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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 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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DAAROM KIES
JIJ VOOR HET
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•
•
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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/of
google op interesse en beroepen.

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 je 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.Hoog
eveen
 @alfaco
llegehoog
eveen

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 onderstaande 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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WELZIJN, NU EN
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Zorg & Wel zijn

DIE GLIMLACH
OP IEMANDS
GEZICHT,
DAAR DOE JE
HET VOOR
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SILVANA STEVENS, VERZORGENDE-IG
“Mijn familie heeft mij geholpen de keuze te
maken voor Verzorgende IG, omdat ik nog
twijfelde wat ik wilde gaan doen. En daar heb
ik geen spijt van!
Ik vind zowel de theoretische als de praktische
vakken erg interessant. Daarbij worden we
goed geholpen door de coach. Ik zie dat ze
echt moeite voor ons doet.
Alles wat gericht is op het helpen van mensen,
vind ik mooi. Werken in de ouderenzorg, dat
zie ik wel zitten.”

Zorg & Wel zijn

ZORG &
WELZIJN
Wil je graag mensen helpen? Jong of oud? Ben jij van nature
enthousiast en zorgzaam? Dan is een zorg- of welzijnsopleiding
echt iets voor jou! Je hebt straks werk dat er écht toe doet. Je
moet wel 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 opleiding die je
volgt krijg je vakken als:
• anatomie;
• fysiologie;
• basiszorg;
• verpleegtechnische handelingen;
• creatieve vakken (drama,
beeldende vorming, muziek)
• pedagogiek;
• voorlezen;
• gezondheidsvoorlichting geven;
• huishouding.
En nog veel meer!

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Bij zorg en welzijn staat gezondheid
en welzijn van de mens centraal. De
verzorgende-IG en verpleegkundige
helpen bij de basiszorg, zoals wassen
en aankleden. De verpleegkundige
voert ook verpleegtechnische
handelingen uit.
In de welzijnssector kun je zorg en
begeleiding geven aan verschillende
doelgroepen, zoals de gehandicaptenzorg, ouderen op een dagbesteding
of verstandelijk beperkten. Als
onderwijsassistent werk je met
jongeren op een school.

JIJ BENT
ZORGZAAM &
BETROKKEN
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 EN BETROKKEN. BOVENDIEN VIND JE HET NIET ERG OM
STEEDS OP ANDERE DAGEN EN
TIJDSTIPPEN TE WERKEN.

ZE STAAN OM JOU TE SPRINGEN!
Je kunt na je opleiding waarschijnlijk
snel aan het werk. Er blijft veel
behoefte aan medewerkers in zorg
en welzijn.

OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN
Helpende Zorg en Welzijn (Dienstverlenende beroepen)
Zorg
Welzijn

Niveau 2
Niveau 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
HELPENDE ZORG EN
WELZIJN
MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

VERZORGENDE IG

MBO-VERPLEEGKUNDIGE

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:
• ouderenzorg (thuis en in diverse
zorgcentra)
• kraamzorg
• gehandicaptenzorg
• geestelijke gezondheidszorg

Meer informatie over deze opleiding
op pagina 37, Dienstverlenende
beroepen.
LOCATIE
Voltastraat 33

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

LOCATIE
Voltastraat 33

• Of je stroomt door naar bijv.
Hbo-Verpleegkunde.
LOCATIE
Voltastraat 33

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

• Begeleider gehandicaptenzorg
• Begeleider specifieke doelgroepen

• Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg
• Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in de woonbegeleiding of
dagbesteding
• met (dementerende) ouderen
• met mensen met een psychische
beperking
• met asielzoekers
• met verslaafden of daklozen
• in de gehandicaptenzorg

*

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN

• Of je gaat verder studeren en
stroomt door naar niveau 4.

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in de woonbegeleiding of
dagbesteding
• met (dementerende) ouderen
• met mensen met een psychische
beperking
• met asielzoekers
• met verslaafden of dak- en
thuislozen
• in de gehandicaptenzorg

LOCATIE
Voltastraat 33

• Of je kunt doorstromen naar het
hbo, bijv. Social Work.
LOCATIE
Voltastraat 33

*

Zorg & Wel zijn
PEDAGOGISCH WERK

PEDAGOGISCH WERK

ONDERWIJSASSISTENT

• Pedagogisch medewerker
kinderopvang

• Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

*

AANTAL JAREN

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

NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag op een:
• een kinderdagverblijf
• een jeugdinstelling
• op de basisschool
• op brede scholen (IKC)

• Of je stroomt door naar bv.
Maatschappelijke Zorg of
Pedagogisch Werk, niveau 4

• Of je kunt doorstromen naar het
hbo, bijv. Pabo, Social Work of
Pedagogiek.

LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

*

*

NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag op een:
• een kinderdagverblijf
• een jeugdinstelling
• op de basisschool
• op brede scholen (IKC)
• Of je kunt doorstromen naar het
hbo, bijv. Pabo, Social Work of
Pedagogiek.
LOCATIE
Voltastraat 33

* BBL: opleidingsduur afhankelijk van vooropleiding
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MUSHTABA KHAFAJI, TANDARTSASSISTENT
“Ik wil later iets op het gebied van tandheelkunde
doen, daarom is dit nu voor mij een heel goede
vooropleiding. Er zijn zoveel mogelijkheden, want
met dit diploma kun je ook preventie-assistent,
mondhygiënist of tandheelkundige worden.
De begeleiding van de docenten is echt top! Er is
altijd veel aandacht en persoonlijke begeleiding.”

Als apothekersassistent, doktersassistent of tandartsassistent ben
jij de spil van de praktijk. Het is een verantwoordelijke en afwisselende job. Maak je gemakkelijk contact? Leg jij dingen goed uit en
denk je dat je mensen goed kunt geruststellen? Vind je medicijnen
of juist de tandartsboor interessant? Dan is dit echt iets voor jou.
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Afhankelijk van de opleiding die je
volgt krijg je vakken als:
• geneesmiddelenkennis;
• receptuur bereiden;
• balietraining;
• anatomie;
• medische kennis;
• medische administratie
• tandheelkunde;
• kaakchirurgie;
En nog veel meer!
WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
De doktersassistent geeft advies aan
patiënten en voert zelfstandig
(medisch) technische handelingen uit
en maakt afspraken met patiënten.
Ook assisteer je de arts bij medische
behandelingen en onderzoeken.

OPLEIDING

De tandartsassistent assisteert de
tandarts of specialist bij het voor
bereiden, uitvoeren en afronden van
tandheelkundige behandelingen. Je
maakt materiaal klaar voor vullingen
en gebitsafdrukken, je maakt foto’s
en brengt fluoride-applicaties aan.
Apothekersassistenten geven de
klanten advies over de werking van
medicijnen en medische hulpmiddelen.
Ook controleer je of de genees
middelen met andere geneesmiddelen
kunnen worden gecombineerd.

in de
Assistenten
org
sz
d
ei
gezondh

ASSISTENTEN
IN DE GEZONDHEIDSZORG
JIJ BENT
VERANT
WOORDELIJK &
SOCIAAL
JE KUNT GOED MET MENSEN OMGAAN
EN WILT ANDEREN GRAAG HELPEN.
NAUWKEURIG WERKEN IS BELANGRIJK.
JE BEREIDT ZELF MEDICATIE OF
VOERT MEDISCHE HANDELINGEN UIT.
OOK LEG JE WERKZAAMHEDEN
ADMINISTRATIEF VAST.

