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en jij op zoek naar een opleiding op mboniveau? Ontdek dan je mogelijkheden bij
het Da Vinci College. In dit boekje vind je al
onze mbo-opleidingen. Er zit vast iets voor jou bij.
Heb je na het lezen van dit boekje vragen of wil je
nog meer weten? Kijk dan op www.davinci.nl.
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VOEL JE THUIS
OP ONZE SCHOOL

4

ONTDEK
DA VINCI
H

oe weet je wanneer een school bij jou
past? Precies! Als jij je er thuis voelt. Dat
vinden we het allerbelangrijkste. We zijn
best groot, maar door kleinschalige lesgebouwen,
merk je daar niet zo veel van. Wat je wél merkt
is dat je leert door te doen; want we werken veel
samen met bedrijven en organisaties uit de regio.
Zo kun je rekenen op interessante stageplaatsen,
afwisselende lessen van mensen uit het
bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties en
echte studieopdrachten voor opdrachtgevers buiten
de school. En bieden we jou de juiste begeleiding
bij de dingen die je nodig hebt. Op de momenten
dat je het nodig hebt.
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ij het lezen van de term dynamisch onderwijs heb
je misschien zo je bedenkingen. Want zeg nou zelf,
school en dynamisch dat is niet de meest voor de
hand liggende combinatie. Eerlijk is eerlijk, naar school
ga je om te leren. Zo werkt het bij Da Vinci ook. Maar wat
als we dat leren nou nét even wat leuker en aantrekkelijker
kunnen maken? Zeker weten dat jij dan gemotiveerd blijft
om je diploma te behalen!

ZO MAKEN WE JOUW STUDIE DYNAMISCH:
• Met gastlessen, projecten en studieopdrachten voor
bedrijven en organisaties.
• Je krijgt les in realistische praktijklesomgevingen zoals de
Duurzaamheidsfabriek, Dordts Ondernemers Centrum
(DOC), het Gezondheidspark, Mediaproductiebedrijf
Emphasis, Salon Da Vinci, Zorginnovatiecentrum en
restaurant LEO.
• Doe mee aan vakwedstrijden en het excellentie
programma als je een stap verder wilt zetten naast je
opleiding.
• Je gaat samenwerken met studenten, docenten en
bedrijven uit andere landen. Door internationale
projecten en stages. Vanuit hier of in het buitenland.
• Door deel te nemen aan het Student Ambassadeursteam.
6

LEONARDO DA VINCI
HIELD VAN DYNAMIEK.
DAT ZIE JE OOK TERUG
OP ONZE SCHOOL.
Leonardo da Vinci leefde van 1452 tot 1519 en is de geschiedenis ingegaan als één
van de meest veelzijdige personen ooit. Hij vond uit, ontwierp, creëerde, schreef,
onderzocht, schilderde, studeerde, componeerde en filosofeerde. Een nieuwsgierig
man met een enorme verbeeldingskracht die buiten de gebaande paden durfde te
denken. Misschien was die nieuwsgierigheid wel zijn grootste kracht. ‘Ontdekken
vermoeit nooit de geest’, zei hij. Zo zien we dat bij Da Vinci ook. Met inspirerend en
dynamisch onderwijs willen we jouw nieuwsgierigheid prikkelen. Het leven is tenslotte
één grote ontdekkingsreis en jouw studietijd maakt daar onderdeel van uit.
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Hoe meer aanbod, hoe moeilijker het kiezen wordt. Dat begrijpen we best. Heb je
echt geen idee welke kant je op wilt? Dan kunnen we maar één ding adviseren: ga op
onderzoek uit!
TIP 1

TIP 2

BEGIN NU MET JE ORIËNTATIE EN
PRAAT MET ANDEREN
Een goede keuze maken kost tijd. Begin
op tijd met oriënteren. Wat vind je leuk
om te doen? Waar word je blij van?
En waar ben je goed in? Praten met
anderen helpt je om daar een duidelijk
beeld van te krijgen.

BEKIJK VERSCHILLENDE WEBSITES
OVER STUDIEKEUZE
Op de website www.kiesmbo.nl
bijvoorbeeld vind je veel hulpmiddelen
die je verder kunnen helpen bij het
zoeken naar een vervolgopleiding.

TIP 4
TIP 3
DOE ERVARING OP IN HET
BEROEPENVELD
Ga op pad! Probeer te praten of mee te
lopen met iemand die het beroep van je
keuze uitoefent. Stel veel vragen. Zie je
jezelf dit werk doen?
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ONTDEK DA VINCI EN ONZE
OPLEIDINGEN TIJDENS ONZE
OPEN DAGEN
Proef de sfeer, bekijk onze locaties,
maak kennis met onze studenten en
docenten. En kom erachter welke
opleiding bij jou past. Meer weten?
Kijk op www.davinci.nl

TIP 5
WIJ NODIGEN JOU UIT OM
NAAR ONZE SCHOOLLOCATIES
TE KOMEN
Kom kennis maken met studenten,
docenten, lessen en de gebouwen via
een proefles of meelopen.
Meer weten? Kijk op
www.davinci.nl/meelopen

TIP 7
NOG GEEN IDEE? MAAK EEN
AFSPRAAK MET EEN LOOPBAAN
ADVISEUR
Onze adviseurs staan voor je klaar en
zijn te bereiken via
0900 - 789 07 89 of per mail via
opleidingeninfo@davinci.nl

TIP 6
KIJK NAAR DE WERKGELEGENHEID
Hoe staat het met de werkgelegenheid
in het vakgebied van jouw interesse?
De website www.kiesmbo.nl geeft
je daar meer inzicht in. "Kans op werk"
staat ook op onze website bij alle
opleidingen vermeld, onder Studie in
cijfers.

