Meer weten? Aanmelden? Filmpje zien?
Wil je weten hoe de opleidingen eruit zien? Ga dan naar de websites van de
opleidingen. Hier zie je alle opleidingsfilmpjes van de entree-opleidingen.
• www.alfa-college.nl
• www.mboterra.nl
• www.noorderpoort.nl
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Een entree-opleiding is een 1-jarige mbo-opleiding op niveau 1. Je kunt deze
praktijkgerichte opleiding volgen in bol, bbl of in een Gilde.

DE OPLEIDING
Op een entree-opleiding leer je je toekomstige werk goed te doen. Je loopt stage bij
een bedrijf. Op school krijg je les in beroepsvakken, Taal & Rekenen en Loopbaan &
Burgerschap. Als je je diploma haalt, kun je doorleren op niveau 2 of aan het werk
gaan.
Je kunt een entree-opleiding soms ook volgen bij het Alfa-college, Noorderpoort of
Terra MBO. Deze scholen werken nauw samen om ervoor te zorgen dat je op de juiste
plek de juiste richting kunt doen.
Je kunt de entree-opleiding ook volgen via het Gilde leren. Je krijgt dan je totale
opleiding, zowel theorie als praktijk, bij een Gilde leerbedrijf. In een Gilde leer je het
vak in de praktijk. Je gaat niet naar een schoolgebouw maar je leert op de werkvloer.

TOELATING
Om tot een entree-opleiding te worden toegelaten moet je op 1 augustus minstens
16 jaar zijn. Je mag geen (vmbo-) diploma hebben. Voor sommige richtingen gelden
nog enkele andere eisen.

WELKOMSTGESPREK
Na je aanmelding voeren we een welkomstgesprek. Samen bekijken we of de richting
die jij hebt gekozen bij jou past. We bespreken je kansen op een diploma en kiezen
samen het onderwijsprogramma (bol, bbl of Gilde leren) dat jou het beste ligt.

STUDIEADVIES
Binnen vier maanden na het begin van je opleiding krijg je een studieadvies. Daarin
wordt verteld hoe groot jouw kans op werk is, of je kunt doorstromen naar een mboopleiding niveau 2 óf dat het beter is met de opleiding te stoppen.

Assistent logistiek

Assistent mobiliteitsbranche

Je werkt in een magazijn. Je zorgt ervoor dat de goederen op de juiste plek worden
opgeslagen en dat klanten hun bestellingen op tijd ontvangen. Je helpt bij het
transport van producten en levende materialen.

Afhankelijk van het bedrijf werk je aan (onderdelen) van voertuigen (ook caravans
of kampeerwagens) of carrosserieën. Dit zijn werkzaamheden op het gebied van
(schade)herstel, eenvoudige reparaties, onderhoud of inspecties en het reinigen
of poetsen van voertuigen. In de tweewielertechniek gaat het om reparaties en
onderhoud van fietsen of scooters.

Assistent dienstverlening en zorg
Je leert bijvoorbeeld hoe je mensen kunt helpen in het huishouden. Je gaat
bijvoorbeeld werken in een verpleeg- en verzorgingstehuis, een ziekenhuis of een
zwembad. Of bij de thuiszorg, een sportvereniging of een schoonmaakbedrijf.

Assistent installatie- en constructietechniek

ENTREE-OPLEIDINGEN
Locaties
KlasseStore
Boumaboulevard 573,
Groningen

Logistiek
Detailhandel

Kluiverboom 3,
Groningen

Dienstverlening en Zorg
Horeca

Kardingerweg 48,
Groningen

Sport en Discipline

l’ Eetudié (Floreshuis)
Van Oldenbarneveltlaan 6,
Groningen

Horeca

Adm. De Ruyterlaan 2,
Groningen

Bouw
Schilderen
Installatietechniek
Elektrotechniek
Infratechniek

Je krijgt les over beveiliging en sport. Zie je jezelf als een sportbegeleider? Of toch als
een beveiliger? Je leert beide werkvelden kennen. Tijdens deze opleiding sport je veel
en wordt er veel discipline van je verwacht.

