANISCHE TECHNIEK & INSTALLATIE- EN
ELEKTROTECHNIEK

Mechanische techniek
Installatie- en Electrotechniek

Niveau 2 en 3
Niveau 2 en 3

Installatie-nen
iek
Elektrotech
e
ch
is
an
h
ec
&M
k
ie
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Tech

INSTALLATIE- EN
ELEKTROTECHNIEK
& MECHANISCHE
TECHNIEK
JIJ BENT
TECHNISCH &
PRECIES
JE BENT HANDIG EN HEBT
TECHNISCH INZICHT. ZELFSTANDIG
WERKEN KUN JE HEEL 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

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

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 installatie
bedrijven
• onderhoudsbedrijven
• de woningbouw
• kantoorgebouwen
• ziekenhuizen
• fabrieken
• Of je stroomt door naar niveau 3.
LOCATIE
Regionaal Techniek Centrum
Parkweg 3

INSTALLATIE- &
ELEKTROTECHNIEK
MBO NIVEAU 3
BBL opleiding (2 of 3 jaar)
• Eerste monteur installatietechniek
woning
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
•	kun je zelfstandig aan de slag en
begeleid je collega monteurs
LOCATIE
Regionaal Techniek Centrum
Parkweg 3

36

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 die in het
RTC gevestigd zijn. 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.
De bedrijven in de regio hebben vaak moeite om vakmensen
in hun sector te vinden. 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!
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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 worden je kansen op de
arbeidsmarkt vergroot en bieden we je de mogelijkheid om met
twee diploma’s uit te stromen.
DE OPLEIDING
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.
Het behalen van een niveau 2-opleiding biedt mogelijkheden om door te
stromen naar een niveau 3 opleiding.

WELK SOORT WERK GA IK 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 werkzaam
heden 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

Helpende
zorg en welzijn

MBO 2 Breed

MBO 2 BREED
JIJ BENT
EEN ECHTE
DOENER &
JE KUNT GOED
SAMENWERKEN.
JE VINDT HET FIJN OM DE HANDEN
UIT DE MOUWEN TE STEKEN EN
JE HOUDT VAN AFWISSELEND WERK.
MENSEN KUNNEN JE VERTROUWEN
DAT JE NAUWKEURIG EN KLANT
GERICHT WERKT.

Medewerker
(financiële)
administratie

Verkoper

MBO 2 BREED

Medewerker
facilitaire
dienstverlening

Medewerker
sport en
recreatie

Logistiek
medewerker
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Regelen, regelen, regelen. In de transport en logistiek ben je altijd
druk bezig met zorgen dat alles goed komt. Dat vindt 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!
WELKE VAKKEN KRIJG IK?
In een Transport & Logistiek-opleiding
kun je vakken krijgen als:
• goederenontvangst en
voorraadbeheer
• order verzamelen in
goederenuitlevering
• inventariseren van de voorraad
• bedrijfseconomie
• personeel en logistieke organisatie
• verkeer
• techniek
• administratie
• leidinggeven

WELK WERK GA IK 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
ORGANISEREND
& VERANTWOORDELIJK
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
Logistiek

Niveau 2
Niveau 2 en 3

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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OPLEIDINGEN
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
van de handels- en transportsector

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

LOCATIE
Parkweg 1A1

• Of doorstromen naar niv. 3
bijv. Logistiek teamleider.
LOCATIE
Parkweg 1A1

LOCATIE
Parkweg 1A1

Transport
& Logistiek
MBO TRANSPORT & LOGISTIEK 43

«
«
««
r
e
e
l
Hier r
o
o
v
ik
p
e
o
r
e
b
een
»
»
»»»

ENTREE-OPLEIDINGEN
Heb je (nog) geen vmbo-diploma, ben je ouder dan 16 jaar
en wil je alsnog je diploma halen? 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, Entree-NT-2 opleiding volgen! Met één van deze
diploma’s op zak, mag je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Entree ,
Entree-nt2
opleidingen