TIP 8
MELD JE OP TIJD AAN,
VOOR 1 APRIL
Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter
de kans dat er nog plaats is bij de
opleiding van je keuze. Aanmelden kan
heel eenvoudig via www.davinci.nl
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HET MBO?
“LEREN IN DE ECHTE
PRAKTIJK VIND IK
ALTIJD HET LEUKSTE”
SANNE, 18 JAAR

Het middelbaar beroepsonderwijs is anders dan het vmbo.
Je leert in het mbo echt voor een beroep. Daarom werken
we nauw samen met bedrijven. Vind je het leuk om naar
school te gaan? Of leer je juist liever in de praktijk?
Voor beide manieren heb je een leerweg in het mbo.
Als je kiest voor een bol-opleiding ga je de meeste dagen
naar school en loop je stage. Kies je voor een bbl-opleiding
dan heb je een betaalde baan bij een erkend leerbedrijf.
Je werkt dan vier dagen en gaat één dag of twee dagdelen
naar school voor de theorielessen.
Bij alle opleidingen werk je samen in projecten en voer
je praktijkopdrachten uit. Met een diploma op zak kun je
gaan werken, maar je kunt natuurlijk ook verder studeren in
een vervolgopleiding op een hoger niveau of op het hbo.
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ONTDEK ONZE
SCHOOL VIA
DAVINCI.NL
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KEUZEDELEN
In de opleiding die je gaat volgen, krijg je beroeps
specifieke vakken en algemene vakken zoals Nederlands,
Engels en rekenen. Naast deze vaste vakken heb je ook
keuzedelen. Zo vul jij een deel van je opleiding zelf in.
Leuk toch? Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij
jouw opleiding, interesses, hobby’s of toekomstdromen.
Voorbeelden zijn:
• oriëntatie op ondernemerschap
• doorstroom hbo
• duurzaamheid

Er kunnen altijd wijzigingen optreden in het
opleidingsaanbod. Kijk voor het meest actuele
overzicht op www.davinci.nl

13

N
E
S
I
E
S
G
N
I
T
TOELA
N
E
G
N
I
D
I
E
L
P
MBO-O
Heb je een opleiding gevonden die bij je past? Dan heten we je graag welkom bij
het Da Vinci College. Je kunt bij ons een opleiding starten als je voldoet aan de drie
wettelijke voorwaarden:
1. JE VOLDOET AAN DE VOOROPLEIDINGSEISEN
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je ingeschreven wordt. Kijk in het onderstaande
schema welk niveau jij kunt doen met jouw vooropleiding. Heb je een overgangsbewijs
van havo 3 naar havo 4? Dan kun je starten in leerjaar 1 van een niveau 3- of 4-opleiding.
Een havo-diploma biedt mogelijkheden om een opleiding versneld te doorlopen.
Let op: sommige opleidingen (zoals bij Sport & Bewegen) kennen aanvullende
toelatingseisen of hebben beperkte capaciteit. Informatie hierover vind je terug op de
website van de opleiding.
2. JE MELDT JE OP TIJD AAN, VOOR 1 APRIL
Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans dat je verzekerd bent van je voorkeurs
opleiding. Aanmelden kan heel eenvoudig via www.davinci.nl. Bij elke opleiding
vind je een aanmeldblok.
3. JE NEEMT DEEL AAN DE VERPLICHTE INTAKEACTIVITEITEN
Jij wilt natuurlijk zeker weten dat de opleiding van jouw voorkeur écht bij je past.
En wij willen jou graag beter leren kennen. Zodra je je aanmeldt, hoor je van ons welke
activiteiten wij verplicht stellen.
VOOROPLEIDING

MBONIVEAU

Geen diploma

1

Entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk

Basisberoepsgerichte leerweg vmbo

2

Basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk

Kaderberoepsgerichte, gemengde en
theoretische leerweg vmbo en havo

3

Vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar voor zelfstandig
uitvoerend werk en brede inzetbaarheid

Kaderberoepsgerichte, gemengde en
theoretische leerweg vmbo en havo

4

Middenkaderopleiding en Specialistenopleiding voor volledig
zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie

Met een mbo-4 diploma kun je doorstromen naar het hbo.
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DUUR
1 jaar
1 of 2 jaar
2 of 3 jaar
3 of 4 jaar
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BINDEND
STUDIEADVIES

EN
HOE VIND JE E
BBL-OPLEIDING

Studenten op het mbo krijgen het eerste jaar
een bindend studieadvies (BSA). Het bindend
studieadvies is een onderdeel van de studie
loopbaanbegeleiding. Het kan voorkomen dat
de gekozen opleiding toch niet bij je past.
Samen met je studieloopbaanbegeleider heb je
in het eerste jaar voortgangsgesprekken.
Je studieloopbaanbegeleider kan je adviseren
om te stoppen met de opleiding Dit hoor je bij
een meerjarige opleiding tussen de 9 en 12
maanden na de startdatum. Een negatief advies
kan nooit als een verrassing komen. Bij een
eventueel negatief advies word je begeleid
naar een andere opleiding als dat nodig is.
Meer informatie hierover vind je op de website
onder algemene studieinformatie.

