
DE ENTREE  
OPLEIDING 
IN HEILOO
Heb je geen diploma maar wil je er 
wel een behalen en straks een leuke 
baan vinden? Kies dan voor de 
Entreeopleiding in Heiloo. 



GGZ NHN &
REGIO COLLEGE ZAANDAM
De praktijk heeft ons geleerd dat studenten niet altijd goed mee kunnen komen in 
het onderwijs. Dit door onder andere te grote schoolgebouwen en klassen, geen 
passende individuele begeleiding en wisselende docenten en lokalen. Hierdoor 
kunnen studenten het overzicht verliezen waardoor de motivatie daalt met als 
gevolg uitval. 

De Entreeopleiding biedt daarom onderwijs in een kleine klas van maximaal 14 
studenten. Altijd een vast lokaal en een vaste docent. Daarnaast zijn er altijd 
twee vaste ondersteuners aanwezig voor de individuele begeleiding. Ook wordt 
er ondersteuning geboden bij de randvoorwaarden waaronder inschrijving, 
het zoeken naar een stageplaats, bezoeken van de stage, gesprekken met de 
stagebegeleiders en schoolwerk.

WAT IS DE ENTREEOPLEIDING
Iedereen die zorg krijgt vanuit GGZ NHN mag meedoen met de entreeopleiding 
in Heiloo.

 � Een eenjarige mbo-opleiding op niveau 1
 � BBL: drie dagen stage lopen, één keer per week naar school in Heiloo
 � Eenvoudige werkzaamheden leren waarmee je wordt voorbereid op een 

beroep
 � Keuze uit zeven richtingen: horeca, zorg en dienstverlening, 

mobiliteitsbranche, verkoop en retail, logistiek, techniek en bouwen, wonen en 
onderhoud    

 � Een diploma waarmee je door kunt stromen naar een vervolgopleiding op 
niveau 2 of werk

 � Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie



INHOUD VAN DE OPLEIDING

HOE ZIET DE OPLEIDING ERUIT?
De opleiding bestaat uit een schooljaar. Eén dag in de week ga je naar school. Je 
loopt drie dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Deze uren kunnen indien 
nodig stapsgewijs opgebouwd worden. 

BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)
De beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd, is een belangrijk onderdeel van 
je opleiding. Je leert om in een organisatie te werken en doet werkervaring op. De 
praktijkopleider werkt in het bedrijf waar je stage loopt en ondersteunt jou bij het 
leerproces. 

BEGELEIDING
Gedurende de schooldag word je intensief ondersteund door zowel de docent als de 
twee trajectbegeleiders. 

WAT LEER JE TIJDENS DEZE OPLEIDING?
Tijdens je stage maak je kennis met een beroep. Op school werk je op je 
eigen niveau aan onder andere Nederlands, rekenvaardigheid, burgerschap en 
werknemersvaardigheden. Je schrijft verslagen en maakt opdrachten. Dat doe je op 
school en op je stage. 



        
Lianne van der Zee 
06 51 58 22 44
l.vanderzee@ggz-nhn.nl

VERDER LEREN?

VERDER LEREN?
Met het entree diploma kun je doorstromen naar een vervolgopleiding op niveau 2 
of naar een passende werkplek.

TOELATINGSEISEN
 � Je hebt nog geen diploma
 � Je bent op 31 juli van het schooljaar 16 jaar of ouder 
 � Gedurende het schooljaar ben in je zorg bij GGZ NHN/Triversum
 � Minimaal 1F niveau van de Nederlandse taal

STARTDATUM PLAATS DUUR
September  Heiloo  1 jaar

OPLEIDINGSKOSTEN
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan betaal 
je alleen voor de opleidingsgebonden 
leermiddelen +/-  € 220,-. Vanaf 18 jaar 
betaal je het landelijk vastgestelde lesgeld 
+ de opleidingsgebonden leermiddelen 
(totaal +/- € 550,-). Bij het ondertekenen 
van de onderwijsovereenkomst ga je 
akkoord met de opleidingskosten.

De Entreeopleiding  
in Heiloo
Overtoom 9A  
1851 VP Heiloo 

Contactgegevens: 
Ellen Otto
06 82 08 71 74
e.otto@ggz-nhn.nl     


