entreeopleidingen

IETS VOOR JOU?

ENTREE
OPLEIDINGEN

Kom je van het vmbo zonder diploma?
Of kom je van een praktijkschool en
wil je verder leren? Wil je misschien
graag een mbo-opleiding op niveau
2 volgen, maar heb je nog niet de
juiste papieren? Kies dan voor de
entreeopleiding! Met deze opleiding haal
je namelijk een mbo-diploma op niveau 1.
Als jij graag met je handen werkt en het
beste leert in de praktijk, is deze brede
opleiding iets voor jou. Je leert allerlei
vaardigheden die nodig zijn om bij een
bedrijf te werken. Ook is het na het
behalen van het diploma mogelijk
door te stromen naar niveau 2.

DIT GA JE DOEN Bij de entreeopleiding
gaat het vooral om de praktijk, maar je
krijgt ook theorie. We leren je wat een goede
werkhouding is, hoe je goed kunt samenwerken
met collega’s en hoe je omgaat met
veranderingen. Daarnaast volg je algemene
vakken zoals Nederlands, rekenen en
loopbaan & burgerschap.
De entreeopleiding duurt één jaar. In dit jaar
leer je om onder begeleiding eenvoudig werk
te kunnen uitvoeren in een bedrijf. Tijdens
de opleiding kun jij je voorbereiden op een
vervolgopleiding niveau 2. Je loopt stage of
je werkt bij een erkend leerbedrijf.

Een studieadvies komt nooit als een
verrassing, want tijdens de opleiding praten
we regelmatig met elkaar. We maken
afspraken met je over de studie en over jezelf.
Heb je extra hulp of begeleiding nodig? De
studieloopbaanbegeleider staat altijd voor je
klaar.

Studieadvies
Tijdens de entreeopleiding krijg je binnen
vier maanden een studieadvies. Het advies is
bijvoorbeeld:
- Jij kunt het beste gaan werken na het
behalen van het diploma.
- Jij kunt na de entreeopleiding doorstromen
naar mbo niveau 2.
- Wisselen van profiel binnen de
entreeopleiding is een goede optie voor jou.
- Je kan beter wisselen van leerweg
(BOL of BBL).

We vertellen je hier meer over deze richtingen.

RICHTINGEN

De entreeopleiding heeft vier
richtingen waaruit jij mag kiezen:
- entree Plant, dier of (groene) leefomgeving;
- entree Logistiek;
- entree Voeding;
- entree Detailhandel.

ENTREE PLANT, DIER OF (GROENE) LEEFOMGEVING
Als assistent plant, dier of (groene)
leefomgeving help je bij het onderhoud
en de aanleg van groen, de oogst van

kwekerijgewassen of de verzorging van
dieren. Je gaat bijvoorbeeld bomen planten,
bestrating onderhouden, een vijver aanleggen
of dieren voeren. Tijdens deze entreeopleiding
leer je de volgende dingen:
- onderhoud van (groen)voorzieningen;
- onderhoud van gebouwen en terreinen;
- voeren en verzorgen van dieren;
- schoonmaken en onderhouden van de
leefomgeving van dieren.
Heb jij het diploma gehaald? Dan kun je aan
het werk als assistent bij een hoveniersbedrijf
of kwekerij. Maar bijvoorbeeld ook als
landschapsbeheerder, in de groenvoorziening
bij een gemeente of bij een agrarisch
bedrijf. Voorbeelden van de laatste zijn
een veehouderij, akkerbouwbedrijf en
zorgboerderij. Mogelijkheden genoeg dus!