Als je een bbl-opleiding wil volgen, kan dat als je bij een erkend leerbedrijf werkt of als
je een baan vindt bij een erkend leerbedrijf. Zoek je een erkend leerbedrijf? Check dan
de site van SBB: Stagemarkt.nl | Stages bij erkende leerbedrijven.

VAN
BO
HAVO NAAR M
Heb je je havo diploma (net) niet gehaald? Of ben je blijven zitten in havo 4? Ook
dan kun je starten op het mbo. Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kun je al
terecht bij een mbo-opleiding op niveau 4. Het mbo kan een goede keuze zijn wanneer
je moeite hebt met de havo of als je liever praktijkgericht leert of gewoon nog niet klaar
bent voor het hbo.
Ben je 16 jaar of ouder en wil je alsnog je vmbo, havo of vwo diploma halen? Wil je
examen doen in een ander profiel of een diploma op een hoger niveau halen? Of heb
je voor je vervolgopleiding een extra certificaat nodig van een vak? Dan is de vavo iets
voor jou. Check voor meer informatie davinci.nl.
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Jaarlijks stelt het ministerie van onderwijs het lesgeld vast. Ben je nog geen 18 jaar? Dan
betaal je nog geen lesgeld of cursusgeld. Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je naast je
studiematerialen ook lesgeld voor je opleiding. Meer informatie over de hoogte van het
lesgeld kun je vinden op rijksoverheid.nl en op davinci.nl.

STUDIEFINANCIERING
Ben je 18 jaar of ouder en volg je een voltijd bol-opleiding, dan heb je recht op
studiefinanciering.
Voor de verschillende vormen van tegemoetkoming in je studiekosten of studiefinanciering
en de hoogte van de bedragen kun je de site van DUO raadplegen, www.duo.nl.
Bbl-studenten van 18 jaar en ouder betalen cursusgeld. Zij hebben geen recht op
studiefinanciering.
Ben je 16 jaar of ouder en volg je een voltijd bol-opleiding? Dan mag je gebruik maken
van het studentenreisproduct waarmee je doordeweeks of in het weekend gratis kunt
reizen.

SCHOOLKOSTEN
In het vmbo zijn leermiddelen gratis. Ze worden verstrekt door de school. In het mbo is
dat niet het geval. Ouders en studenten zullen zelf een laptop, leerboeken, licenties en
eventueel verplichte kleding, veiligheidsschoenen en materialen moeten aanschaffen.
Op davinci.nl staat bij de opleiding die je gaat volgen een overzicht van de
opleidingskosten.

TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN
Het Da Vinci College heeft een mbo Studentenfonds voor wie de opleidingskosten niet
kan betalen. Ben je jonger dan 18 jaar, volg je een bol-opleiding en behoor je tot een
minimagezin dan worden de leermiddelen voor jou besteld en zijn ze gratis. Anderen
kunnen ook gebruik maken van de service dat de bestelling wordt gedaan. De kosten
kunnen dan met een betalingsregeling in maandelijkse termijnen terugbetaald worden.
Studenten die geen laptop kunnen betalen mogen er een lenen. Zij betalen daar een
borg voor. Het Da Vinci College heeft voor dit soort onderwerpen een financieel coach
voor studenten. Meer informatie vind je op de website bij het onderdeel begeleiding.
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STARTCOLLEGE

AUTOMOTIVE

DESIGN & MEDIA

GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN

LOGISTICS

ONDERWIJS &
KINDEROPVANG
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OPLEIDINGS

WERELDEN
BOUW & INFRA

BUSINESS

HOSPITALITY &
WELLNESS

IT

SPORT &
BEWEGEN

TECHNIEK
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WERELD VAN HET

STARTCOLLEGE
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B

en jij 16 jaar of ouder en heb je geen middelbare school diploma? Check dan de
mogelijkheden bij het startcollege. Je begint met een mbo-opleiding op niveau 1
en wordt opgeleid voor een assisterend beroep. Of je nu graag aan onderdelen
sleutelt in de techniek, mensen helpt in de zorg, met je handen werkt in de bouw of liever
klanten helpt in een winkel? Er zit altijd wel iets bij wat je leuk vindt. Samen met jouw inzet
en onze begeleiding heb je na 1 jaar een mooi mbo-diploma op zak. Dan kun je gaan
werken of verder leren. Wat je ook kiest de toekomst ligt aan je voeten. Dus pak die kans!