ZE STAAN OM JOU TE SPRINGEN!
Je kunt na je opleiding heel snel aan
het werk. De werkgelegenheid in
deze branche is hoog. Dat is een fijn
vooruitzicht, toch?

NIVEAU LEERWEG NA JE OPLEIDING

Apothekersassistent

4

BOL/BBL

Kun je aan de slag bij een (ziekenhuis-) apotheek of farmaceutische groothandel.
Of je stroomt door naar hbo-Farmakunde of Farmaceutisch consulent.

Doktersassistent

4

BOL/BBL

Kun je aan de slag bij een huisartsenpraktijk, huisartsenpost en poliklinieken
van ziekenhuizen. Of je stroomt door naar hbo-Verpleegkunde, Fysiotherapie of
Operatieassistent.

Tandartsassistent

4

BOL/BBL

Kun je aan de slag bij een tandartspraktijk of orthodontist. Of je stroomt door
naar hbo-Mondzorgkunde.

MBO ASSISTENTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 13
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ECHT CONTACT
MAKEN MET
MENSEN,
DAT IS JOUW
TALENT
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SELA BARELDS, ZELFSTANDIG WERKEND KOK
“Tijdens de praktijklessen leer ik veel over
kooktechnieken en warenkennis. Vooral
nagerechten vind ik erg leuk om te maken.
De begeleiding van de docenten is heel goed,
zo kan ik m’n werk goed doen en wat ik op
school leer, zie ik bij de stage ook terug.
Met deze opleiding kun je heel veel kanten op,
maar ik hoop later een eigen restaurant te
kunnen openen!”

od
Horeca , Broen
et
& Bank e
Uiterlijk
Verzorging

HORECA,
BROOD & BANKET
EN UITERLIJKE
VERZORGING
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, als brood- of banketbakker,
als kapper of als schoonheidsspecialist: met deze beroepen ga je
altijd voor een klant die tevreden de deur uitgaat. En misschien wel
vanuit je eigen restaurant, bakkerij of salon!
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Afhankelijk van de opleiding kun je
vakken krijgen als:
• sierwerk;
• productietechnieken voor de
bakkerij
• koken;
• serveren;
• warenkennis;
• veiligheid;
• hygiëne;
• knippen, föhnen en stylen;
• acnebehandeling;
• hand- en voetverzorging.
En nog veel meer!

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als je in de horeca werkt, kun je
gasten van een restaurant ontvangen
of in de keuken gerechten bereiden.
Of misschien maak jij klanten straks
wel blij met je eigengebakken brood
en gebak?

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.

In de sector van uiterlijke verzorging
maak je huid- en gezichtsanalyses,
stel je een behandelplan op en voer
je schoonheidsbehandelingen uit.
Als kapster volg je de laatste haar
modetrends en de laatste knip- en
kleurtechnieken. Daar maak jij je
klanten blij mee! Je kunt werken in
een salon of een eigen zaak starten.
Bij jou zijn je gasten of klanten altijd
in goede handen.

OPLEIDINGEN HORECA, BROOD & BANKET EN UITERLIJKE VERZORGING
Horeca
Niveau 2, 3 en 4
Brood en Banket
Niveau 2, 3 en 4
Haarverzorging
Niveau 2, 3 en 4
Schoonheidsverzorging
Niveau 3 en 4

MEER WETEN OVER
DEZE OPLEIDINGEN?
BLADER DAN SNEL DOOR
NAAR DE VOLGENDE PAGINA!
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OPLEIDINGEN
GASTHEER/-VROUW,
MEDEWERKER FACILITAIRE
DIENSTVERLENING

BUSINESS CULINAIR

BUSINESS CULINAIR

• Kok

• Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL* opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

Meer informatie over deze opleidingen
op pagina 37, Dienstverlenende
beroepen.

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in een restaurant of hotel
• bij een zorginstelling voor ouderen
• in de catering
• in de recreatiesector

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in een restaurant
• in een hotel
• in een eetcafe

LOCATIE
Voltastraat 33

• Of je stroomt door naar bijv. de
opleiding Zelfstandig werkend kok
(niveau 3).

• Na de opleiding ben je toelaatbaar
voor elke niveau 4 opleiding.
LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

BUSINESS CULINAIR

BUSINESS CULINAIR

• Zelfstandig werkend kok

• Manager/ondernemer horeca

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL* opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL* opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in een restaurant of hotel
• bij een zorginstelling voor ouderen
• in de catering
• in de recreatiesector

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• een hotel
• een restaurant
• loungebar
• grandcafé
• of je start je eigen bedrijf

BUSINESS
BROOD EN BANKET
• Uitvoerend bakker
MBO NIVEAU 2
BOL/BBL* opleiding
AANTAL JAREN

• Of je stroomt door naar bijv. de
opleiding Manager/ondernemer
horeca (niveau 4).
LOCATIE
Voltastraat 33

* BBL is mogelijk vanaf het tweede leerjaar

• Of je stroomt door naar het hbo,
bijv. de Hogere hotelschool of
Bedrijfseconomie.
LOCATIE
Voltastraat 33

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij bijv. een:
• (ambachtelijke) bakkerij
• winkel
• Of je stroomt door naar Zelfstandig
werkend bakker (niveau 3).
LOCATIE
Voltastraat 33

od
Horeca , Broen
et
& Bank e
Uiterlijk
Verzorging
BUSINESS
BROOD EN BANKET

BUSINESS
BROOD EN BANKET

BUSINESS
HAARVERZORGING

• Zelfstandig werkend bakker

• Ondernemer bakkerij

• Kapper

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding*

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL* opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag:
• bij een (ambachtelijke) bakkerij
• in een winkel

NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag:
• als manager van een (ambachtelijke)
bakkerij
• bij een winkel
• of je start je eigen bedrijf

NA JE OPLEIDING
kun je werken in:
• een gespecialiseerde dames- of
herensalon
• een barbershop

• Of je stroomt door naar Onder
nemer bakkerij (niveau 4).
LOCATIE
Voltastraat 33

• Of je stroomt door naar bijv.
Hbo-Levensmiddelentechnologie
(HAS).

• Of je stroomt door naar bijv.
Allround kapper (niveau 3) of
Schoonheidsspecialist (niveau 3).
LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

BUSINESS
HAARVERZORGING

BUSINESS
HAARVERZORGING

BUSINESS SCHOON
HEIDSVERZORGING

• Haarstylist dame
• Haarstylist heer

• Salonmanager dame
• Salonmanager heer
• Salonmanager kopopleiding*

• Schoonheidsspecialist niv. 3
• Allround schoonheidsspecialist niv. 4

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL* opleiding

MBO NIVEAU 3 EN 4
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

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
• Of je stroomt door naar een andere
niveau 3 of 4 opleiding bijv. Salon
manager of Schoonheidsspecialist.
LOCATIE
Voltastraat 33

AANTAL JAREN
AANTAL JAREN
* Kopopleiding: eenjarige opleiding
toegankelijk met vooropleiding
Allround kapper niveau 3
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
• Je bent breed inzetbaar in het
kappersvak
• Of je kunt doorstromen naar bijv.
Schoonheidsspecialist of naar een
hbo-opleiding.

