INFOBLAD – Entreeopleiding

Opleidingsinformatie
Met de Entreeopleiding haal je een MBO-diploma op niveau 1. Het is een brede opleiding ‘Leren
Werken’ voor degenen die het liefst met hun handen werken en het beste leren in de praktijk. Je
leert algemene vaardigheden die je nodig hebt als je in een bedrijf aan de slag gaat als werknemer.
Maar je kunt ook doorstromen naar niveau 2.

1.

Toelatingseisen entreeopleiding

Om een entreeopleiding te volgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•

je bent op 1 augustus 2017 minimaal 16 jaar oud
je kunt niet toegelaten worden tot een opleiding op de niveaus 2, 3 en 4

Intake
Als we je aanmeldingsformulier hebben ontvangen, nodigen we je uit voor de intake. Tijdens de intake
kijken we samen of de opleiding echt bij je past en op welk niveau je aan de slag kunt.

2.

Kenmerken entreeopleiding

3.

Na de entreeopleiding

4.

Niveau & studieduur

De entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op
school en in de beroepspraktijk. Daarbij krijg je intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding.

Na uiterlijk 4 maanden maken we voor jou een studieadvies op. Tegelijkertijd kijken we of je liever naar
werk gaat of verder gaat leren op niveau 2. Samen met jou kijken we wat het beste bij je past.

Je kunt kiezen uit vier richtingen.
Richting

Diplomanaam

Niveau

Studieduur

Locatie

Groene
detailhandel

Assistent
verkoop/retail

BOL 1
BBL 1

1 jaar

Buitenpost,
Heerenveen,
Leeuwarden & Sneek

Voeding

assistent horeca,
voeding of
voedingsindustrie

BOL 1
BBL 1*

1 jaar

Buitenpost,
Heerenveen,
Leeuwarden & Sneek

Plant & Groen

assistent plant of
(groene)
leefomgeving

BOL 1
BBL 1

1 jaar

Buitenpost,
Heerenveen,
Leeuwarden & Sneek

Groene Logistiek

assistent logistiek

BOL 1
BBL 1

1 jaar

Buitenpost,
Heerenveen,
Leeuwarden & Sneek

*BBL Entreeopleiding Voeding wordt gegeven door MBO Life Sciences.
V 1.1016

5.

InfoMarkten & Open Dagen

Niveau 1 t/m 4

Dinsdag 29 november 2016
16.00 - 18.00 uur | InfoMarkt
Locatie*: MBO Leeuwarden, Jansoniusstraat 2a.
Vrijdag 20 januari 2017
14.00 – 21.00 uur | Open Dag
Locatie: Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden & Sneek
Zaterdag 21 januari 2017
9.30 – 13.00 uur | Open Dag
Locatie: Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden & Sneek
Dinsdag 7 maart 2017
16.00 – 18.00 uur | InfoMarkt
Locatie*: MBO Leeuwarden, Jansoniusstraat 2a.
Dinsdag 20 juni 2017
16.00 – 18.00 uur | InfoMarkt
Locatie*: MBO Leeuwarden, Jansoniusstraat 2a.
* In Leeuwarden kun je informatie krijgen over alle MBO-opleidingen op alle niveaus.
Wil je een MBO 1&2 locatie bezoeken, dan kun je een afspraak maken met een van onze locaties.

6.

Contact

Wil je meer informatie over de opleiding? Neem dan contact met ons op.
Locatie

Contactgegevens

Buitenpost

Titus Jansen op de Haar | t.jansenopdehaar@nordwincollege.nl
Prof. Wassenberghstraat 3, 9285 PS Buitenpost | 0511 – 54 15 98

Heerenveen

Marga Schmit | m.schmit@nordwincollege.nl
Domela Nieuwenhuisweg 3, 8448 GK Heerenveen | 0513 - 62 30 34

Leeuwarden

Joy van Raan | j.vanraan@nordwincollege.nl
Tadingastraat 3, 8932 PJ Leeuwarden | 058 – 253 40 80

Sneek

Johanna Posseth | j.posseth@nordwincollege.nl
Harste 2, 8602 JX Sneek | 0515 – 41 40 95
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Algemene informatie
1.

Studiebegeleiding

Jouw studiecoach

Als je kiest voor een opleiding bij Nordwin College, verwachten we dat je je inzet. Maar je staat er niet
alleen voor. Iedere student heeft een eigen studiecoach. Hij of zij bespreekt met jou je studievoortgang,
hoe het met je gaat en hoe je je studie het beste kunt inrichten. Je overlegt met je studiecoach
bijvoorbeeld over je stage/werk en welke vakken je moet volgen. Dat gebeurt individueel, maar ook in
groepen.

2.

Examinering

3.

Studiekosten

Het examen doe je bij ons in de praktijk. Je legt dan een zogeheten Proeve van Bekwaamheid af
(eventueel aangevuld met een vaardigheids- en/of kennisexamen). Je laat dan zien dat je meerdere
onderdelen tegelijk in de praktijk kunt toepassen en dat je die voldoende beheerst. De Proeven leg je af in
een praktijksituatie bij een bedrijf of op school. Verder doe je, afhankelijk van je niveau, examen in
Nederlands, rekenen en keuzedelen. Daarnaast moet je voldoen aan de eisen van Loopbaan en
Burgerschap en moet je je stage met een voldoende afronden.

Een opleiding volgen kost geld. Je moet in elk geval rekening houden met de volgende studiekosten:
•
•
•

door de overheid verplicht lesgeld voor studenten die volledig dagonderwijs volgen en op 1
augustus van het betreffende studiejaar 18 jaar of ouder zijn.
kosten voor boeken en andere studiekosten (zie Regeling schoolkosten MBO).
eventuele reiskosten.

Je ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op de hulp van de lokale stichting Leergeld als zij
bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen (tot 18 jaar) niet kunnen betalen. Kijk op
www.leergeld.nl.

4.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een opleiding? Dat kan digitaal via www.nordwincollege.nl.
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