STARTCOLLEGE
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

1

bol

Dordrecht

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

1

bbl

Dordrecht, Gorinchem

Assistent dienstverlening en zorg

1

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Assistent installatie- en constructietechniek

1

bol

Dordrecht

Assistent installatie- en constructietechniek

1

bbl

Dordrecht, Gorinchem

Assistent logistiek

1

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Assistent mobiliteitsbranche

1

bol

Dordrecht

Assistent mobiliteitsbranche

1

bbl

Dordrecht, Gorinchem

Assistent verkoop/retail

1

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem
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WERELD VAN

AUTOMOTIVE

22

I

n de automotive sector gaan de ontwikkelingen razendsnel. De mobiliteit van de
toekomst zit vol met revolutionaire oplossingen. Denk maar aan elektrische, hybride en
zelfrijdende voertuigen. Deze auto’s vragen om vakmensen met kennis van moderne
technieken, informatietechnologie en elektronica en met passie voor het vak. Ben jij een
technische denker met probleemoplossend vermogen en voel je je helemaal thuis in alles
dat rijdt op vier wielen? Dan zijn er zeker kansen voor jou in de wereld van de
Automotive. Met een diploma op zak kun je direct aan de slag.

AUTOMOTIVE
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen - Personenauto

2

bbl

Gorinchem, Zwijndrecht

Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen - Bedrijfsauto

2

bbl

Gorinchem

Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen - Personenauto

3

bol

Dordrecht

Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen - Bedrijfsauto

3

bbl

Gorinchem, Zwijndrecht

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen - Personenauto

4

bol/bbl*

Dordrecht

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen - Bedrijfsauto

4

bbl*

Dordrecht

*Alleen instroom met een mbo-niveau 3 diploma motorvoertuigentechniek.
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WERELD VAN

BOUW & INFRA

■  BOUW, ONDERHOUD EN VERBOUW
■  CIVIELE TECHNIEK / INFRA
■  HOUT EN MEUBEL

24

D

e Bouw & Infra is een wereld voor echte aanpakkers. Altijd vroeg uit bed en
meteen de handen uit de mouwen. Zonder de bouwsector zijn we nergens.
Want bouwers zorgen voor onze huizen, kantoren, wegen, bruggen, viaducten
en kanalen. Voor onze straten, kozijnen en riolen. Het mooie is; de sector zit vol
toekomstperspectief! Met de juiste opleidingen en werkinstelling kun je makkelijk
doorgroeien naar een andere functie. Of je juist in één ding specialiseren. Wat je zeker
weet, is dat je werkplek niet saai zal zijn en dat je vaak in de buitenlucht zal werken.
Welk type bouwer ben jij? Kies je voor een rol als stratenmaker of stap je in een stoere
grondverzetmachine? Ben je meer creatief aangelegd, kijk dan eens bij de hout en
meubel opleidingen. Of denk groter en ga je voor een rol als bouwkundig tekenaar of
projectleider.
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WERELD VAN

BOUW & INFRA

BOUW, ONDERHOUD EN VERBOUW
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG

LOCATIE

Metselaar

2

bbl

Dordrecht, Hardinxveld, Oud-Beijerland,
Wijk en Aalburg

Tegelzetter

2

bbl

Dordrecht, Hardinxveld, Oud-Beijerland,
Wijk en Aalburg

Timmerman

2

bol

Dordrecht, Hardinxveld

Timmerman

2

bbl

Dordrecht, Hardinxveld, Oud-Beijerland,
Wijk en Aalburg

Allround metselaar

3

bbl

Dordrecht, Hardinxveld, Oud-Beijerland,
Wijk en Aalburg

Allround tegelzetter

3

bbl

Dordrecht, Hardinxveld, Oud-Beijerland,
Wijk en Aalburg

Allround timmerman

3

bol

Dordrecht, Hardinxveld

Allround timmerman

3

bbl

Dordrecht, Hardinxveld, Oud-Beijerland,
Wijk en Aalburg

Middenkader functionaris Bouw

4

bol/bbl*

Hardinxveld

Uitvoerder Bouw/Infra

4

bbl

Hardinxveld

*bol/bbl: 2 jaar bol en 2 jaar bbl.
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CIVIELE TECHNIEK / INFRA
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Vakman grond-, weg- en waterbouw

2

bbl

Hardinxveld

Allround vakman grond-, weg- en waterbouw

3

bbl

Hardinxveld

Allround waterbouwer

3

bbl

Hardinxveld

Machinist grondverzet

3

bbl

Hardinxveld

Straatmaker

3

bbl

Hardinxveld

Middenkaderfunctionaris Infra

4

bol/bbl*

Hardinxveld

Uitvoerder bouw/infra

4

bbl

Hardinxveld

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Machinaal houtbewerker

2

bbl

Dordrecht, Papendrecht

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2

bol/bbl

Dordrecht, Papendrecht

Montagemedewerker houttechniek

2

bbl

Dordrecht

Machineoperator houttechniek

2

bbl

Dordrecht

Allround machinaal houtbewerker

3

bbl

Dordrecht

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

3

bol/bbl

Dordrecht

Allround montagemedewerker houttechniek

3

bbl

Dordrecht

Allround machineoperator houttechniek

3

bbl

Dordrecht

Ondernemend meubelmaker

4

bol/bbl

Dordrecht

*bol/bbl: 2 jaar bol en 2 jaar bbl.