NA JE OPLEIDING
werk je bijvoorbeeld:
• in een salon voor schoonheids
verzorging
• in een wellnesscentrum
• in je eigen onderneming
• als vertegenwoordiger voor een
bedrijf
• Of je stroomt door naar een andere
niveau 3 of 4 opleiding. Met een
niv. 4 diploma kun je bijv. naar
Hbo-Huidtherapie of Fysiotherapie.
LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

* BBL is mogelijk vanaf het tweede leerjaar
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MAJD ABDULLAH,
B2HBO/JUNIOR ACCOUNTMANAGER
“Ik wil graag naar het hbo, daarom heb ik voor
deze opleiding gekozen. Het is een goede
opstap, je wordt goed voorbereid. De vakken
economie en ondernemerschap vind ik mooi en
ik steek veel op bij het vak marketing en strategie.
Ik zie mezelf later iets doen wat met bestuurskunde en economie heeft te maken. Docent
burgerschap lijkt mij trouwens ook wel leuk!’”

Schuilt er in jou een commerciële tijger die klanten weet te
overtuigen? Of ben jij meer iemand die ervoor zorgt dat de
(financiële) administratie van het bedrijf op orde is? Binnen
Handel & Ondernemen en Economie & Administratie kun je alle
kanten op: van werken met mensen tot werken met cijfers - en
alles wat daar tussenin zit.
Bij de Business School (Handel &
Ondernemen en Economie &
Administratie) word je breed opgeleid. Na twee basisjaren ga je je in
leerjaar 3 specialiseren. De rode draad
is: jezelf ontwikkelen in ondernemen.
Op het ondernemersplein werk je
individueel en met studiegenoten aan
opdrachten en projecten, altijd onder
begeleiding van een studiecoach.
Theorie volg je op het instructieplein.
Je kiest zelf wanneer je welke
instructie volgt. Gastcolleges en
bedrijfsbezoeken zijn een belangrijk
onderdeel in de opleiding, zo kun je
breed kennis maken met een
specifieke opleidingsrichting.

WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Afhankelijk van de opleiding kun je
vakken krijgen als:
• Administratieve, financiële en
fiscale zaken
• Netwerken en communicatie
• Digitale vaardigheden en
E-commerce
• Management
• (Export) marketing en sales
• Arbeidszaken
• Exportcalculaties

Handel & en
en
Ondernemie
&
m
o
n
o
Ec
Administratie

HANDEL &
ONDERNEMEN
EN ECONOMIE &
ADMINISTRATIE
WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Word jij verkoper, inkoper of filiaalmanager in een commerciële
organisatie? Of start je een eigen
bedrijf? Met een vlotte babbel kun je
accountmanager bij een bank- of
verzekeringsbedrijf worden. Wie van
cijfers houdt vindt vast een plek op
de administratieve afdeling van een
bedrijf of organisatie.

JIJ BENT
DOELGERICHT &
ONDERNEMEND
JE BENT HEEL KLANTGERICHT,
ONDERNEMEND EN NAUWKEURIG. JE

Chinees, Spaans, Frans, Duits
of Cambridge Engels leren?
Dat kan tijdens de flex uren bij
Business School.

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.

OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMEN EN ECONOMIE & ADMINISTRATIE
Ondersteunende administratieve beroepen
Niveau 2
Administratieve opleidingen
Niveau 4
Retail
Niveau 2, 3 en 4

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

ONDERSTEUNENDE
ADMINISTRATIEVE
BEROEPEN

• Medewerker (financiële)
administratie

• Medewerker secretariaat en receptie

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding

VERKOPER
MBO NIVEAU 2
BOL opleiding
AANTAL JAREN

MBO NIVEAU 2
BOL opleiding
AANTAL JAREN

Meer informatie over deze opleiding
op pagina 37, Dienstverlenende
beroepen.

AANTAL JAREN
Meer informatie over deze opleiding
op pagina 37, Dienstverlenende
beroepen.
LOCATIE
Voltastraat 33

BUSINESS
ADMINISTRATION
• Bedrijfsadministrateur
• Junior assistent-accountant
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
werk je op een binnendienst bij bijv.
een:
• administratiekantoor
• gemeente
• school
• ziekenhuis
• groothandel
• Of je begint je eigen administratiekantoor
• Of je stroomt door naar bijv. Hbo-
Bedrijfseconomie of Accountancy.
LOCATIE
Voltastraat 33

Meer informatie over deze opleiding
op pagina 37, Dienstverlenende
beroepen.

LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

BUSINESS RETAIL

BUSINESS RETAIL

• Verkoopspecialist

• Manager retail

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

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

NA JE OPLEIDING
kun je bijv. aan de slag als:
• filiaalmanager van een winkel
• of je start je eigen bedrijf

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niveau 4, bijv.
Manager retail.
LOCATIE
Voltastraat 33

• Of je stroomt door naar
bijv. Hbo-Bedrijfseconomie of
Commerciële economie.
LOCATIE
Voltastraat 33

Handel & en
en
Ondernemie
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Administratie
INTERNATIONAL BUSINESS

BUSINESS COMMERCIE

B2HBO
(VERSNELD TRAJECT NAAR HBO)

• Assistent manager internationale
handel
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

• (Junior) accountmanager
• (Junior) accountmanager
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je in de buitendienst aan de slag
bij bijv.:
• productiebedrijven
• dienstverlenende bedrijven
• import/export bedrijven

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
werk je als beginnend account
manager bijv. bij:
• commerciële bedrijven
(business to business)
• non-profit bedrijven

• Of je stroomt door naar bijv.
Hbo-Commerciële economie of IBS.

•	Of je stroomt door naar bijv.
Hbo-Commerciële economie of
Bedrijfskunde MER.

LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

NA JE OPLEIDING
werk je als beginnend account
manager bijv. bij:
• commerciële bedrijven
(business to business)
• non-profit bedrijven
• Of je stroomt door naar bijv.
Hbo-Commerciële economie of
Bedrijfskunde MER.
LOCATIE
Voltastraat 33

VAKMAN-ONDERNEMER
MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
ben je ondernemer en kun je een
eigen bedrijf beginnen in jouw
branche. Je bent een echte vakman
met ondernemer-skills.
• Of je gaat verder studeren op het
hbo.
LOCATIE
Voltastraat 33
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JIJ BENT
GASTVRIJ EN
SOCIAAL
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SENNA VAGNARELLI,
HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID
“Ik houd van uitdaging en ben sportief. Deze
opleiding is leuk en ook wel pittig, vooral het
fysieke deel. Maar dat kan ik wel aan!
De lessen rondom wetgeving vind ik erg
interessant en de docenten hebben antwoord
op elke vraag. Wat ik later wil doen, weet ik
nog niet precies. In ieder geval iets met hulp
verlening aan mensen.”

en
Uniformbertioep
&
e
ea
r
ec
R
en
Evenementen

UNIFORM
BEROEPEN EN
RECREATIE &
EVENEMENTEN
Alles in goede banen leiden: dat doe je in de uiteenlopende
werelden van Uniformberoepen en Recreatie en Evenementen.
Of je er nou voor zorgt dat spannende situaties veilig blijven of
dat mensen optimaal kunnen genieten van hun vrije tijd of
vakantie: het welzijn van mensen is bij jou in goede handen!
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Bij Uniformberoepen krijg je vakken
als
• weerbaarheid
• aanhouding en zelfverdediging
• identiteit
Bij Recreatie en Evenementen krijg
je vakken als
• recreatie;
• evenementen organiseren;
• frontoffice (balie)werkzaamheden;
• outdoor activiteiten.
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 gebouwen, spreekt
mensen aan als dat nodig is. Mensen
verwachten van jou dat jij weet wat
er moet gebeuren als het alarm
aanslaat!
Pas je beter in de wereld van recreatie
en evenementen? Dan ga jij de
klanten gastvrij ontvangen op hun
vakantieadres, informatie geven over
activiteiten of deze zelf organiseren
en begeleiden. Jij zorgt ervoor dat
mensen een geweldige tijd hebben!

