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Waar staat de school voor? 



Voor wie? 

De entreeopleiding is er voor jongeren die per 1 augustus van het 
schooljaar waarin ze gaan studeren 16 jaar of ouder zijn en niet in 
bezit zijn van een diploma van een vooropleiding.  
 
De opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op 
doorstroming naar een mbo-opleiding.  
 
Met de entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste 
vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.  
 
De opleiding duurt 1 jaar. 



Aanbod uitstroomprofielen 2017-2018   
School voor Entreeopleidingen   
 
     Assistent dienstverlening en zorg 
      

     Assistent verkoop / retail 
      

     Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 
      

     Assistent logistiek 



Niveau 1 bij Techniek 

     Assistent mobiliteitsbranche tweewielers 
  
     Assistent installatie- en constructietechniek 
 
     Assistent bouwen, wonen en onderhoud 
 
     Assistent mobiliteitsbranche autotechniek 



Wat doe je in de praktijk als assistent? 

 
Je doet eenvoudige en routinematige werkzaamheden.  
 
Je werkt onder een leidinggevende.  
 
Je kan alleen of in een team werken. 



Assistent dienstverlening en zorg 

Er kan o.a. worden gewerkt in…. 

 

• de zorgsector (verpleeghuizen, thuiszorg e.d.) 

• de gastvrijheidssector (horeca, toerisme, recreatie e.d.) 

• de schoonmaak- en glazenwassersbranche 

• de kinderopvang en basisscholen 

• de kappersbranche 

 

Voor vrijwel alle stageplaatsen is een VOG verplicht 



Assistent verkoop / retail 

Er kan o.a. worden gewerkt in…. 

 

• in de detailhandel 

• in verschillende soorten winkels in het midden- en kleinbedrijf 

• in een grootwinkelbedrijf 

• in de food en in de non-food sector 

• in een magazijn 
 



Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 

Er kan o.a. worden gewerkt in…. 

 

• in een restaurant of café 
• in een cateringbedrijf 
• in een brood- en/of banketbakkerij of bij een patisserie 
• in de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen 
• in een zalencomplex of fastfoodbedrijf 

 



Assistent logistiek 

Er kan o.a. worden gewerkt in…. 

 

• in een groothandel 
• in een transportbedrijf 
• bij een logistieke dienstverlener 
• in een distributiecentrum 
• in een warehouse 
• bij een productiebedrijf 

 



Intake & plaatsing 

Schoolbaar 

Leerbaar 

Test 

& 

Gesprek 

Plaatsing in Maatwerktraject  

(passend bij leer- en zorgbehoefte) 



Begeleiding tijdens de opleiding 

 Schooldirecteur 

 Adjunct-schooldirecteur 

 Teamleider 

 Docenten 

 Studieloopbaanbegeleider (SLB-er) 

 Zorgcoördinator 

 Schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) 

 Coördinator en begeleiders van de Beroepspraktijkvorming (BPV) 

 Onderwijsassistenten 

 Administratie 

 Mobiel verzuimteam (MVT) 



Bindend studieadvies (BSA) 

Na 5, 10 en 15 weken is er een POP-gesprek 

- bespreken van aanwezigheid, studievorderingen, nakomen van afspraken etc. 

- student krijgt iedere keer een kleurenkaart: 

 

 

  
 

Na 20 weken krijgt iedere student een studieadvies: 

- Positief, met uitzicht op vervolgopleiding 

- Positief, met uitzicht op arbeid 

- Negatief, niet leerbaar 

- Negatief, niet schoolbaar 
 

Bij een negatief advies moet de student stoppen met de opleiding. De 

decaan gaat met de student op zoek naar een passend vervolg. 

 

Alles gaat goed, ga zo door Waarschuwing, er wordt 
een studiecontract 
opgesteld. 

Niet voldaan aan de eerder 
gemaakte afspraken. Dit is 
de laatste kans. 



Jaarlijn Entree 
Periode School / BPV Bijzonderheden  

Periode 1 
10 weken 

5 dagen school 1e week = introductieweek 
Theorielessen i.c.m. vinden BPV-plaats 
 

Periode 2 
10 weken 

3 dagen school & 
2 dagen BPV 

 
Na 20 weken Bindend StudieAdvies (BSA) 
 

Periode 3 
10 weken 

3 dagen school & 
2 dagen BPV 

 
 
 

Periode 4 
10 weken 

3 dagen school & 
2 dagen BPV 

Examens:  
Nederlands / Rekenen / Proeve van Bekwaamheid 
Diploma 

Vakken: 
Nederlands, Rekenen, Loopbaanoriëntatie, Studieloopbaanbegeleiding, Burgerschap 
en Beroepsspecifieke vakken 



Praktische informatie 

Lesuur Van Tot 

1 08.00 08.30 

2 08.30 09.00 

3 09.00 09.30 

4 09.30 10.00 

5 10.00 10.30 

PAUZE 10.30 11.00 

7 11.00 11.30 

8 11.30 12.00 

9 12.00 12.30 

10 12.30 13.00 

PAUZE 13.00 13.30 

12 13.30 14.00 

13 14.00 14.30 

14 14.30 15.00 

15 15.00 15.30 

16 15.30 16.00 

17 16.00 16.30 

18 16.30 17.00 



Meer informatie? 

 
088 - 666 14 51 

Zuidlarenstraat 6 - 10, 2545 VX  Den Haag 
Waldorpstraat 41, 2521 CA  Den Haag 
Brasserskade 1, 2612 CA  Delft 
Europa 1, 2672 ZX  Naaldwijk 

 
entree@rocmondriaan.nl 

mailto:entree@rocmondriaan.nl