HOUT EN MEUBEL
OPLEIDING
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WERELD VAN

BUSINESS

28

B

en jij ondernemend en ambitieus? Wil je samen met collega’s voor de klant aan
de slag? Met een opleiding binnen de wereld van Business kun je alle kanten op,
zowel in Nederland als het buitenland. Of je nu je eigen onderneming start, als
commercieel talent sneakers gaat verkopen of als jurist op een advocatenkantoor met je
neus in de wetboeken duikt, binnen de wereld van Business is heel veel mogelijk.
Bij de opleidingen binnen de wereld van Business ontdek je hoe het bedrijfsleven werkt
en wat jij voor een bedrijf kunt betekenen, van managementassistent tot beveiliger, van
receptionist tot ondernemer, en van financieel controller tot marketingspecialist.

■  COMMERCIE & RETAIL
■  BUSINESS SERVICES
■  JUNIOR BUSINESS SUPPORT NIVEAU 2
■  MANAGEMENT
■  VEILIGHEID
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WERELD VAN

BUSINESS

COMMERCIE & RETAIL
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Commercieel medewerker

3

bol

Dordrecht

Junior accountmanager

4

bol

Dordrecht, Gorinchem

Junior accountmanager

4

bbl

Gorinchem

Junior manager internationale handel

4

bol

Dordrecht

E-commerce specialist

4

bol

Dordrecht

Retailmedewerker (verkoper)

2

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Retailspecialist

3

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Retailmanager

4

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Ondernemer handel

4

bol

Dordrecht

Vakman-ondernemer*

4

bbl

Dordrecht

COMMERCIE

RETAIL

*Deze éénjarige opleiding is alleen mogelijk met een mbo-niveau 3 of 4 diploma.

BUSINESS SERVICES
Junior business assistant

2

bol

Dordrecht, Gorinchem

Junior business assistant

2

bbl

Dordrecht

Business assistant

3

bol

Dordrecht

Finance specialist

4

bol

Dordrecht

Juridisch & HR specialist

4

bol

Dordrecht

Management support specialist

4

bol

Dordrecht

Marketing & communicatie specialist

4

bol

Dordrecht

Sport business specialist

4

bol

Dordrecht

JUNIOR BUSINESS SUPPORT NIVEAU 2
Junior business assistant

2

bol

Dordrecht, Gorinchem

Junior business assistant

2

bbl

Dordrecht

Retailmedewerker (verkoper)

2

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Logistiek medewerker

2

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

30

MANAGEMENT
OPLEIDING

Leidinggevende team/afdeling/project*

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

4

bol/bbl

Dordrecht

*Deze éénjarige opleiding is alleen mogelijk met een mbo-niveau 3 of 4 diploma.

VEILIGHEID
Beveiliger 2

2

bol/bbl

Dordrecht

Beveiliger 3

3

bol

Dordrecht

Beveiliger 3

3

bbl

Dordrecht*

*Deze éénjarige opleiding is alleen mogelijk met een diploma beveiliger 2.
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WERELD VAN

DESIGN & MEDIA
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D

esign & Media zijn een setje. Twee woorden die aan elkaar verbonden zijn.
Ga maar na; zonder media zoals socials, apps, radio, tv, signing en magazines
krijgt niemand jouw ontwerp te zien. En het inzetten van een medium heeft weinig
nut als er niet eerst goed is nagedacht over het doel, het ontwerp en de gebruikers
techniek. Snel aan de slag dus in de bijzonder levendige wereld van Design & Media.
Stel je hebt een opdracht-gever en die wil iets de wereld in brengen. Wat zou jij dan
kiezen? Een ruimtelijke presentatie? Fotografie, video of augmented reality? Of kies je
eerder voor een sprekende tekst of een complete marketingcampagne? Belangrijk is dat
je goed weet wat je doel is en wie je doelgroep is. Dan kan jij verder losgaan op je
concept. Heb je er al zin in?

DESIGN & MEDIA
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Allround medewerker AV-productie

3

bol

Dordrecht

Front End Developer (allround mediamaker)

3

bol

Dordrecht

Mediamanager

4

bol

Dordrecht

Mediaredactiemedewerker

4

bol

Dordrecht

Mediavormgever

4

bol

Dordrecht

Ruimtelijk vormgever

4

bol

Dordrecht
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WERELD VAN

GEZONDHEIDSZORG
&WELZIJN

■  ASSISTEREN IN DE ZORG
■  AUDICIEN & OPTICIEN
■  DIENSTVERLENING
■  MAATSCHAPPELIJKE ZORG
■  SOCIAAL WERK
■  VERPLEEGKUNDE
■  VERZORGING
34

K

ies je voor een opleiding binnen Gezondheidszorg en Welzijn, dan stap je in een
wereld die draait om mensen. Jonge mensen, oude mensen, zieke mensen,
gehandicapte mensen... Jij ondersteunt ze om zelfstandig en gezond te leven.
Geen dag is hetzelfde. Jij maakt écht het verschil.
En de kans op leuk en uitdagend werk is groot, want er zijn banen genoeg en de
branche ontwikkelt zich vliegensvlug. Van virtual reality tot robots; zorg en welzijn gaat
steeds meer samen met nieuwe technologieën, dus je kunt blijven leren! Ga jij voor een
beroep van de toekomst?

