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1. Wat is de Entreeopleiding?
De
Entreeopleiding
bereidt
je
voor
op
assisterende
functies
op
de
arbeidsmarkt.
Je krijgt onderwijs op school en in de praktijk met stages of
werk.
Je
krijgt
intensieve
(individuele)
coaching
en
loopbaanbegeleiding. Hierdoor lukt het meer leerlingen om
een mbo Entreeopleiding te halen. En daardoor vallen er
minder leerlingen uit.

Het voordeel van de Entreeopleiding is dat je niet
direct hoeft te kiezen voor een beroep. In Gorinchem
op het da Vinci College kun kiezen uit retail & verkoop
en dienstverlening & zorg.

1.1 Kerntaak
De Entreeopleiding kent 1 Kerntaak.
Deze Kerntaak is onderverdeeld in 4 werkprocessen:
1. Je werk voorbereiden en plannen.
2. Je werk uitvoeren.
3. Je werk evalueren. (terugkijken hoe het ging en bijstellen)
4. Je werk afronden.

1.2 Wat is Entree-Junior?

Je werkt aan je competenties zoals bijvoorbeeld samenwerken,
plannen en veilig werken. Je loopt veel stage in een bedrijf of
instelling.

Voor de Entreeopleiding worden bepaalde theoretische en
praktische vaardigheden van jou verwacht.
De afgelopen jaren hebben we gezien dat de overstap naar
de Entreeopleiding voor veel van onze leerlingen moeilijk is.
Om deze overstap beter te laten verlopen, bieden we Entreejunior aan.
Entree-Junior bereidt je voor op de theoretische en praktische
vaardigheden die de Entreeopleiding van je vraagt.

Je verzamelt de bewijzen van wat je hebt geleerd in een
portfolio. Daar leggen we straks nog wat over uit.

Entree-Junior is voor leerlingen die voor 1 oktober van het
nieuwe schooljaar 16 jaar of ouder zijn.

De Entreeopleiding is ‘competentiegericht’, dat betekent dat
het niet alleen gaat om leren uit een boek. Leren heeft veel
meer te maken met het werk in de praktijk.
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Tijdens Entree-Junior werk je aan 10 competenties
1. Je hebt aandacht en begrip voor de mensen waar je mee
werkt.
2. Je kunt samenwerken en overleggen.
3. Je kunt je werk op de juiste manier uitvoeren, je hebt
‘vakdeskundigheid’.
4. Je kunt de juiste materialen en middelen gebruiken bij je
werk.
5. Je leert van je werk, en van je bezigheden op school.
6. Je kunt je werk plannen en organiseren.
7. Je houdt rekening met de klanten.
8. Je kunt instructies opvolgen en kent de werkprocedures.
9. Je kunt je aanpassen als de situatie verandert.
10. Je kunt met druk en tegenslag omgaan.

1.4 Het voortgangsgesprek
Een aantal keren per jaar heb je een voortgangsgesprek met
je mentor en je stagedocent. Drie keer per jaar zijn ook je
ouders erbij.
Tijdens dit gesprek zullen je theoretische vorderingen, je
stagebeoordelingen en je gedrag worden besproken.
En we stellen dan met elkaar doelen op voor de volgende
periode.
Het voortgangsgesprek is heel belangrijk voor jou en je
ouders. Jullie weten dan precies wat er wel en niet goed gaat
om straks de overstap te maken naar een ROC.

1.3. Het portfolio
In je portfolio verzamel je bewijsstukken van alles wat je hebt
geleerd.
Dit kunnen stagebeoordelingen en Borisbeoordelingen zijn.
Maar ook toetsresultaten, een verslag van een werkoverleg of
bijvoorbeeld een mooi cv.
Uiteindelijk kunnen hier ook alle diploma’s en certificaten in
die je bij ons op school hebt gehaald.
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2. Stage – de praktijk
Tijdens Entree-Junior loop je veel stage. Een beroep leer je
namelijk het beste in de praktijk.
Je mag zelf een bedrijf uitzoeken dat bij jou past. Dat is
belangrijk, want dan is de kans groter dat de stage goed gaat.
Jij zorgt zelf voor je stage-adres!
Je loopt 2 dagen stage per week. De definitieve stagedagen
zijn afhankelijk van het stagebedrijf en het schoolrooster.
Heb je, als het nieuwe schooljaar begint, nog geen stageadres dan kan je niet deelnemen aan Entree-Junior.
Een van de voorwaarden waaraan je moet voldoen tijdens
Entree-Junior is dat je 500 stage uren maakt binnen het
stagebedrijf.
Wanneer je door ziekte of andere omstandigheden een aantal
stage uren hebt gemist moet je die inhalen op een ander
moment. Bijvoorbeeld in je vakantie.
Op je stageadres word je begeleid door een praktijkopleider.
Die leert jou hoe jij je werk moet doen. De praktijkopleider
beoordeelt of het goed gaat op je stage. Dit doet hij of zij in je
BPV-map. Hierin worden ook je uren bijgehouden.
Wanneer je je map niet bijhoudt kunnen de stage-uren niet
worden gecontroleerd. Je voldoet dan niet aan de eisen van
Entree-Junior.
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3. De begeleiding
De school vindt het heel belangrijk dat onze deelnemers goed
begeleid worden. Er zijn dan ook verschillende personen waar
je naar toe kunt gaan als je problemen hebt waardoor je je
opleiding niet goed kunt doen:

De mentor
Iedere deelnemer heeft een mentor. Je mentor begeleidt jou
op school. Samen houden jullie jouw vorderingen bij. Aan
het einde van een periode hebben jullie met je mentor en
stagedocent een voortgangsgesprek.
Je mentor is je “rots in de branding”! Als je ergens mee zit,
waardoor het niet goed gaat op school, bespreek het dan met
je mentor. Samen kunnen jullie het vast oplossen.

De stagedocent
Vanuit school wordt iedere leerling door een stagedocent
begeleid op zijn/haar stageplaats. De stagedocent bespreekt
met jou en je mentor hoe het gaat op stage.
De stagedocent is ook verantwoordelijk voor de contacten
tussen school, jou en het stagebedrijf.
Gaat het niet zo goed op stage bespreek je dat altijd met je
stagedocent. Samen met je praktijk opleider proberen we
een oplossing te vinden.
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4. Aanwezigheid

5. Overgang naar de Entreeopleiding

Je bent bij al je lessen en op je stage aanwezig. Als er een
reden is waarom je een les niet kan bijwonen, of niet naar je
stage kan, moet je je aan de volgende regels houden:

Om de overstap te kunnen maken naar een ROC om daar
de Entreeopleiding te gaan volgen moet je aan een aantal
voorwaarden voldoen.

•
•
•
•
•

•

•

Als je ziek bent, moet je de school ‘s morgens voor 08.30
uur bellen op telefoonnummer: 0183-626460
Als het een stagedag is, waarop je je afmeldt, moet jij
óók het stage-adres op tijd bellen!
Als je op school ziek wordt, meld je je af bij je mentor. Je
vult bij de receptie een absentieformulier in.
Als je weer beter bent, lever je het absentieformulier weer
in bij de receptie.
Afspraken met (tand)arts, orthodontist, rijschool e.d.
moeten buiten school- en stage-uren gemaakt worden.
Je hebt 1 dag in de week vrij om dit te regelen.
Is een docent afwezig, bijvoorbeeld door ziekte, dan
worden deze uren zoveel mogelijk op school ingevuld
door een andere docent. Je bent dus niet vrij!
Wees op tijd.
Op tijd komen valt ook onder een goede beroepshouding.
Te laat komen wordt geregistreerd, en wordt bij te veel
registraties gemeld bij leerplicht.

Als het eerste ongeoorloofd verzuim 3 hele les- of stagedagen
per maand betreft, zal dit gemeld worden bij de ambtenaar
Leerplicht.
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Beroepspraktijk vorming (BPV)
500 stage-uren maken binnen het stagebedrijf
Beoordeling moet voldoende zijn.

Leren Loopbaan en Burgerschap
Alle thema’s van de methode moeten afgerond zijn.

Nederlands
Nederlands op 1F- niveau
Leerbaar voor 2F - niveau

Rekenen
Rekenen op 1F- niveau
Leerbaar voor 2F - niveau

Engels
Engels op A1 – niveau
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5.1. Voorwaarden vanuit Da Vinci College
Tijdens Entree-Junior volg je alle lessen binnen de
praktijkschool en loop je 16 uur per week stage.
In maart maak je een capaciteitentest op Da Vinci College.
Deze wordt betaald door Merewade Praktijkschool.
Ook maak je een beroepeninteressetest om te kijken in welk
profiel je zou willen instromen.
Da Vinci College beslist of je wordt toegelaten tot de
Entreeopleiding op basis van:
1. De capaciteitentest
2. De methodegebonden testen van de praktijkschool
3. De stagebeoordeling

Het intakegesprek wordt gevoerd door een medewerker van
Da Vinci College en zal plaatsvinden bij Da Vinci College. Bij
dit gesprek wordt jou verteld of je aangenomen wordt.

5.2. Na Entree-Junior
Als Da Vinci College heeft besloten dat je toelaatbaar bent
voor de Entreeopleiding, kun je het nieuwe schooljaar de
overstap maken.
Als Da Vinci College heeft besloten dat je niet toelaatbaar bent
voor de Entreeopleiding, blijf je een leerling van Merewade
Praktijkschool tot je 18 jaar bent.
Tijdens het jaar dat je dan volgt op de praktijkschool word je
voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt.
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