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De Entree-opleiding (MBO-1) is gebonden aan eisen die gelden voor het MBO.  Die eisen 
staan in een kwalificatiedossier.  Het kwalificatiedossier van de Entree-opleiding bestaat uit:

1. Basisdelen: Die zijn voor alle leerlingen gelijk. Denk aan Rekenen en Nederlands. 
2. Profieldelen: Verdieping van je beroepskeuze: bijvoorbeeld horeca en voeding, of dienstverlening 
 en zorg. 
3. Keuzedeel: Een onderdeel naar keuze ter voorbereiding  op jouw deelname aan de arbeidsmarkt.   
 Bijvoorbeeld: Solliciteren
4. Loopbaan en burgerschap: Dat zijn lessen over jouw deelname aan de maatschappij en over 
 onderwerpen die gaan over werken bij een bedrijf of instelling. 
5. Beroeps Praktijk Vorming ( BPV): Opdrachten die op stage worden uitgevoerd.  
 
 
Profielen Met Praktijkonderwijs:

• Assistent verkoop / retail 

• Assistent logistiek 

• Assistent horeca, voeding, of voedingsindustrie 

• Assistent dienstverlening en zorg 

• Assistent plant of ( groene ) leefomgeving 

Lesprogramma:

• 1 lesuur coaching naar arbeid.  Hierin worden vorderingen op de stage besproken 
 en ervaringen gedeeld met elkaar. 

• 1 lesuur waarin het keuzedeel wordt behandeld door je stagecoach.  

• 2 lesuren werken aan vaardigheden ten behoeve van de  profielkeuze. 
 Theorie en praktijk vallen hier samen. 

• 2 lesuren Nederlands. 

• 2 lesuren Rekenen. 

• 1 lesuur werken aan het portfolio. Een map met bewijzen. 
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Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Tel: 0416-333416 E-mail: info@met-pro.nl
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Deelname aan Entree-opleiding

Aanmelding voor de entree opleiding wordt door het team gewogen. Niet elke leerling krijgt advies om 
deel te nemen. Men zal in zo’n geval direct vertellen dat een aanmelding niet verstandig is en adviseren 
de praktijkroute te volgen naar een betaalde baan.

Van belang zijn de prestaties en mogelijkheden van de leerling. Na getoonde interesse volgt daarom 
een gesprek met leerling en de ouder(s) of verzorger(s).  Tussentijds wordt er ondersteuning gebo-
den, maar de leerling zal zoveel mogelijk zelfstandigheid moeten tonen. Zonodig zal er tussentijds een 
gesprek gevoerd worden over de vorderingen. Na 4 maanden wordt er een bindend studieadvies uit-
gebracht. Bij positieve advisering werkt de leerling door aan het programma. Indien er negatief geadvi-
seerd wordt, kan de leerling weliswaar geen diploma MBO-1 behalen, maar toch het diploma Praktijk-
onderwijs behalen. 
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