ENTREE, ENTREE-NT2
OPLEIDINGEN
Een Entree, Entree-NT-2 opleiding kan voor iedereen anders
zijn, omdat die goed bij je moet passen. 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

VOOR IEDEREEN EEN PASSEND PROFIEL.
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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 filiaal
beheerder 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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t
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h
Weet je
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LEER IK VEEL IN DE PRAKTIJK?
Ja. Je gaat veel op stage, voert
praktijkopdrachten uit of doet mee
aan projecten voor bedrijven. Zo leer
je je vak het best, vinden wij!
WIE GAAT MIJ 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 of dat 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 vak
kennis verbreden of verdiepen.

Kom,
kijk &
kies!

HOE ZIT HET MET NOU 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.

beurs 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.

KRIJG IK STUDIEFINANCIERING?
Dat hangt van je leeftijd en opleiding af:

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

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 basis-

KRIJG IK EEN OV-KAART EN KAN IK
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. Fijn hè?

HOE VIND IK INFORMATIE OVER OPLEIDINGEN?
Kijk op alfa-college.nl. Hier staat álles wat je moet weten over de opleidingen.
Kom, kijk en kies! Je bent welkom op meeloopdagen, open dagen en
voorlichtingsavonden. Kijk op de website en op de achterkant van deze
brochure voor alle data.
Loop een ochtendje mee!
Meld je aan op meelopenmbo.nl.

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
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 ontvan-

gen 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 in het
werkveld en studeren aan het hbo de
komende jaren goed combineren.
Maureen Webbink

MET DEZE OPLEIDING
KUN JE ALLE KANTEN
OP EN WERKEN BIJ
ELK BEDRIJF DAT
MANAGEMENT
ONDERSTEUNING
NODIG HEEFT.

ALFA-COLLEGE
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 inter
nationale 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?
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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…

HARDEN

IS DE PLAATS
WILT STUD

ONTSPA
DE LEUKSTE EVENEMENTEN
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?

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.

BERG

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

WAAR JE
EREN EN

NNEN
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OPLEIDINGEN
PARKWEG 1A1
OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

BOL/BBL NIV. DUUR

MANAGER FACILITAIRE DIENSTVERLENING

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE BEROEPEN

Medewerker (financiële) administratie

OPLEIDING

BOL

2

2

Assistant business services
(Financieel administratief medewerker)

BOL

3

3

Control specialist
(Junior assistent-accountant)

BOL

4

3

Business administration
(Bedrijfsadministrateur)

BOL

4

3

BOL/BBL
BOL/BBL
BOL/BBL
BOL

2
3
4
4

2
3
3
3

Manager Facilitair dienstverlening
Facilitair medewerker

BOL
BOL

4
2

3
2

Zelfstandig medewerker travel &
hospitality

BOL

3

3

Zelfstandig medewerker travel &
hospitality

BOL

3

3

Leidinggevende travel & hospitality
Leidinggevende travel & hospitality

BOL
BOL

4
4

3
3

BOL/BBL
BOL/BBL

3
4

2
3

BOL/BBL

4

3/4

BBL
BOL/BBL
BOL/BBL

2
2
3

2
2
2/3

BUSINESS SCHOOL
TRAVEL & HOSPITALITY

RETAIL & BUSINESS

Verkoper
Verkoopspecialist
Manager retail
Ondernemer retail

IT SYSTEMS AND DEVICES (ICT)

Allround
Expert
SOFWARE DEVELOPMENT

HORECA

Kok
Zelfstandig werkend kok
Manager ondernemer horeca
* Na het behalen van niveau 2 Kok