NIVEAU EN STUDIEDUUR
DIPLOMANAAM
Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving
Assistent logistiek
Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
Assistent verkoop/retail
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CREBONUMMER
25657
25254
25252
25257

NIVEAU
1
1
1
1

STUDIEDUUR
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
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ENTREE LOGISTIEK
De entreeopleiding logistiek is gericht
op werken in een magazijn van een
groothandel. Een groothandel is een
bedrijf dat goederen opslaat, verwerkt
en doorverkoopt aan andere bedrijven en
ondernemingen. Als assistent logistiek
help je bij het transport van goederen.
Verder zorg je dat de goederen op de juiste
manier worden opgeslagen. Tijdens de
entreeopleiding logistiek leer je de volgende
dingen:
- lezen van documenten, zoals een
vrachtbrief en een pakbon;
- verzamelen van goederen en producten;
- controleren van de juiste aantallen;
- goederen en producten klaarmaken voor
verzending;
- laden en lossen van goederen.
Heb je je diploma gehaald? Dan kun je
aan de slag als assistent medewerker
logistiek bij een groothandel, transport- of
productiebedrijf, tuincentrum, kwekerij
of agrarisch bedrijf.

ENTREE DETAILHANDEL
Als assistent detailhandel zorg je er
voor dat een winkel er netjes uitziet, vult
producten aan en informeert klanten.
Je helpt bij de verkoop van producten en
soms met het verzorgen van bloemen,
planten en dieren. Tijdens de entreeopleiding Detailhandel leer je de volgende
dingen:
-

aanvullen van producten in de winkel;
opbouwen van een artikelpresentatie;
benaderen of doorverwijzen van klanten;
omgaan met producten die bijvoorbeeld
over de datum zijn;
- schoonmaken en onderhouden van een
winkel en magazijn.
Heb jij het diploma gehaald? Dan kun
je aan de slag bij een supermarkt,
kledingwinkel, dierenspeciaalzaak, in de
bloemendetailhandel of tuincentrum.

KEUZEDELEN Tijdens de entreeopleiding
kun je ‘keuzedelen’ volgen. Deze keuzedelen
mag je zelf kiezen, zo krijg je extra kennis
en mogelijkheden. Je hebt dan meer kans op
een baan.
TOELATINGSEISEN Voor de
entreeopleiding heb je geen diploma nodig.
Je moet wel op 1 augustus 16 jaar zijn. Als jij
je aanmeldt voor de opleiding, nodigen we
je uit voor een kennismakingsgesprek. In
dat gesprek kijken we samen of de opleiding
geschikt voor je is en welke profielkeuze het
beste bij jou past.
WAAR WORDT DE OPLEIDING
GEGEVEN? Kijk op onze website

mboterra.nl bij welke vestiging van Terra
de opleiding wordt gegeven. In Groningen
werken we samen met Noorderpoort en het
Alfa-college. In Drenthe werken we samen
met het Drenthe College en het Alfa-college.

ENTREE VOEDING
Als assistent voeding help je bij het
produceren van (natuurlijke)
voedingsmiddelen. Voorbeelden zijn
de teelt van groenten en verschillende
akkerbouwproducten, maar ook
basisingrediënten van mengvoeders.
Je verpakt en bewerkt bijvoorbeeld (verse)
voedingsmiddelen met de hand of met
hulp van machines. Je assisteert bij de
juiste opslag van de producten. Tijdens de
entreeopleiding Voeding leer je de volgende
dingen:
- voorbereiden en uitvoeren van de teelt;
- telen en oogsten van gewassen en het
verwerken van de oogst;
- voorbereiden van
productiewerkzaamheden;
- assisteren bij product- en/of
procescontroles;
- hygiënisch en zorgvuldig werken.
Heb jij het diploma gehaald? Dan kun je
aan de slag bij een industrieel bedrijf in de
voedingsindustrie of mengvoederindustrie.
Je helpt dan bij het productieproces van
voedingsmiddelen voor winkels. Maar
je kunt bijvoorbeeld ook werken in de
dieetkeuken van een dierentuin of in een
kaasfabriek. Mogelijkheden genoeg!

KIJK OP DE WEBSITE
BIJ WELKE VESTIGING
VAN TERRA DEZE
OPLEIDING WORDT
GEGEVEN.

WWW.MBOTERRA.NL
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