OPLEIDINGEN UNIFORMBEROEPEN EN RECREATIE & EVENEMENTEN
Uniformberoepen
Niveau 2 en 3
Recreatie en Evenementen
Niveau 3 en 4

JIJ BENT
VERANT
WOORDELIJK &
SOCIAAL
JE GAAT GOED MET MENSEN OM EN
HOUDT ER VAN OM ALLES VOOR HEN
IN GOEDE BANEN TE LEIDEN. JE
VOELT JE VERANTWOORDELIJK, HEBT
GEEN NEGEN-TOT-VIJFMENTALITEIT
EN BENT GEK AFWISSELING. EEN
BEETJE STRESS DEERT JOU NIET!

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
kun je aan het werk bij:
• de veiligheidsdienst van bedrijven
en instellingen
• een beveiligingsbedrijf.

NA JE OPLEIDING
kun je aan het werk bij een toezichthoudende dienst, bijv.:
• Marechaussee
• Douane
• Staatsbosbeheer
• Openbaar vervoer

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niveau 3.
LOCATIE
Voltastraat 33

• Of je stroomt door naar de verkorte
opleidingen Handhaver toezicht en
veiligheid (niveau 3) of Leiding
gevende (niveau 4).
LOCATIE
Voltastraat 33

• Of je stroomt door naar een niveau
4 opleiding.
LOCATIE
Voltastraat 33

en
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en
Evenementen
BUSINESS RECREATIE EN
EVENEMENTEN

BUSINESS RECREATIE EN
EVENEMENTEN

• Zelfstandig medewerker leisure &
hospitality

• Leidinggevende leisure & hospitality

MBO NIVEAU 3
BOL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
ga je als leidinggevende in Nederland
of in het buitenland aan de slag bij een:
• hotel
• vakantiepark
• vvv-kantoor
• congrescentrum
• Of je stroomt door naar een niveau
4, bijvoorbeeld Leidinggevende
leisure & hospitality.
LOCATIE
Voltastraat 33

NA JE OPLEIDING
ga je als leidinggevende in Nederland
of in het buitenland aan de slag bij een:
• hotel
• vakantiepark
• vvv-kantoor
• congrescentrum
• Of je stroomt door naar het hbo,
bijvoorbeeld Hogere Hotelschool of
Leisure & Events Management.
LOCATIE
Voltastraat 33
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Techniek en Ict

HIER WERK
JE AAN
INNOVATIEVE
EN DUURZAME
PROJECTEN
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IWAN KROESKE, TECHNICUS ENGINEERING
“Als kind was ik altijd al aan het sleutelen,
solderen en repareren, dus deze opleiding
past helemaal bij mij. Theorie is echt belangrijk, maar de praktijk is het leukst. Echte
opdrachten, zoals het bouwen van een
werkende brug, dat zijn mooie uitdagingen.
Eerst een plan maken, dan het bouwen en
net zolang verbeteren tot het 100% is.
Daar leer je echt heel veel van. De docenten
begeleiden ons goed, ze komen zelf uit de
praktijk. Dat merk je aan alles.”

Met een technische opleiding kun je alle kanten op! Van werken
met je hoofd tot werken met je handen. En van installaties
monteren, tot producten onderzoeken of applicaties ontwikkelen.
Ben je gek op techniek? Dan is een opleiding binnen Techniek en
ICT misschien wel iets voor jou!
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Je kunt zoveel richtingen op binnen
Techniek en ICT! Afhankelijk van je
keuze kun je vakken krijgen als:
• constructieleer;
• ontwerpen;
• technisch tekenen;
• grafische vormgeving;
• elektrotechniek;
• productontwikkeling;
• consumentengedrag;
• programmeren;
• hard- en software;
• netwerkbeheer.
En nog veel meer!

OPLEIDINGEN TECHNIEK EN ICT
Elektrotechniek
Installatietechniek
Metaal/Werktuigbouwkunde
Procestechniek
Engineering
ICT

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als je in de techniek gaat werken,
ga je bijvoorbeeld metaal bewerken
voor klimrekken, nieuwe fietsenrekken
of metalen trapleuningen. Je maakt
misschien technische ontwerpen en
berekeningen en gaat aan de slag met
computergestuurde machines. Of
word je leidinggevende op de
werkvloer van een groot concern?

Techniek en Ict

TECHNIEK
EN ICT
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!

GROTE KANS OP WERK
Als je kiest voor een technische
opleiding, dan kun je er van op aan
dat je na je studie snel aan de slag
kunt. Er is in Nederland, maar ook
internationaal, veel vraag naar
technici. Dat is een fijn vooruitzicht.
Toch?

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

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

ELEKTROTECHNIEK

ELEKTROTECHNIEK

• Monteur elektrotechnische
installaties

• Eerste monteur elektrotechnische
industriële installaties en systemen
• Eerste monteur elektrotechnische
installaties woning en utiliteit

• Technicus elektrotechnische
installaties woning en utiliteit
• Werkvoorbereider installaties

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BBL opleiding
AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag, bijv. bij:
• (middel)grote en kleinere installatiebedrijven
• onderhoudsbedrijven
• de woningbouw
• kantoorgebouwen
• ziekenhuizen
• fabrieken

AANTAL JAREN*
NA JE OPLEIDING
breng je o.a. elektra en verwarming
aan in bijv.:
• de utiliteit: in alle denkbare
gebouwen, behalve in huizen
• in woningen

• Of je stroomt door naar een
soortgelijke opleiding op niveau 3.

• Of je stroomt door naar een
soortgelijke opleiding op niveau 4,
bijv. Werkvoorbereider installaties.

LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

INSTALLATIETECHNIEK

INSTALLATIETECHNIEK

• Monteur werktuigkundige
installaties, woningbouw en utiliteit

• Eerste monteur werktuigkundige
installaties woningbouw

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN*

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag, bijv. bij:
• (middel)grote en kleinere installatie
bedrijven
• onderhoudsbedrijven
• de woningbouw
• kantoorgebouwen
• ziekenhuizen
• fabrieken

NA JE OPLEIDING
breng je o.a. elektra en verwarming
aan in bijv.:
• de utiliteit: in alle denkbare
gebouwen, behalve in huizen
• in woningen

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag in bijv.:
• de woningbouw
• de utiliteit
• fabrieksinstallaties
• Of je stroomt door naar technische
hbo-opleiding.
LOCATIE
Voltastraat 33

PROCESTECHNIEK
UITSTROOMRICHTINGEN
• Mechanisch Operator A
• Mechanisch Operator B
MBO NIVEAU 2
BBL opleiding
AANTAL JAREN

• Of je stroomt door naar een
soortgelijke opleiding op niveau 3.
LOCATIE
Voltastraat 33

• Of je stroomt door naar een
soortgelijke opleiding op niveau 4,
bijv. Werkvoorbereider installaties.
LOCATIE
Voltastraat 33

NA JE OPLEIDING
kun je aan het werk in:
• een mechanische productieomgeving
• de procesindustrie
• Of je stroomt door naar een
vervolgopleiding.
LOCATIE
Voltastraat 33

Techniek en Ict
METAAL/WERKTUIGBOUWKUNDE

METAAL/WERKTUIGBOUWKUNDE

•
•
•
•

• Allround constructiewerker
• Allround pijpenbewerker
• Allround plaatwerker

Constructiewerker
Pijpenbewerker
Plaatwerker
Samenbouwer vliegtuigbouw

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding
AANTAL JAREN*

AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag in bijv.:
• de plaatwerkindustrie
• de machinebouw
• de scheepsbouw
• de vliegtuigenindustrie
• Of je stroomt door naar een
soortgelijke opleiding op niveau 3.
LOCATIE
Voltastraat 33

TECHNICUS
ENGINEERING
UITSTROOMRICHTINGEN
• Elektrotechniek
• Mechatronica
• Werktuigbouwkunde
MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag als:
• technisch tekenaar
• werkvoorbereider
• onderhoudsmonteur
• plc-programmeur
• systeemontwerper
• Of je stroomt door naar een
technische hbo-opleiding.

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag in bijv.:
• de plaatwerkindustrie
• de machinebouw
• de scheepsbouw
• de metaalprocesindustrie
• Of je stroomt door naar een
technische hbo-opleiding.

MECHATRONICA
• Eerste monteur mechatronica
MBO NIVEAU 3
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan het werk als machine
bouwer of als onderhoudstechnicus.
• Of je stroomt door naar een niveau
4 opleiding zoals Technicus
Engineering.
LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

ICT
• Expert IT systems and devices
• Software developer
MBO NIVEAU 4
BOL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
werk je op een ICT-afdeling of je start
een eigen ICT-bedrijf.
• Of je stroomt door naar een
hbo-opleiding, zoals Technische
Informatica of B
 edrijfskundige
Informatica.
LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

* Opleidingsduur afhankelijk van vooropleiding
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MAAKT EN
BOUWT MEE
AAN MOOIE
PROJECTEN

Bouwkunde

JE WERKT
PRECIES EN
JE HEBT
TECHNISCH
EN CREATIEF
INZICHT
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ÉRIN KRIJT,
MIDDENKADERFUNCTIONARIS BOUW
“Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat
ik richting architectuur wil. De lessen waar
tekenen en ontwerpen aan bod komen,
vind ik dan ook erg leuk.
De lessen worden altijd goed verzorgd door
de docenten. Ze zijn hulpvaardig en ik kan
altijd bij ze terecht met vragen.
Ik hoop veel goede ervaring op te doen.
Uiteindelijk wil ik graag voor mezelf
beginnen, een eigen architectenbureau.”

Bouwkunde

BOUWKUNDE
Hou je ervan om dingen te maken? Met je hoofd, handen en
(digitale) techniek? Of heb je juist interesse in het slopersvak, dus
totaalsloop en renovatiesloop? Dan ben jij misschien wel heel
goed op je plek binnen de wereld van Bouwkunde! Er is veel
vraag naar vakmensen op alle niveaus.

JIJ BENT
HANDIG &
PRECIES

WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
In een Bouwkunde-opleiding kun je
vakken krijgen als:
• tekening lezen;
• gereedschapsleer;
• materialen en technieken;
• constructieleer;
• renovatietimmerwerk;
• functioneel metselwerk;
• duurzaamheid.

JE BENT HANDIG EN HEBT

En nog veel meer!
WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als je in de wereld van Bouwkunde
gaat werken, werk je bijv. aan een
groot gebouw, tegelvloer of dakkapel.
Je kunt veel dingen bouwen en het

OPLEIDINGEN BOUWKUNDE
Bouwkunde
Sloper

mooie is: je ziet vaak direct resultaat!
In de bouw kun je ook technische
ontwerpen en berekeningen maken.
Als sloper werk je voornamelijk op
een slooplocatie. Bij totaalsloop doe je
vooral assisterende werkzaamheden,
bij renovatiesloop werk je met
handgereedschap. Veilig, gezond en
milieubewust werken is heel belangrijk.
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?

Niveau 2, 3 en 4
Niveau 2 en 3

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
BOUWKUNDE

BOUWKUNDE

BOUWKUNDE

• Metselaar
• Timmerman
• Voeger

• Allround timmerman
• Allround metselaar

• Middenkaderfunctionaris Bouw
(BOL)
• Uitvoerder bouw (BBL) (3 jaar)
• Werkvoorbereider gespecialiseerde
aannemerij (BBL)

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij bijv.:
• een bouwbedrijf
• een voeg- of metselbedrijf
• Of je stroomt door naar een
opleiding op niveau 3.
LOCATIE
Voltastraat 33 en Ruinen
(Bouwmensen)

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding
AANTAL JAREN
Opleidingsduur afhankelijk van
vooropleiding
NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bijv.:
• als timmerman
• als verkoper bij een bouwmaterialen
handel
• bij een bouwbedrijf
• bij een metselbedrijf
• Of je stroomt door naar een
opleiding op niveau 4.
LOCATIE
Ruinen (Bouwmensen)

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding
AANTAL JAREN
BBL: Opleidingsduur afhankelijk van
vooropleiding
NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij een bouw/
aannemersbedrijf, infrabedrijf,
overheidsinstanties of ingenieurs
bureau als:
• ontwerper
• calculator
• aannemer
• uitvoerder
• projectleider
• Ook kun je naar het hbo, bijv. Civiele
techniek of Verkeerskunde.
LOCATIE
Voltastraat 33

SLOPER

ALLROUND SLOPER

MBO NIVEAU 2
BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BBL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij een sloopbedrijf

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij een sloopbedrijf

• Of je stroomt door naar een
soortgelijke opleiding op niveau 3,
bijv. Allround Sloper.

• Of je stroomt door naar een
opleiding op niveau 4.

LOCATIE
Voltastraat 33

LOCATIE
Voltastraat 33

Bouwkunde
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WERKEN IN DE
AUTOTECHNIEK
SPREEKT JOU
AAN

Auto- en bedrijfsaukto
technie en
rt
& Transpoek
Logisti

JIJ KUNT
GOED MET
PLANNINGEN
OVERWEG
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TESSA BOELEN,
CHAUFFEUR WEGVERVOER
“Vanaf de eerste dag vind ik deze opleiding
helemaal geweldig. Ik wil niets anders meer!
De vrijheid die je in dit vak hebt, vind ik erg
fijn. Ook vind ik het prettig om veel alleen te
zijn, ik kan dan gewoon echt mijn eigen ding
doen. Ik heb mijn C-rijbewijs voor de
bakwagen al behaald én ik heb een jaar
contract gekregen bij mijn leerbedrijf
Distrivers. Binnenkort ga ik examen doen
voor het CE-rijbewijs, dan mag je met een
vrachtwagen met een zwaardere oplegger
rijden. En ik wil nog verder doorleren:
ik wil het veetransport in.”

