
Wil jij graag de Entree opleiding volgen? Welk profiel vind je leuk?  
Wat interesseert jou?

Bespreek samen met je  
begeleider of familie wat je 
leuk vindt. Je kunt ook over-
leggen met iemand anders  
die belangrijk voor jou is of die 
jou goed kent. ASVZ heeft 
ook contactpersonen die veel 
weten van de opleiding.  
Zij kunnen je helpen. 

college

Deze Entree opleiding is een initiatief van ASVZ, Kellebeek College en Da Vinci College

Contactpersonen voor Entree opleiding

Regio Rotterdam 
en Sliedrecht
Marian van Eersel
mveersel@asvz.nl
06 – 13 42 38 37

Regio Brabant
Willemijn Boink
wboink@asvz.nl
06 – 57 11 63 94

De Entree opleiding is een assistentenoplei-
ding op MBO niveau 1. Er zijn 8 richtingen 
die je kunt kiezen. Bijvoorbeeld logistiek, 
horeca of installatietechniek. Je volgt deze 
opleiding op een werkplek binnen ASVZ en 
soms daarbuiten. 

De opleiding duurt een jaar. In dat jaar werk 
je 4 dagen per week. Daarnaast ga je 1 dag 
per week naar school. Je moet ook huiswerk 
maken. 

MBO Entree opleiding - niveau 1

ASVZ vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. 
Ook op het gebied van leren en werken. Daarom kun je via ASVZ de MBO 
Entree opleiding volgen. Iets voor jou?

Opleiding  
op maat

De opleiding in het kort:

•  duurt 1 jaar 
•  1 dag per week naar school
•  4 dagen per week werken
•  kiezen uit 8 studierichtingen
•  een werkplek die bij je 

studierichting past
•  iedere week huiswerk
•  samen met begeleiding plan je 

jouw huiswerk in

“Alex: Ik krijg een hele mooie kans om naast mijn werk 
een opleiding te volgen. Ik ben blij dat ik mag leren!”
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Assistent  
dienstverlening en zorg

Op veel plaatsen is er dienstverlenend werk. 
Zoals in de zorg, de schoonmaak of bij een 
kapsalon. Met deze richting kun je dus veel 
verschillende dingen gaan doen. 

Assistent bouwen,  
wonen en onderhoud

In de sector bouwen, wonen en onderhoud is 
van alles mogelijk. Op een bouwplaats maak je 
het werk voor de bouwvakkers makkelijker.  
Je assisteert bijvoorbeeld schilders, 
timmermannen en metselaars. 

Assistent logistiek

In de logistiek werk je bijvoorbeeld in een 
magazijn. Je zorgt voor de ontvangst en opslag 
van goederen.

Assistent  
verkoop/retail

In de verkoop help je bij het ontvangen van 
klanten. Je zorgt ervoor dat de winkel in orde is. 
En je slaat de goederen op. 

Kies de Entree opleiding die bij jou past!

Wat past bij je? Waar ligt jouw interesse? 
Je kunt bij de Entree opleiding kiezen uit acht richtingen. Die richtingen 
noemen we ‘profielen’. Op deze pagina lees je welke profielen er zijn.  
De contactpersoon van ASVZ in jouw regio kan je meer vertellen. 
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Assistent horeca, voeding 
of voedingsindustrie

Je werkt met eten en drinken. Bijvoorbeeld in 
een restaurant, een snackbar, een bakker of 
fabriek. Ook de restaurants van ASVZ zijn een 
geschikte plek om dit te leren. 

Assistent installatie- en 
constructietechniek

Je werkt als assistent bij een bouwbedrijf, 
magazijn of een bedrijf in elektrotechniek.  
Je gaat aan de slag met gereedschap en 
apparaten. Je helpt collega’s met hun werk.  
Je geeft bijvoorbeeld materialen aan.

Assistent 
mobiliteitsbranche

Met dit profiel kun je gaan werken in een garage 
of werkplaats voor fietsen, scooters of motoren. 
Je helpt monteurs en zorgt ervoor dat de 
werkplaats netjes blijft. 

Assistent plant of (groene) 
leefomgeving

Je kunt gaan werken in kwekerijen, tuincentra 
en bij hoveniersbedrijven. Overal werk je met 
planten. Je helpt bijvoorbeeld bij het aanleggen 
en onderhouden van tuinen. Of je kweekt 
planten. 
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