Installatie- en elektrotechniek: Je helpt een vakman bij, bijvoorbeeld, het plaatsen
van leidingen en kabels. Of bij het monteren, aansluiten en testen van elektrische,
verwarmings- of waterinstallaties. Je werkt in een bedrijf of bij de klant thuis.
Metaal: Je helpt bij het op maat maken van bijvoorbeeld buis- of plaatwerk.
Je (de)monteert onderdelen en eenvoudige constructies. Je werkt in een
metaalbedrijf, productiehal of bij de klant thuis.

Assistent horeca en voeding

Assistent plant- en groene leefomgeving

Horeca: Je helpt in de keuken, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een lunch of
diner. Ervaring doe je op bij een cateringbedrijf, een brood- en banketbakkerij of in
een restaurant.
Voeding: Je leert hoe je voeding veilig kunt klaarmaken, verwerken en verpakken.

Je helpt bij het verzorgen van planten of dieren, het oogsten van gewassen, het
aanleggen en onderhouden van beplanting. Of bij het planten van bomen, het
onderhoud van bestrating of de aanleg van een vijver. Je werkt in privétuinen of bij
tuincentra, agrarische bedrijven of gemeentes.

Winschoterdiep 50,
Groningen
Nieuw adres m.i.v. het
schooljaar 2018-2019:
Winschoterdiep 50

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

Assistent plant, dier of groene leefomgeving

Schilderen: Je helpt een schilder of glaszetter. Je werkt op verschillende plekken.
Bijvoorbeeld in woningen, kantoren of ziekenhuizen. En soms, natuurlijk, in de
werkplaats.
Bouw: Je helpt een vakman bij zijn werk, bijvoorbeeld het bouwen van een huis. Je
leert werken met verschillende bouwmaterialen en gereedschappen.
Infratechniek: Je helpt de vakman grond-, weg- en waterwerk bij het aanleggen van
de infrastructurele werken zoals weg, water, oever, riool en bestrating. Je assisteert
bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de nodige grondwerk, zoals bermen afwerken,
taluds maken, sloten en sleuven graven.

Je helpt bij het onderhoud en de aanleg van groen, de oogst van kwekerijgewassen
of de verzorging van dieren. Je werkt bij een hoveniersbedrijf of kwekerij. Maar
bijvoorbeeld ook als landschapsbeheerder in de groenvoorziening bij een gemeente
of bij een agrarisch bedrijf zoals veehouderij, akkerbouwbedrijf en zorgboerderij.

Hereweg 99,
Groningen

Logistiek
Voeding
Detailhandel
Plant, dier en groene
leefomgeving

TerraNext
Burg. Legroweg 33,
Eelde

Logistiek
Voeding
Detailhandel
Plant, dier en groene
leefomgeving

PC Hooftlaan 1,
Winschoten

Logistiek
Voeding
Detailhandel
Plant, dier en groene
leefomgeving

Assistent sport en discipline

Assistent Uniformberoepen
Voor iedereen die wil gaan werken bij defensie of in de beveiliging maar nog niet
toelaatbaar is.

Logistiek
Dienstverlening en Zorg
Horeca
Detailhandel
Metaal
Mobiliteit
Entree NT2
Uniformberoepen

Entree NT2
Je kunt inburgeren en tegelijk een entree-opleiding volgen. Je kunt hierna
doorstuderen op niveau 2. Bij het behalen van een opleiding op niveau 2 heb je aan
de inburgeringsplicht voldaan.

Opwierderweg 2,
Appingedam

Dienstverlening en Zorg
Detailhandel

Hertenkampstraat 6,
Veendam

Dienstverlening en Zorg
Detailhandel
Entree NT2
Let op! Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