35

WERELD VAN

GEZONDHEIDSZORG
&WELZIJN

ASSISTEREN IN DE ZORG
OPLEIDING

NIVEAU LEERWEG LOCATIE

Doktersassistent

4

bol/bbl

Dordrecht

Tandartsassistent

4

bol/bbl

Dordrecht

Audicien

4

bbl

Dordrecht

Opticien

4

bbl

Dordrecht

Dienstverlening uitstroom Helpende zorg en welzijn

2

bol

Dordrecht, Gorinchem

Dienstverlening uitstroom Helpende zorg en welzijn
- jonge moeder klas*

2

bol

Dordrecht

Versneld: Dienstverlening uitstroom Helpende zorg en welzijn
(1 jaar)**

2

bol

Dordrecht

Dienstverlening uitstroom Helpende zorg en welzijn

2

bbl

Dordrecht

Dienstverlening uitstroom Medewerker facilitaire dienstverlening

2

bol

Dordrecht

AUDICIEN & OPTICIEN

DIENSTVERLENING

* Start alleen bij voldoende aanmeldingen.
**	Start alleen bij voldoende aanmeldingen.
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MAATSCHAPPELIJKE ZORG
OPLEIDING

NIVEAU LEERWEG LOCATIE

Begeleider Maatschappelijke Zorg

3

bol/bbl

Dordrecht

Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

4

bol/bbl

Dordrecht

4

bol

Dordrecht

Mbo-Verpleegkundige

4

bol

Dordrecht, Gorinchem

Mbo-Verpleegkunde versneld (2-jarig traject)*

4

bbl

Dordrecht

3

bol/bbl

Dordrecht

SOCIAAL WERK
Sociaal werker

VERPLEEGKUNDE

VERZORGING
Verzorgende-IG

* Alleen toegankelijk voor studenten met een vooropleiding Verzorgende IG (niveau 3).
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WERELD VAN

HOSPITALITY &
WELLNESS

■  HORECA		
■  BAKKER
■  TRAVEL & LEISURE
■  WELLNESS

38

M

aak jij het graag andere mensen naar de zin? Word jij blij als je andere
mensen blij kunt maken? In de wereld van Hospitality & Wellness draait alles om
gastvrijheid. Of je nu bij de schoonheidsspecialiste of kapper komt, overnacht
in een hotel of aanschuift in de horeca, als gast moet je op een warm welkom kunnen
rekenen. Je werkt dus altijd met en voor mensen. Houd jij wel van gezelligheid en ben je
niet op je mondje gevallen? Dan past een baan in de wereld van Hospitality & Wellness
vast bij jou. Wij bieden diverse opleidingen aan in de horeca en in de toeristenen wellnessbranche.
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WERELD VAN

HOSPITALITY &
WELLNESS

HOSPITALITY
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Kok

2

bol/bbl

Dordrecht

Zelfstandig werkend kok

3

bol/bbl

Dordrecht

Leidinggevende keuken

4

bol

Dordrecht

Gastheer/-vrouw

2

bol/bbl

Dordrecht

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

3

bol/bbl

Dordrecht

Leidinggevende bediening

4

bol

Dordrecht

Uitvoerend bakker

2

bol/bbl

Dordrecht

Zelfstandig werkend bakker

3

bol/bbl

Dordrecht

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

3

bol

Dordrecht

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

3

bol

Dordrecht

Leidinggevende leisure & hospitality

4

bol

Dordrecht

Leidinggevende travel & hospitality

4

bol

Dordrecht

KOK

BEDIENING

BAKKER

TRAVEL & LEISURE
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WELLNESS
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Schoonheidsspecialist

3

bol

Dordrecht

Allround schoonheidsspecialist

4

bol

Dordrecht

Kapper dame

2

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Kapper heer

2

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Haarstylist dame

3

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Haarstylist heer

3

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

UITERLIJKE VERZORGING

KAPPER
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WERELD VAN

IT

IT
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Allround medewerker IT systems and devices

