
Entreeopleidingen
Niveau 1

Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je toch naar het mbo? Dan kun je terecht bij 

een entreeopleiding van Scalda. Een eenjarige praktijkgerichte opleiding op niveau 1 die je opleidt tot 

assistent. Je krijgt ook lessen Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap. Je 

wordt intensief begeleid, zodat je kans van slagen optimaal is. Nadat je de opleiding hebt afgerond, 

kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2 of ga je aan het werk.

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. scalda.nl/entree



Profielen

ASSISTENT BOUWEN, WONEN EN 
ONDERHOUD

Het beroep 

Als assistent verricht je werk in uiteenlopende 

branches op wisselende plaatsen en onder wisselende 

omstandigheden op het gebied van bouwen en wonen. 

Je assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden op 

de bouw. Dit kan variëren van opruimwerkzaamheden 

tot het helpen bij het uitzetten en stellen van profielen, 

maken van een bekisting, storten van beton, zetten 

van wanden en het maken van plafonds. Tijdens de 

opleiding oefen je deze vaardigheden en krijg je theorie 

over werkomgeving, maatvoeren en uitzetten en het 

bewerken van materialen en het aanbrengen van 

hulpconstructies. 

Schildersopleiding 

Als schilder voer je schilder- en of glaszetwerkzaamheden 

uit in de schilder- en onderhoudsbedrijfstak. Je werkt 

op wisselende locaties zoals in particuliere woningen, 

kantoorpanden en ziekenhuizen, maar soms ook op een 

werkplaats. Naast het assisteren bij schilderen, leer je ook 

te helpen bij het behangen of glas zetten.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

handigheid, materiaal gevoel, technisch inzicht, tekening 

lezen, werktempo en zorgvuldigheid.

ASSISTENT DIENSTVERLENING EN ZORG

Het beroep 

Als assistent voer je ondersteunende werkzaamheden 

uit en maak je (werk)ruimtes gebruiksklaar. Je voert 

verzorgende en/of dienstverlenend werk uit in werk- 

woon- en leefomgeving, staat derden te woord en 

verwijst hen door naar de juiste persoon of ruimte. 

Met dit profiel kun je doorgroeien naar het niveau van 

basisberoepsoefenaar in de zorg, welzijn, sport, uiterlijke 

verzorging, facilitaire dienstverlening en schoonmaak.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

contactuele vaardigheden, dienstverlenende 

instelling, doorzettingsvermogen, hygiënisch werken, 

inlevingsvermogen, omgangsvormen, ordelijkheid, 

materiaal gevoel en samenwerken.

ASSISTENT HORECA, VOEDING  
OF VOEDINGSINDUSTRIE

Het beroep 

Als assistent verricht je assisterende werkzaamheden 

binnen de ambachtelijke of industriële productie. Op 

school ga je aan de slag in de keuken en in het restaurant. 

Zo kun je aan den lijve ondervinden hoe het is om in 

deze branche te werken. In een professionele omgeving 

leer je in een vertrouwde en veilige omgeving het vak en 

word je klaargestoomd voor het echte werk. In de horeca 

zijn er doorgroeimogelijkheden als basisberoepsoefenaar 

op de terreinen van kok, gastheer of gastvrouw.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

hygiënisch werken, werktempo, samenwerken, 

stressbestendigheid, creativiteit, discipline en flexibiliteit.



ASSISTENT VERKOOP/RETAIL

Het beroep 

Je assisteert bij de verwerking en verkoop van goederen 

en/of producten in de detailhandel in uiteenlopende 

winkelformules. Als je je diploma hebt behaald, kun je 

doorstromen naar niveau 2 verkoper. In de textielbranche 

is het mogelijk om door te groeien op het gebied van 

interieurtextiel en mode- en maatkleding.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

contactuele vaardigheden, representatie, werktempo, 

nauwkeurigheid, discipline en samenwerken.

ASSISTENT CONSTRUCTIETECHNIEK

Het beroep 

Je assisteert bij werkzaamheden met metaalproducten 

met allerlei technieken en binnen diverse 

techniekrichtingen. Met dit profiel werk je bij zowel grote 

als kleine bedrijven in de metaal-constructietechniek. 

Als je je diploma hebt behaald, kun je doorstromen naar 

niveau 2 in de metaalbewerking.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

discipline, doorzettingsvermogen, handigheid, 

luistervaardigheid, nauwkeurigheid, omgaan met kritiek, 

ordelijkheid, technisch inzicht, tekeninglezen, werktempo 

en zelfstandigheid.

ASSISTENT PLANT OF (GROENE) 
LEEFOMGEVING

Het beroep 

Je werkt als assistent plant of (groene) leefomgeving 

met de natuur. In sommige gevallen werk je in een 

kwekerij en verzorg je het zaaien, water geven en 

onkruid weghalen. In andere gevallen werk je buiten op 

sportterreinen, parken of begraafplaatsen. Daar verzorg 

je het groen. In dat geval werk je op openbare plekken, 

waar iedereen mag komen. Je moet het daarom leuk 

vinden om voorbijgangers of bezoekers uit te leggen wat 

je aan het doen bent.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

handigheid, lichamelijke belastbaarheid, ordelijkheid, 

werktempo, zorgvuldigheid en omgangsvormen.

ASSISTENT LOGISTIEK

Het beroep 

Je kunt als assistent logistiek bijvoorbeeld aan de slag 

bij bedrijven die zich bezighouden met transport en 

handel, zoals: distributiecentra, transportbedrijven, 

productiebedrijven of het magazijn van een groothandel. 

Je bent een echte doener en steekt graag je handen uit 

de mouwen.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding: 

handigheid, initiatiefrijk, werktempo, dienstverlenend, 

nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en samenwerken.



Opbouw
Er zijn twee vormen van entreeopleidingen:

• BOL (Beroepsopleidende leerweg): drie dagen naar school en 

twee dagen stage;

• BBL (Beroepsbegeleidende leerweg): een dag naar school en 

vier dagen werken.

De entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies op de 

arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de beroepspraktijk. 

Op school staat het werken aan de beroepsvakken van het door jou 

gekozen profiel centraal. Daarnaast is er aandacht voor taal, rekenen, 

sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap. De eerste periode van 

het schooljaar ben je op school en bereid je je voor op je stage die 

plaats gaat vinden in de laatste drie periodes van het schooljaar. 

Vanaf periode twee loop je stage of werk je bij een bedrijf welke bij je 

uitstroomrichting past. Je gaat dan drie dagen per week naar school 

en loopt twee dagen per week stage in de praktijk. 

We bieden intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. 

Hierdoor is de kans groot dat je meer resultaat boekt in je opleidingen. 

In de laatste periode van het schooljaar bereid je je voor op het 

behalen van je diploma. Heb je aan alle eisen voldaan, dan krijg je je 

mbo-diploma. 

Toelatingsvoorwaarden
De Toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding zijn:

• Je bent minimaal 16 jaar op 1 augustus;

• Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs 

 zonder diploma verlaten;

• Je bent in staat een mbo-opleiding niveau 1 af te ronden. 

Na je opleiding
Nadat je de opleiding hebt afgerond ga je aan het werk. Als je verder 

wilt en kunt leren, kan je terecht bij andere beroepsopleidingen op 

niveau 2. Samen met je coach onderzoek je wat de mogelijkheden zijn.

Kennismakingsgesprek
Wanneer je bent aangemeld voor de opleiding, nodigen we je uit 

voor een kennismakingsgesprek. Hieraan voorafgaand hebben 

jij en je mentor of schooldecaan het Digitaal Doorstroomdossier 

(DDD) ingevuld. Daarnaast vragen wij je, voorafgaand aan het 

kennismakingsgesprek, een aanvullend vragenformulier in 

te vullen over je motivatie voor de gekozen opleiding. In het 

kennismakingsgesprek staat jouw keuze voor de opleiding centraal, 

evenals de wijze waarop wij je zo goed mogelijk kunnen helpen je 

mbo-diploma te behalen. 

Bindend studieadvies (BSA)
In de vierde maand van de entreeopleiding krijg je een bindend 

studieadvies (BSA). Als je deze haalt kun je verder met je opleiding. 

Het bindend studieadvies wordt gebaseerd op voldoende voortgang 

in de studie waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar 

kunt afronden. Specifieke eisen ten aanzien van het BSA krijg je voor 

aanvang van de opleiding. De meeste programmaonderdelen die je 

op school volgt, zullen op de locaties Ravensteijnweg in Middelburg 

of aan de Vlietstraat in Terneuzen gegeven worden. Afhankelijk van 

je woonplaats kun je lessen volgen in Middelburg en Terneuzen. Je 

kunt op beide locaties aanmelden, maar het is nog niet zeker dat alle 

opleidingen op beide locaties van start zullen gaan. 

Kosten
Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, 

tref je bij al onze opleidingen op scalda.nl onder de knop ‘kosten’ 

een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk 

geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van de 

onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten.

Je kunt de entreeopleiding in BOL en BBL doen.

Er zijn zeven profielen waar je uit kunt kiezen:
1. Bouwen, Wonen en Onderhoud, 2. Dienstverlening en Zorg, 3. Horeca, voeding of voedingsindustrie, 4. Constructietechniek, 

5. Verkoop/Retail, 6. Plant of (groene) leefomgeving, 7. Assistent Logistiek

scalda.nl/entree /  0118-558600 / educatie@scalda.nl
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