Entree voor VMBO
Ben jij 16 jaar of ouder, een doener en heb
je nog geen VMBO-diploma? Dan is een
Entree-opleiding zeker wat voor jou!
Entree is een opleiding op MBO niveau 1, die toegang geeft
naar MBO niveau 2 en daarna verder. Deze opleiding duurt
minimaal 1 jaar. Entree is een opleiding waar je het meeste
leert in de praktijk. Je loopt veel stages bij een bedrijf.
Daarnaast ga je natuurlijk ook naar school. Bij ons is dat
ongeveer één keer per 4 weken. Je loopt dus 3 weken stage en
gaat dan 1 week naar school.
Op school krijg je de volgende vakken:
Algemene vakken
• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschapskunde
Keuzedeel: Engels of Duurzaamheid in beroep A
Beroepsgerichte vak:
Bij ons heb je met de opleiding Entree keuze uit drie
mogelijkheden:
1. Kok/matroos: je loopt stage in de keuken of kombuis.
Dit mag op een schip maar dat hoeft niet. Je leert over
hygiëne, maaltijden bereiden, werkhouding, diëten,
ingrediënten, omgaan met klanten en veiligheid.
Na deze opleiding kun je aan het werk of verder naar
MBO 2 horeca, facilitair, of zorg.

2. Scheeps- en jachtbouw: je loopt stage bij een werf, bij een
(scheeps-) bouwbedrijf, metaalbewerker, meubelmaker
of iets dergelijks. Je leert hout en metaal bewerken,
gereedschappen gebruiken, samenwerken, tekeninglezen,
ontwerpen, onderhoud doen en meer. Na deze opleiding
kun je verder naar MBO 2 (scheeps-) interieurbouwer of
meubelmaker maar ook richting de bouw of metaal.
3. Matroos: voor deze richting loop je stage op een schip.
Dit kan een binnenvaartschip, een vissersschip, veerboot
of groot zeilschip zijn. Je leert alles over laden en lossen,
ankeren, knopen en splitsen, kennis van de vaarwegen,
samenwerken, onderhoud, motorkennis en nog veel meer.
Hierna kun je verder naar MBO 2 Binnenvaart, maar ook
andere technische opleidingen zoals werktuigbouwkunde
of autotechniek.
Met een Entree-opleiding bouw je een portfolio op, dat is een
map vol opdrachten, waarmee je kunt laten zien wat je gedaan
en geleerd hebt. Heb je alle onderdelen van je portfolio af en is
je stagebegeleider tevreden over je niveau, dan mag je de Proeve
van Bekwaamheid doen. Dit is een examen in de praktijk.
Bij ons op school heeft de Entree-klas een eigen plek in het
gebouw. Je hebt een vaste groep docenten en een mentor. In
jouw klas zitten maximaal 15 leerlingen. Je krijgt dus veel
persoonlijke aandacht en zorgen voor maatwerk om jou te
laten slagen voor deze opleiding. Ook belangrijk: je bepaalt je
eigen leertempo. Je prestaties op stage zijn net zo belangrijk
als je inzet en prestaties op school. Je prestaties en je
portfolio bepalen of je slaagt voor de opleiding Entree.
Meld je aan via www.maritiemeacademieharlingen.nl/entree

