
❑ Voorstellen 

❑ Informatie over de opleidingen + uitstroomprofielen: 

• Dienstverlening

• Entree

❑ Intake

Welkom

Wat doen we vandaag ?



Niveau 2 Dienstverlening 

of 

een Entree opleiding



Dat betekent:
»Leren door doen: 

School en Beroepspraktijkvorming!

✓2 x een halve dag naar school

✓20 uur stage lopen in de week

Jullie gaan een BBL opleiding 
volgen 



» - Elk schooljaar is onderverdeeld in 4 perioden

» - Tijdens schoolvakanties lopen de stagedagen door

Jaarindeling



Vanaf het begin ga je 20 uur per week stage lopen

Je wordt geholpen om een passende stage  te vinden.

Het stagebedrijf moet erkend zijn en passen bij 
je profielkeuze

Stage (BPV)



- Nederlands, Rekenen

- Burgerschap (maatschappijleer)

- Sociale vaardigheden

- Vaktheorie en praktijk

- 1 of 2 Keuzedelen

Vakken tijdens de opleiding
Onder andere:



Verschil Entree en Dienstverlening:

De opleiding Entree

➢Duurt 1 jaar
• Verkoop/ retail
• Logistiek

• Dienstverlening en Zorg
• Horeca, voeding 

en voedingsindustrie
• Mobiliteitsbranche
• Bouwen en wonen
• Installatie- en constructietechniek
✓Eigen doelen, 
✓eigen niveau, 
✓eigen tempo

De opleiding Dienstverlening 

➢Duurt 2 jaar

Heeft 2 uitstroomprofielen:

•Medewerker Facilitaire Dienst 

•Helpende Zorg &Welzijn



Medewerker Facilitaire dienstverlening 

Taken: 
Logistieke taken, zoals Bevoorrading

Opslag en distributie van goederen 

Huishoudelijke taken 
Maaltijden verzorgen 
Schoonmaken en onderhoud
Ruimtes inrichten



» Wijkcentra

» Scholen

» Gemeente 

» Verpleeghuizen

» Ziekenhuis

» Sportcentra

» Horeca

BPV: Medewerker Facilitaire dienst

Mogelijke stageadressen zijn:



Werken met kinderen, ouderen  en gehandicapten

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ontspanning 

Vaardigheden aanleren

Samenwerken

Helpende Zorg en Welzijn 

Taken:



» - Verzorgingstehuizen

» - Verpleegtehuizen

» - Kinderdagverblijven

» - Peuterspeelzalen

» - Basisscholen (onderbouw)

» - Instellingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke       
beperking

BPV: Helpende zorg en welzijn

Mogelijke stageadressen zijn:



Examens
Entree
• Proeve van bekwaamheid

= Praktijkexamen in het BPV-Bedrijf

• Nederlands: schrijven, spreken
en gesprekken voeren, lezen
en luisteren (CE)

• Rekenen

• Loopbaan en Burgerschap

• Eén keuzedeel

Dienstverlening
• 7 Praktijkexamens in het BPV-

bedrijf

• Nederlands: schrijven, spreken
en gesprekken voeren, lezen
en luisteren (CE)

• Rekenen (CE)

• Loopbaan en Burgerschap

• Twee keuzedelen



Wanneer heeft iemand zijn/haar

diploma gehaald ?

»Als alle examens gemaakt zijn

»Als examens voldoen aan de exameneisen

»Als de BPV voldoende is afgerond

»Als de Proeve / Praktijexamens voldoende

is/zijn



» Enthousiasme

» Betrokkenheid bij de opleiding en elkaar 

» Aanwezigheid

» Boeken, laptop mee in de les

» Initiatief nemen 

» Inzet

» Actief meewerken en leren in de stage

Wat verwachten we van Studenten



Mogelijkheden na de opleiding:


