ENTREE-OPLEIDING: NIEMAND AAN DE KANT!

WAAR MAKEN WIJ ONS STERK VOOR?
Soms hebben jongeren of (jong)volwassenen iets extra’s nodig om mee te
kunnen doen in de samenleving. Extra persoonlijke aandacht om hun talenten
te ontwikkelen of ondersteuning bij het verstevigen van hun sociaal emotioneel
evenwicht. Zo vinden ze hun weg op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs.
Die extra aandacht biedt het mbo met de Entree-opleiding, in nauwe
samenwerking met gemeenten, bedrijven en (jeugdzorg)instellingen.

1

Een passende plek in het mbo.

2 Een goede overgang naar werk.
3 Met Entree een succesvolle terugkeer naar
het onderwijs voor wie nu werkt of thuiszit.
4 Een sluitende overgang naar Entree voor
jongeren in bijzondere omstandigheden
(jeugdhulp, jeugdbescherming of reclassering).

WERKT U MET ONS SAMEN?
Steeds meer jongeren en (jong)volwassenen (vanaf 16 jaar) volgen de
Entree-opleiding. Met steeds meer succes: hun arbeidsmarktpositie is versterkt
en steeds meer gediplomeerden stromen door naar niveau 2 van het mbo.
Om het perspectief van deze groep verder te vergroten willen we de krachten
bundelen. Hiervoor versterken we de samenwerking met verschillende partners:
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1. IEDEREEN IS WELKOM
De Entree-opleiding biedt plaats aan een grote diversiteit. Jongeren vanaf 16 jaar
(starters), maar ook volwassenen die zich een leven lang willen blijven ontwikkelen om
zo hun kans op en/of behoud van werk te vergroten (her- en doorstarters). Vaak hebben
zij een complexe achtergrond (soms zijn het nieuwkomers, soms zitten ze al langer
thuis of in een zorginstelling).

Met bedrijven en zorginstellingen, die onze studenten
kansen willen bieden om een vak te leren.
ARBEIDSMARKT

Met gemeenten (sociaal domein), die onze jongeren
en (jong)volwassenen vaak al kennen en weten wat
nodig is om hun kansen in de samenleving te
vergroten.

NIVEAU 2

2. EEN PASSENDE LEERROUTE
Met hun Entree-diploma kunnen studenten een plek vinden op de arbeidsmarkt of
door naar niveau 2 van het mbo. Steeds gaan we samen met de student op zoek naar
de meest passende leerroute (via gepersonaliseerd leren of leren in de praktijk).
Samen met onze partners in het sociaal domein en de leerbedrijven geven we, waar
nodig, intensieve begeleiding.

Met scholen waar de jongeren of (jong)volwassenen

3. DE VOLGENDE STAP

eerder onderwijs hebben gevolgd, ontwikkelen we

Veel jongeren en (jong)volwassenen behalen met de Entree hun eerste
diploma. Daar zijn de studenten en de onderwijsteams trots op. Maar we
kijken verder. We zorgen voor een goede overdracht naar vervolg-mbo of voor
een goede vervolgstap op de arbeidsmarkt. Studenten die het diploma niet
behalen, geven wij een mbo-verklaring en daarmee het (leer)recht en de
mogelijkheid om naar het beroepsonderwijs terug te keren.

een passende leerroute op maat.

Meer informatie over de Entree-opleiding:
www.mboraad.nl/sectoren/entreeopleidingen