3

bol

Dordrecht, Gorinchem

Front-end-Developer

3

bol

Dordrecht

Expert IT systems and devices

4

bol

Dordrecht, Gorinchem

Expert IT systems and devices

4

bbl

Dordrecht

Software developer

4

bol

Dordrecht, Gorinchem

42

K

ies je voor een opleiding in de IT, dan stap je in de wereld van computers, hightech
en smart business, cyber security en softwareontwikkeling. IT is overal waar je maar
kijkt. En de sector is altijd volop in ontwikkeling. Terwijl jij je opleiding volgt, is de
markt al weer drie stappen verder met innovatieve applicaties. Je moet dus wel zorgen
dat je bij blijft in je vakgebied. Als je dat doet, dan ligt er een mooie toekomst voor jou als
IT-er te wachten.
Weet je al wat voor soort IT-er jij bent? Werk je graag vanachter je computer plannen
uit? Of ben je meer allround en dienstverlenend? De opleidingsrichting ‘systems and
devices’ is dan wel wat voor jou. Ben jij meer een creatief persoon en kun je goed
luisteren en doorvragen? In dat geval wil je waarschijnlijk liever dingen ontwerpen en
past een plaats tussen de softwareontwikkelaars bij jou.
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WERELD VAN

LOGISTICS

44

H

oe komt jouw smartphone vanuit Azië via de webshop bij jou thuis? En hoe komen
je favoriete sneakers uit de VS in de winkel bij jou om de hoek? Juist, door al die
goederen van de ene plek, zo snel en goedkoop mogelijk, te vervoeren naar
de andere plek. En daar komt een heleboel georganiseer bij kijken: het vervoer per
vrachtwagen, schip of vliegtuig en de tijdelijke opslag van goederen. Welkom dus in de
wereld van Logistics!
Ben jij een echte aanpakker en een regelaar? En wil je werken in een branche die
voortdurend in ontwikkeling is en waarin volop banen te vinden zijn? Dan zit je goed bij
één van de vele beroepen en opleidingen in de logistiek.

TRANSPORT & LOGISTIEK
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Logistiek medewerker

2

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Chauffeur wegvervoer

2

bbl

Dordrecht, Gorinchem

Logistiek teamleider

3

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem

Logistiek supervisor

4

bol/bbl

Dordrecht, Gorinchem
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WERELD VAN

ONDERWIJS &
KINDEROPVANG

46

K

rijg jij energie van kinderen? Of lijkt het je leuk om te werken met jongeren? Dan
is een opleiding binnen Onderwijs en Kinderopvang iets voor jou! Begeleiden,
activeren, stimuleren, opvoeden, verzorgen… Jij speelt een belangrijke rol in het
leven van kinderen/jongeren en hun ouders. En dat is nooit saai! Wil jij straks werken in
het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of toch liever in de kinderopvang? Er zijn genoeg
kansen op een baan! En je kunt blijven leren, want de ontwikkelingen in dit werkveld gaan
super snel.

ONDERWIJS		

		

OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Pedagogisch Werk uitstroom Onderwijsassistent

4

bol

Dordrecht, Gorinchem

Pedagogisch Werk uitstroom Onderwijsassistent

4

bbl

Gorinchem

Kopopleiding/versneld: Pedagogisch werk niveau 3 naar
Onderwijsassistent niveau 4 (1 jaar)

4

bbl

Dordrecht

Kindprofessional (Combi-opleiding Onderwijsassistent &
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker)*

4

bol

Dordrecht

Onderwijsassistent & Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker)

4

bbl

Gorinchem

Pedagogisch Werk uitstroom Pedagogisch medewerker
kinderopvang

3

bol

Dordrecht, Gorinchem**

Pedagogisch Werk uitstroom Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker

4

bol

Dordrecht, Gorinchem

Pedagogisch Werk uitstroom Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker

4

bbl

Gorinchem

bol/bbl

Dordrecht

KINDEROPVANG

Kopopleiding/versneld: Pedagogisch werk niveau 3 naar
4
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 (1 jaar)
* Aanmelding verloopt via Stichting H3O.
** Start alleen in Gorinchem bij voldoende aanmeldingen.
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WERELD VAN

SPORT & BEWEGEN

ZUIDWEST-NL

SPORT EN BEWEGEN
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Sport en bewegingsleider

3

bol

Dordrecht

Sport en bewegingscoördinator

4

bol

Dordrecht

48

Z

et jij graag mensen in beweging, vind jij het leuk om anderen wat te leren, ben jij
een kei in het omgaan met mensen en houd je van sporten? Dan past een sport
opleiding echt bij jou. We bieden onze sportopleidingen aan bij CIOS ZuidwestNederland, een samenwerkingscollege van Scalda en Da Vinci College.
Bij CIOS Zuidwest-Nederland kun je terecht voor de opleidingen Sport- en Bewegings
(bege)leider en Sport- en Bewegingscoördinator.
Kies je voor het CIOS, dan kies je ervoor om bezig te zijn met alles wat met bewegen te
maken heeft. Het meest in het oog springend is de rol die jij tijdens de opleiding krijgt:
jij staat vóór de groep.
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WERELD VAN

TECHNIEK

50

D

e wereld van Techniek zit vol uitdagingen.
Want techniek is overal om ons heen. In je huis, je telefoon, het OV, een
zak chips of het vliegtuig waarmee je op vakantie gaat. De kans op leuk
werk in deze hypermoderne sector is erg groot, want techniek stopt niet.
Het kan altijd beter, sneller, goedkoper of energiezuiniger. Met een techniekdiploma op zak zit je dus altijd goed. Kies je straks voor een baan bij een
scheepswerf of liever in de koekjesfabriek? Of trekt het je meer om robots
en machines te ontwerpen, elektra te installeren of duurzame oplossingen te
bedenken? Techniek past bij mensen die houden van doen, denken en uitvinden.
Welke technische richting spreekt jou aan?

