MBO-1 Opleiding
Waarom MBO-1 bij ons?
VSO Heuvelrug College start in september voor het derde jaar met een op maat gesneden mboentreeopleiding met veel persoonlijke begeleiding voor de leerling. De reguliere mbo-setting blijkt voor veel
leerlingen niet geschikt en hierdoor vallen velen snel uit, ook al hebben ze wel de cognitieve mogelijkheden.
Speciaal voor deze groep leerlingen is deze nieuwe MBO-entreeopleiding zeer geschikt. Wij kijken samen
met de leerling goed naar motivatie, inzet, niveau (1F) en werkervaring.

Overzicht opleidingen
o

Assistent horeca, voeding & voedingsindustrie

o

Assistent verkoop/retail

o

Assistent dienstverlening en zorg

o

Assistent plant of (groene) leefomgeving

VSO Heuvelrug heeft bewust gekozen voor deze 4 uitstroomrichtingen
vanwege de kennis en kunde van onze praktijkdocenten die de leerlingen
binnen het MBO-1 goed kunnen begeleiden. Ze krijgen daarnaast een vaste
mentorleerkracht die de leerlingen 2 dagen in de week theoretische kennis
bij brengt. De andere 3 dagen leert de leerling in de praktijk bij een erkend
leerbedrijf van zijn/haar keuze. Iedere leerling werkt met een eigen stage
coördinator die contact met de stagebedrijven onderhoudt en de leerling op
praktisch vlak begeleidt.

Persoonlijk aandacht
Door met een intern stagebureau en vaste (leer)krachten te werken biedt de

“Als je werkt en
gemotiveerd bent, kun je
heel ver komen!”

school veiligheid en structuur, zodat de leerlingen nog beter tot leren komen. Hierin onderscheidt het
Heuvelrug College zich duidelijk van reguliere Mbo-opleidingen. Wij kennen onze leerlingen en leveren
maatwerk. Tenslotte is iedere leerling uniek en heeft zijn eigen ‘aanpak’ nodig. Het Heuvelrug College biedt
dat voor iedere leerling en daar zijn we ervaren en goed in.

Succesfactoren
•

Kleinschalige school

•

Maximaal 12 leerlingen per klas

•

Persoonlijk aandacht voor jouw leerbehoeften

•

Ondersteuning bij het vinden van een passende stageplek en begeleiding van een stagecoördinator

Interesse? Neem contact met ons op! 030-3203220 of 06-22649500
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