ENTREE-ONDERWIJS

Word jij
de Mondriaan van
de assistenten?

Kies voor kansen met entree

Opleidings
richtingen
▪
▪
▪
▪
▪

autotechniek
bouwen, wonen en onderhoud
dienstverlening en zorg
fietstechniek
horeca, voeding of
voedingsindustrie
▪ installatie- en
constructietechniek
▪ logistiek
▪ verkoop/retail

Heb jij geen vmbo of vo diploma behaald, maar wil je wel graag aan
het werk? Dan is een van onze entreeopleidingen iets voor jou. Onze
opleidingen duren een half tot maximaal twee jaar, dit hangt af van het
maatwerktraject dat bij jou past. Je kunt worden toegelaten als je op 1
augustus 16 jaar bent.
Met een entreeopleiding kun je
kiezen uit acht richtingen. Daarna
kun je aan de slag als assistent.
Je voert dan opdrachten uit onder
toezicht van een leidinggevende.
Wil je na je opleiding nog
doorleren? Ook dat is mogelijk.
Met een entreediploma bol of bbl
kun je doorleren op mbo-niveau
2. Als je bbl doet, zorg dan voor
een arbeidscontract van 20 uur per
week bij een erkend leerbedrijf.
Of je nu in de sector
dienstverlening, horeca, logistiek,

Wist je dat…
wij naast les op school aan sommigen ook les meteen in een
bedrijf kunnen geven?

retail, techniek of zorg gaat werken,
als assistent kun je je onmisbaar
maken. Je krijgt bij ons direct les op
de werkvloer, zodat je weet hoe het
werkleven eruit gaat zien. Omdat je
altijd met collega’s te maken hebt,
is het belangrijk dat je goed leert
samenwerken.
Dus wil jij een leuke en
afwisselende baan en ben je op
zoek naar een basisopleiding die
je daarbij kan helpen? Bekijk dan
onze entreeopleidingen en meld
je aan.

ENTREE-ONDERWIJS

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/
school-voor-entreeopleidingen

Shalisa
School voor Entreeopleidingen
Brasserskade 1
2612 CA Delft
088 666 3635
Tinwerf 10/24
2544 ED Den Haag
088 666 3600
Waldorpstraat 41
2521 CA Den Haag
088 666 3300
Zuidlarenstraat 6-10
2545 VX Den Haag
088 666 3794
In de loop van 2022 verhuizen wij van de
Zuidlarenstraat 6-10 naar de Meppelweg 339.
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▪ DINSDAG
▪ DINSDAG
▪ DINSDAG

9 NOVEMBER 2021
1 FEBRUARI 2022
15 MAART 2022

15.00 - 20.00 UUR
15.00 - 20.00 UUR
15.00 - 20.00 UUR

TIP! Wil je deelnemen aan één van bovenstaande activiteiten?
Kijk eerst op de website rocmondriaan.nl. Hier vind je actuele
informatie over of je digitaal of op locatie kan deelnemen.

rocmondriaan.nl/opendagen

Ik ben veel te onrustig voor
de schoolbanken. Ik was dus
blij dat ik van de School voor
Entreeopleidingen meteen in
een bedrijf aan het werk
mocht, in de thuiszorg. In de
ochtend kreeg ik les en ’s
middags ging ik aan het
werk. Dat is precies iets voor
mij en het gaat nu heel goed
met mijn opleiding.