BOL/BBL

2

2

BBL
BOL

3
4

1/2*
3

Sofware developer (voorheen
Applicatieontwikkelaar)
TRANSPORT EN LOGISTIEK

Chauffeur wegvervoer
Logistiek medewerker
Logistiek teamleider

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

HARDENBERG
STATION
VERTREK
AANKOMST
REISTIJD

VANUIT
COEVORDEN

VANUIT
EMMEN

VANUIT
DEDEMSVAART

VANUIT
OMMEN

VANUIT
SLAGHAREN

VANUIT
VROOMSHOOP

VANUIT
VRIEZENVEEN

TREIN
zonder overstap

TREIN
zonder overstap

BUS
zonder overstap

TREIN
zonder overstap

BUS
zonder overstap

TREIN
zonder overstap

TREIN
zonder overstap

08.17

07:38

07:56

08.23

08.02

08:00

07:53

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

Opleidingen

Hardenberg
REGIONAAL TECHNIEK CENTRUM

OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

ENTREE-OPLEIDINGEN

BOUW EN TIMMERINDUSTRIE

Entree (ook als NT2)
• Entree Bouwen, wonen en onderhoud
• Entree Dienstverlening en zorg
• Entree Verkoop/retail
• Entree Horeca
• Entree Installatie- en constructietechniek
• Entree Logistiek

Metselaar
Timmerman
Montagemedewerker houttechniek
Allround timmerman
Allround Metselaar
Allround montagemedewerker houttechniek

BOL

1

1

BOL/BBL
BOL
BOL/BBL
BOL/BBL
BOL
BOL

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

MBO 2 BREED

Logistiek medewerker
Medewerker (financiële) administratie
Verkoper
Helpende Zorg en Welzijn
Medewerker facilitaire dienstverlening
Medewerker Sport en recreatie

BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL

2
2
2
3
3
3

2
2
2
2/3
2/3
2/3

BBL
BBL
BBL
BBL

2
2
3
3

2
2
2/3
2/3

MECHANISCHE TECHNIEK

ZORG

Helpende Zorg en Welzijn
BOL/BBL
Maatschappelijk verzorgende IG
BOL/BBL
Mbo-verpleegkundige
BOL
Mbo-verpleegkundige*
BBL
*Dit is mogelijk met Verzorgende IG diploma

2
3
4
4

2
3
4
2

Constructiewerker
Verspaner
Allround constructiewerker
Allround verspaner

INSTALLATIETECHNIEK EN ELEKTROTECHNIEK

Monteur werktuigkundige installaties
Monteur elektrotechnische installaties

BBL
BBL

2
2

2
2

Eerste monteur elektrotechnische
installaties

BBL

3

2/3

Eerste monteur installatietechniek woning

BBL

3

2/3

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Helpende Zorg en Welzijn
Maatschappelijk verzorgende IG
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

BOL/BBL
BOL/BBL
BOL/BBL
BOL/BBL
BOL/BBL

2
3
3
3
4

2
3
3
3
3

Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen

BOL/BBL

4

3

Pedagogisch medewerker kinderopvang
BOL
Gespecialiseerd pedagogisch m
 edewerker BOL
Onderwijsassistent
BOL/BBL

3
4
4

3
3
3

PEDAGOGISCH WERK
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Onze
studiekeuze
k alender!
OPEN DAGEN
Woensdag 17 november 2021

16.00 - 20.00 uur

Woensdag 26 januari 2022

16.00 - 20.00 uur

INFORMATIEAVOND
Woensdag 16 maart 2022

16.00 - 20.00 uur

BEROEPEN DOEDAGEN
VOOR OUDERS EN LEERLINGEN
EVENEMENTENHAL HARDENBERG
Donderdag 9 december 2021

18.30 - 20.30 uur

Kijk op
de website
voor meer
informatie

n die
van de maatregele
der voorbehoud
us.
vir
na
ro
co
t
he
.
Alle data zijn on
.m
van kracht zijn i.v
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t
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HULP NODIG? VRAGEN?
De medewerkers van OpleidingenAdvies staan
voor je klaar. Je kunt ze bereiken op 0800-8100,
INFO@ALFA-COLLEGE.NL of via WHATSAPP.

alfa-college.nl