Ben je gek op auto’s? Hou je van sleutelen aan wagens in een
werkplaats. Denk dan eens aan een opleiding bij Motorvoertuigen
techniek. Of ben je de spin in het web van een magazijn of ben
je chauffeur en zorg je ervoor dat alle goederen op tijd worden
geleverd aan klanten? Wie weet is een opleiding binnen Transport
en Logistiek jou dan op het lijf geschreven!
Deze opleidingen volg je op onze
locatie KARgo! Dit is een kleine locatie,
waar je hart vast sneller gaat kloppen
van de werkplaatsen met de modernste apparatuur en elektrische auto’s!
WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Bij Motorvoertuigentechniek krijg je
onder andere:
• telektropracticum;
• vaktheorie motoren, onderstel en
elektro;
• diagnose stellen.
Bij Transport en Logistiek krijg je
vakken als
• bedrijfseconomie;
• planning en organisatie
• magazijntechnologie;
• goederenontvangst en
voorraadbeheer.

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Auto’s repareren en onderhouden,
mankementen opsporen en deze
herstellen: als technicus in de
(bedrijfs)autosector zorg je ervoor dat
wagens zo snel mogelijk de weg
weer op kunnen. Je kunt bijvoorbeeld
gaan werken bij een garage,
leasebedrijf of bij de ANWB.
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.

Auto- en bedrijfsaukto
technie en
rt
& Transpoek
Logisti

AUTO- EN BEDRIJFSAUTOTECHNIEK
& TRANSPORT EN
LOGISTIEK
JIJ BENT
PRAKTISCH &
OPLOSSINGSGERICHT

ALS TECHNICUS WERK JE GRAAG MET JE
HANDEN EN HEBT TECHNISCH INZICHT.
NATUURLIJK WERK JE NAUWKEURIG EN
KUN JE ZELFSTANDIG EN IN EEN TEAM
WERKEN. EEN CHAUFFEUR OF WIE IN DE
LOGISTIEK WERKT BLIJFT ALTIJD RUSTIG
WANNEER ER SPOEDORDERS ZIJN OF
LATE LEVERINGEN. JE ZORGT ERVOOR
DAT HET WORDT OPGELOST. WANT JIJ
ZIET GEEN PROBLEMEN, MAAR OPLOSSINGEN!

En nog veel meer!

OPLEIDINGEN AUTO- EN BEDRIJFSAUTOTECHNIEK EN
TRANSPORT EN LOGISTIEK

Auto- en Bedrijfsautotechniek
Transport en Logistiek

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
AUTO EN BEDRIJFS
AUTOTECHNIEK

AUTO EN BEDRIJFS
AUTOTECHNIEK

AUTO EN BEDRIJFS
AUTOTECHNIEK

• Basis technicus voertuigen en
mobiele werktuigen

• Allround technicus voertuigen en
mobiele werktuigen

• Technisch specialist voertuigen en
mobiele werktuigen

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN
BBL: Opleidingsduur afhankelijk van
vooropleiding

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij bijv.:
• een universele of specialistische
garage
• een dealer of leasebedrijf
• een importeur of fabrikant
• Of je gaat een vervolgopleiding
doen.
LOCATIE
KARgo! De Stroom 3

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag bij bijv.:
• een universele of specialistische
garage
• een dealer of leasebedrijf
• een importeur of fabrikant
• Of je gaat een vervolgopleiding
doen.
LOCATIE
KARgo! De Stroom 3

NA JE OPLEIDING
kun je aan de slag als technisch
specialist bij:
• een universele of specialistische
garage
• een dealer of leasebedrijf
• bij een importeur of fabrikant
• Of je stroomt door naar een
(technische) hbo-opleiding.
LOCATIE
KARgo! De Stroom 3

Auto- en bedrijfsaukto
technie en
rt
& Transpoek
Logisti
LOGISTIEK

LOGISTIEK

LOGISTIEK

• Logistiek medewerker

• Logistiek teamleider

• Logistiek supervisor

MBO NIVEAU 2
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 3
BOL/BBL opleiding

MBO NIVEAU 4
BOL/BBL opleiding

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

AANTAL JAREN

NA JE OPLEIDING
werk je in het magazijn of kantoor
van een:
• distributiecentrum
• vliegveld
• haven
• e-commercebedrijf
• groothandel
• transportbedrijf
• productiebedrijf

NA JE OPLEIDING
werk je in het magazijn of kantoor
van een:
• distributiecentrum
• vliegveld
• haven
• e-commercebedrijf
• groothandel
• transportbedrijf
• productiebedrijf

NA JE OPLEIDING
kun je aan het werk op een
• distributiecentrum
• vliegveld
• haven
• e-commercebedrijf
• groothandel
• transportbedrijf
• productiebedrijf

• Of je stroomt door naar de opleiding
Logistiek teamleider (niveau 3) of
Logistiek Supervisor (niveau 4).

• Of je stroomt door naar de opleiding
Logistiek supervisor (niveau 4).

• Je kan doorstuderen op het hbo of
aan het werk gaan, bijv in ziekenhuis logistiek.

LOCATIE
KARgo! De Stroom 3

LOCATIE
KARgo! De Stroom 3

Als BOL opleiding volg je deze
opleiding via Dienstverlenende
beroepen, zie pagina 53
LOCATIE
KARgo! De Stroom 3

TRANSPORT
• Chauffeur wegvervoer
MBO NIVEAU 2
BBL opleiding
AANTAL JAREN
NA JE OPLEIDING
• ga je als chauffeur wegvervoer
aan het werk in Nederland of
internationaal.
• Of je gaat een vervolgopleiding
doen.
LOCATIE
KARgo! De Stroom 3
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KYARA VAN DER BURG,
DIENSTVERLENENDE BEROEPEN
“Ik wist eigenlijk nog niet zo goed wat ik wilde. ik
heb mij goed laten adviseren en kwam bij deze
opleiding uit.
Dit is een goede opstap voor een vervolgopleiding.
Het werken met en voor mensen vind ik zo leuk!
Ik weet nu wat ik wil: ik zie mijzelf later in de
Jeugdzorg werken. Ik wil het verschil maken!”

Ga je graag met mensen om en wil je
hen graag helpen? Zou je dat willen
doen in de horeca, zorg of logistiek
of heb je eigenlijk nog geen idee?
Maak dan een keus uit één van de
zeven opleidingen die vallen onder
‘Dienstverlenende beroepen’. Met
deze opleiding word jij een breed
inzetbare medewerker en heb je
meer kans op werk. Ook voor een
vervolgopleiding op niveau 3 is deze
bredere kennis mooi meegenomen!

WAT VOOR SOORT WERK GA IK
LATER DOEN?
Als dienstverlener werk je met
mensen en ben je breed inzetbaar. Je
doet bijvoorbeeld administratief werk
bij een bedrijfsrestaurant of brede
school. In een zorginstelling kun je
aan het werk bij een receptie:
telefoon opnemen en bezoekers
doorverwijzen. Maar misschien ga je
ook helpen bij activiteiten voor
bewoners en zet je de spullen
daarvoor klaar.