■  ELEKTROTECHNIEK
■  ENGINE TECHNOLOGY
■  ENGINEERING & MECHATRONICA
■  INSTALLATIETECHNIEK
■  METAAL & PROCESTECHNIEK
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WERELD VAN

TECHNIEK

ELEKTROTECHNIEK
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Monteur elektrotechnische installaties

2

bol

Dordrecht

Monteur elektrotechnische installaties

2

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Monteur elektrotechnische systemen

2

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en
instrumentatie

3

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en
systemen

3

bol

Dordrecht

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en
systemen

3

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

3

bol

Dordrecht

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

3

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Eerste monteur elektrotechnische systemen

3

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en
instrumentatie

4

bbl

Dordrecht

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

4

bbl

Dordrecht

Verbrandingsmotortechnicus

2

bbl

Dordrecht

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

3

bbl

Dordrecht

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

4

bbl

Dordrecht

ENGINE TECHNOLOGY
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HET IS SUPER TOF
OM TE WERKEN AAN
ECHTE PROJECTEN
VAN BEDRIJVEN
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WERELD VAN

TECHNIEK

ENGINEERING
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Technicus Engineering - Elektrotechniek

4

bol

Dordrecht

Technicus Engineering - Smart Technology

4

bol

Dordrecht

Technicus Engineering - Smart Technology & Installatietechniek 4

bol/bbl* Hardinxveld-Giessendam

Technicus Engineering - Werktuigbouwkunde

4

bol

Dordrecht

Eerste monteur mechatronica

3

bol

Dordrecht

Technicus mechatronica systemen

4

bol

Dordrecht

* bol/bbl: 2 jaar bol en 2 jaar bbl

MECHATRONICA

INSTALLATIETECHNIEK WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES
Monteur service en onderhoud installaties en systemen

2

bbl

Hardinxveld

Monteur werktuigkundige installaties

2

bbl

Hardinxveld, Zwijndrecht

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige
installaties

3

bbl

Hardinxveld

Eerste monteur utiliteit

3

bbl

Hardinxveld, Zwijndrecht

Eerste monteur woning

3

bbl

Hardinxveld, Zwijndrecht

Technicus Engineering - Smart Technology & Installatietechniek 4
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bol/bbl* Hardinxveld-Giessendam

METAALTECHNIEK
OPLEIDING

NIVEAU

LEERWEG LOCATIE

Basislasser

2

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Constructiewerker

2

bol

Dordrecht

Constructiewerker

2

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Scheepsmetaalbewerker

2

bbl

Dordrecht

Samenbouwer vliegtuigbouw i.s.m. Fokker

2

bbl

Dordrecht

Verspaner

2

bol

Dordrecht

Verspaner

2

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Allround constructiewerker

3

bol

Dordrecht

Allround constructiewerker

3

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Scheepsbouwer

3

bbl

Dordrecht

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

3

bbl

Dordrecht

Allround precisieverspaner

3

bol

Dordrecht

Allround precisieverspaner

3

bbl

Dordrecht, Wijk en Aalburg

Mechanisch operator A

2

bol/bbl

Dordrecht

Procesoperator A

2

bol/bbl

Dordrecht

Mechanisch operator B

3

bol/bbl

Dordrecht

Procesoperator B

3

bol/bbl

Dordrecht

Operator C

4

bol/bbl

Dordrecht

PROCESTECHNIEK
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EGE
L
L
O
C
I
C
IN
V
A
LOCATIES D
Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordrecht

Mollenburgseweg 82
4205 NB Gorinchem

Beetsstraat 9
3261 PL Oud-Beijerland

Patersweg 2
3314 HT Dordrecht

Griendaak 5
3371 KH HardinxveldGiessendam

Laurensvliet 2R
3331 HW Zwijndrecht
(In het Loket)

M. H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht
Karel Lotsyweg 20
3318 AL Dordrecht
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

Dierensteinweg 4C
2991 XJ Barendrecht
(In de Focus Beroepsacademie)
Perzikstraat 7a
4261 KC Wijk en Aalburg
(In het Willem van Oranje
College)

Telefoonnummer voor alle locaties 088 - 65 72 657.

LLEGE
O
C
I
C
IN
V
A
D
T
ONTDEK HE
OPEN DAG
26 NOVEMBER 2022
10.00 – 14.00 UUR
27 JANUARI 2023
15.00 – 20.00 UUR
INFOMIDDAG
16 MAART 2023
15 JUNI 2023
15.00 – 18.00 UUR

VRAAG MAAR RAAK
UURTJE
16 FEBRUARI 2023
30 MAART 2023
20 APRIL 2023
11 MEI 2023
15.00 – 16.00 UUR
MEELOPEN EN
PROEFSTUDEREN
HELE STUDIEJAAR