DIENST

VER
LE
NI
NG

Dit zijn de opleidingen waaruit je
kunt kiezen:
• Gastheer/-vrouw
• Helpende Zorg en Welzijn
• Medewerker facilitaire
dienstverlening
• Logistiek medewerker
• Medewerker secretariaat en
receptie
• Medewerker (financiële)
administratie
• Verkoper
ING
ERLEN
STV
EN
DI Medewerker
facilitaire
dienstverlening

Helpende
zorg en
welzijn

WAT VOOR VAKKEN KRIJG IK?
Tijdens je opleiding maak je via
gastlessen en bedrijfsbezoeken kennis
met beroepen die met alle opleidingen
te maken hebben. Je krijgt vakken die
direct met je toekomstige beroep te
maken hebben, maar ook algemene
vakken, zoals Nederlands en rekenen.
Kijk voor meer informatie in deze gids
bij de opleidingen waar je interesse
naar uitgaat.

Verkoper

JIJ BENT
EEN DOENER!
JE WERKT HET LIEFST MET MENSEN
EN JE BENT EEN DOENER. MET JE
COLLEGA’S GA JE AAN DE SLAG OM
HET DE GASTEN EN KLANTEN NAAR
DE ZIN TE MAKEN.

AlfaDOET!is het dienstencentrum
van Dienstverlenende beroepen en
heeft een eigen werkruimte en
magazijn. De studenten doen
werkzaamheden binnen en buiten
de school, zoals vergaderruimtes
klaarmaken, goodiebags samen
stellen, en magazijnwerkzaamheden
aan. Jij gaat dit doen!

Logistiek
medewerker

Dienstverlenende
beroepen
niveau 2

Gastheer/
-vrouw

nende
Dienstverleen
ep
bero

DIENSTVERLENENDE
BEROEPEN

Medewerker
secretariaat
en receptie

Medewerker
(financiële)
administratie
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Entreeopleidingen ,
Educatie/
inburgering
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ESPÉRANCE MAWAZO (MOEDER) EN
GISELLE SHUKURU (DOCHTER), EDUCATIE –
INBURGERING
“We vinden het bijzonder om als moeder en
dochter samen naar school te gaan.
Het Alfa-college is een fijne school, waar we
met veel plezier komen. De docenten zijn heel
vriendelijk en de lessen zijn goed te volgen.
Giselle : Ik wil hierna graag een beroeps
opleiding gaan volgen. Ik laat mij goed
adviseren, dus dat gaat vast goed komen.”

ENTREE-OPLEIDINGEN
Heb je (nog) geen vmbo-diploma en
wil je graag 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-opleiding volgen! Met het
Entree-diploma op zak, mag je
doorstromen naar een mbo-opleiding
op niveau 2.

Omdat de Entree-opleiding goed bij
je moet passen, kan de inhoud van
de opleiding voor iedereen anders
zijn. Tijdens een uitgebreid kennismakingsgesprek kijken we bijvoorbeeld
welk beroepsprofiel bij je past, zodat
je die kant op kunt groeien.
De profielen waaruit je kunt kiezen zijn:
• Assistent bouwen, wonen en
onderhoud
• Assistent dienstverlening en zorg
• Assistent horeca, voeding of
voedingsinductrie
• Assistent installatie- en
constructietechniek
• Assistent logistiek
• Assistent verkoop/retail

Entreeopleidingen ,
Educatie/
inburgering

ENTREEOPLEIDINGEN, 
EDUCATIE/
INBURGERING

VOOR INBURGERAARS
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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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, Engels en rekenen om je mbodiploma te kunnen halen. Tijdens je
opleiding krijg je hier les in en toetsen
van. Is het nodig, dan kun je extra
begeleiding krijgen.
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.
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.

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

RUIMTE OM
E
T
A
R
T
X
E
E
J
N
E
L
E
K
K
I
ONTW
We bieden uitdagende excellentieprogramma’s aan op elk niveau en voor iedere gemotiveerde
student die graag extra uitgedaagd wil worden. Studenten Luuc en Annabel volgen het excellentieprogramma Topacademie.
“In de Topacademie volg je een programma van 15 weken
met masterclasses en werksessies. Dat was enorm leerzaam
en inspirerend,”, vertelt student Motorvoertuigentechniek
Luuc Oostenbrink. “Ik heb mezelf echt ontwikkeld, mezelf
beter leren kennen. Daarnaast ben ik een stuk zelfverzekerder geworden en heb beter leren presenteren. Het allerleukst vond ik het contact met mijn medestudenten. Je
leert veel van elkaar. Ik had niet verwacht dat de Topacademie zo leuk zou zijn!”

Studente Annabel Jansen, student van de kappersopleiding,
is ook zo enthousiast. “Mijn eindpresentatie ging echt over
mijn eigen ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Durven
dromen. Vanwege mijn angststoornis en paniekaanvallen
waar ik jarenlang mee kampte, was meedoen aan de
Topacademie een enorm grote stap. Maar ik ben zo blij,
dankbaar en trots op mezelf dat ik nu sta waar ik sta. De
Topacademie heeft mij echt geholpen om mijn grenzen te
verleggen, om te durven en te doen. Mijn advies aan
andere studenten die de Topacademie nog niet kennen zou
zijn: Doen. Echt doen! Ook als je denkt: kan ik dit wel?
Durf ik dit wel? Ja, je kan het! Grijp deze kans om jezelf te
ontwikkelen.”
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VOLTASTRAAT

We zijn trots op ons vernieuwde
schoolgebouw. Ontworpen en
ingericht voor jouw toekomst!
Het is dé plek waar je alle faciliteiten
hebt om te leren, samen te werken
met studiegenoten of om even te
ontspannen.
De centrale hal is het Living Lab.
Daar zijn studenten aan het werk in
bijvoorbeeld de kapsalon of het Petit
Café. Bij mooi weer kun je op het
terras een kop koffie drinken, inclusief
bediening!
Heb jij oog voor duurzaamheid en
circulariteit? Dan kijk jij je ogen uit.
We bouwden duurzaam en circulair.

Materialen zijn hergebruikt, er liggen
zonnepanelen op ‘t dak, het gebouw
is nagenoeg gasloos en nieuw
aangeschafte materialen moeten
hergebruikt kunnen worden. Zo
bouwen we aan de toekomst voor jou
én van onze wereld!
De locatie aan de Voltastraat is een
bruisende locatie. Wat wil je ook met
zoveel verschillende opleidingen,
faciliteiten en studenten. Van Apothekersassistent tot Engineer, van
Onderwijsassistent tot Manager/
ondernemer. Heb jij al een keus
gemaakt? Je bent welkom!
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KARGO!
DE STROOM 3

Veel werk!
n
Wie straks geslaagd is ka
bijna direct aan het werk.
n
Sommige studenten krijge
tijdens hun studie al een
de
baan aangeboden. Er is
neel
komende jaren veel perso
ht!
nodig. Een mooi vooruitzic

Wie bij KARgo! binnenstapt voelt direct: dit is de wereld van
vakmensen die verstand hebben van personenauto’s,
bedrijfsauto’s, transport en logistiek.
Is dat ook jouw passie? Dan zul je je hier snel thuis voelen en
stappen maken voor een mooie toekomst!
KARgo! vind je aan de Stroom 3. De locatie is goed per
fiets en auto te bereiken. Het station en de bushaltes zijn
op loopafstand.
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OPLEIDINGEN
VOLTASTRAAT 33
OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

ASSISTENTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

VAKMAN-ONDERNEMER

Apothekersassistent

BOL/BBL

4

3

Doktersassistent

BOL/BBL

4

3

Tandartsassistent

BOL/BBL

4

3

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Vakman-ondernemer

BOL/BBL

4

1

Junior accountmanager

BOL

4

3

BUSINESS COMMERCIE

Begeleider gehandicaptenzorg

BOL/BBL

3

3

B2HBO - Junior accountmanager
(versneld)

BOL

4

2

Begeleider specifieke doelgroepen

BOL/BBL

3

3

Assistent manager internationale handel

BOL

4

3

Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg

BOL/BBL

4

3

Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen

BOL/BBL

4

3

Bedrijfsadministrateur

BOL

4

3

Junior assistent-accountant

BOL

4

3

Verkoopspecialist

BOL

3

2

Manager retail

BOL

4

3

PEDAGOGISCH WERK

BUSINESS ADMINISTRATION

BUSINESS RETAIL

Pedagogisch medewerker kinderopvang BOL/BBL

3

3

Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker

BOL/BBL

4

3

Onderwijsassistent

BOL/BBL

4

3

Verzorgende IG

BOL/BBL

3

3

MBO-Verpleegkundige

BOL/BBL

4

4

ZORG

OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

BUSINESS BROOD EN BANKET

OPLEIDING

Opleidingen

hoogeveen
BOL/BBL NIV. DUUR

BUSINESS HAARVERZORGING

Uitvoerend bakker*

BOL/BBL

2

2

Kapper*

BOL/BBL

2

2

Zelfstandig werkend bakker*

BOL/BBL

3

3

Haarstylist dame*

BOL/BBL

3

3

BOL

4

3

Haarstylist heer*

BOL/BBL

3

3

Salonmanager dame

BOL

4

3

Salonmanager heer

BOL

4

3

Salonmanager kopopleiding

BOL

4

1

Ondernemer bakkerij
*BBL is mogelijk vanaf het tweede leerjaar
BUSINESS CULINAIR
Kok*

BOL/BBL

Zelfstandig werkend kok*

2

2

*BBL is mogelijk vanaf het tweede leerjaar

BOL/BBL

3

3

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

BOL

3

3

BUSINESS SCHOONHEIDSVERZORGING

Manager/ondernemer horeca

BOL

4

3

Schoonheidsspecialist

BOL

3

3

*BBL is mogelijk vanaf het tweede leerjaar

Allround Schoonheidsspecialist

BOL

4

3

BUSINESS RECREATIE & EVENEMENTEN

UNIFORMBEROEPEN
Beveiliger 2

BOL

2

2

Beveiliger 3

BOL

3

2

Handhaver toezicht en veiligheid

BOL

3

2

Zelfstandig medewerker leisure &
hospitality

BOL

3

3

Leidinggevende leisure & hospitality

BOL

4

3

HET MBO IS ALTIJD IN
BEWEGING. KIJK OP 
OR
ALFA-COLLEGE.NL VO
DE MEEST ACTUELE
INFORMATIE OVER
ONZE OPLEIDINGEN.
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OPLEIDINGEN
OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

BOUWKUNDE

OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

PROCESTECHNIEK

Metselaar

BOL/BBL

2

2

Mechanisch Operator A

BBL

2

2

Timmerman

BOL/BBL

2

2

Mechanisch Operator B

BBL

3

3

Voeger

BOL/BBL

2

2

Sloper

BBL

2

2

METAAL/WERKTUIGBOUWKUNDE

Allround Sloper

BBL

3

2

Constructiewerker

BBL

2

2

Allround Metselaar

BBL

3

3

Pijpenbewerker

BBL

2

2

Allround Timmerman

BBL

3

3

Plaatwerker

BBL

2

2

Middenkaderfunctionaris Bouw

BOL

4

4

Samenbouwer vliegtuigbouw

BBL

2

2

Uitvoerder bouw/infra

BBL

4

3

Allround constructiewerker

BBL

3

3

Werkvoorbereider gespecialiseerde
aannemerij

BBL

4

3

Allround pijpenbewerker

BBL

3

3

Allround plaatwerker

BBL

3

3

ENGINEERING

DIENSTVERLENENDE BEROEPEN (NIVEAU 2)

Technicus Engineering

BOL/BBL

4

4

MECHATRONICA

Gastheer/-vrouw

BOL/BBL

2

2

Helpende zorg en welzijn

BOL/BBL

2

2

BOL

2

2

Logistiek medewerker

Eerste monteur mechatronica

BOL

3

3

ELEKTROTECHNIEK
Monteur elektrotechnische installaties

BOL/BBL

2

2

Eerste monteur elektrotechnische
industriële installaties en systemen

BBL

3

3

Eerste monteur elektrotechnische
installaties woning en utiliteit

BBL

3

3

Technicus elektrotechnische installaties
woning en utiliteit

BBL

4

3

Werkvoorbereider installaties

BBL

4

3

Monteur werktuigkundige installaties,
woningbouw en utiliteit

BBL

2

2

Eerste monteur werktuigkundige
installaties woningbouw

BBL

3

3

Medewerker facilitaire dienstverlening

BOL/BBL

2

2

Medewerker (financiële) administratie

BOL

2

2

Medewerker secretariaat en receptie

BOL

2

2

Verkoper

BOL

2

2

1

1

ENTREE-OPLEIDING (NIVEAU 1 EN NT2)
Entree-opleiding

BOL

INSTALLATIETECHNIEK

ICT
Expert IT systems and devices
Software developer
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BOL

4

3

BOL

4

4

Opleidingen

hoogeveen

KARGO! DE STROOM 3
OPLEIDING

BOL/BBL NIV. DUUR

AUTO- EN BEDRIJFSAUTOTECHNIEK
Basis technicus voertuigen en
mobiele werktuigen

BOL/BBL

2

2

Allround technicus voertuigen en
mobiele werktuigen

BOL/BBL

3

3

Technisch specialist voertuigen en
mobiele werktuigen

BOL

4

4

BBL

2

2

TRANSPORT EN LOGISTIEK
Chauffeur wegvervoer
Logistiek medewerker

BBL

2

2

Logistiek teamleider

BOL/BBL

3

2

Logistiek supervisor

BOL/BBL

4

3

HET MBO IS ALTIJD IN
BEWEGING. KIJK OP 
OR
ALFA-COLLEGE.NL VO
DE MEEST ACTUELE
INFORMATIE OVER
ONZE OPLEIDINGEN.
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ALLE
STUDIEKEUZE-TIPS
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Onze
studiekeuze
k alender!
OPEN DAGEN
17 NOVEMBER 2021
26 JANUARI 2022
MEELOPENMBO.NL
Loop een dagje mee bij een opleiding waarvoor
jij belangstelling hebt. Zo krijg je een beter
beeld van de opleiding én van onze school.

Locatie Voltastraat
Voltastraat 33
7903 AA Hoogeveen
0528 - 287600

Locatie KARgo!
De Stroom 3
7901 TG Hoogeveen
0528 - 287600

Kijk op
de website
voor meer
informatie
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HEB JE VRAGEN? Mail, bel, app of DM ons.
 info@alfa-college.nl  0800-8100
 06-57524052  @Alfacollege.Hoogeveen
 @alfacollegehoogeveen

alfa-college.nl

