
ENTREE-
OPLEIDING

DIT IS WAT VOOR MIJ

Hou je van aanpakken en is ‘niet te veel praten, maar gewoon 
doen’ jouw motto? Heb je nog geen diploma voortgezet
onderwijs? Weet je nog niet precies welke richting je op wilt? 
Dan is de Entree-opleiding iets voor jou! Je kiest uit negen 
profielen in verschillende beroepsrichtingen, zoals zorg, logis-
tiek, techniek, groen en verkoop. Je wordt opgeleid op assisten-
tenniveau. Voor alle profielen geldt dat je graag met je handen 
werkt en dat je het leuk vindt om praktisch bezig te zijn. In de 
Entree-opleiding leer je je eigen werk plannen, uitvoeren, 
afronden en beoordelen. Leren samenwerken is ook een 
belangrijk onderdeel van de opleiding. Met een Entree-diploma 
kun je in veel gevallen doorstromen naar een mbo-opleiding op 
niveau 2 of je kunt aan het werk. 

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij 
ons op school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving. 
 
Locatie Julianaplein
• Op loopafstand van OV-station Doetinchem  
• Overzichtelijk, licht gebouw  
• Sfeervol, je voelt je snel thuis  
• Goede ict-faciliteiten  
• Studiecentrum met goede werkplekken, 
 voorzien van alle gemakken  
• Gezonde schoolkantine met uitgebreid 
 assortiment  
• Parkeerplaats achter het gebouw, voor fiets, 
 scooter of auto 

Locatie J.F. Kennedylaan
• Ligging vlakbij centrum van Doetinchem
• Moderne, open entree in het hart van de  
 school met zitjes en luxe koffiebar en 
 gezonde schoolkantine
• Kleinschalig: aparte vleugel voor de 
 opleidingen Techniek & Informatica
• Studiecentrum, voorzien van alle gemakken

Andere leslocaties van de Entree-opleiding zijn, 
afhankelijk van het profiel dat je kiest: locatie 
Winterswijk, Anton Tijdink Techniekopleidingen 
in Terborg en Zone.college in Doetinchem.  

Er is één Entree-opleiding met negen verschillende 
profielen. Binnen die profielen biedt de Entree-opleiding, 
naast de reguliere opleiding, verschillende 
maatwerkvarianten. 

Entree Werkt: een Entree-opleiding speciaal voor 
studenten die vooral op de werkvloer van een bedrijf leren 
in de praktijk (onbetaald). In het rooster zijn momenten 
opgenomen waarop je, binnen het bedrijf, individueel of in 
een klein groepje contact hebt met de docent. 
Deze variant wordt in principe aangeboden in de bol 
(beroepsopleidende leerweg). Een bbl-variant 
(beroepsbegeleidende leerweg) is bespreekbaar. 
Entree Taal: een Entree-opleiding voor niet-Nederlands-
talige studenten. Je wordt in deze variant ondergedom-
peld in de Nederlandse taal en de lessen worden 
aangepast aan jouw taalniveau. 
Entree Taal Werkt: een Entree-opleiding voor studenten 
die Entree Werkt willen gaan doen, maar nog te weinig 
ervaring hebben met de Nederlandse taal en/of met 
werknemersvaardigheden. Je volgt in deze variant eerst 
een schooltraject en daarna ga je in een bedrijf binnen 
Entree Werkt verder. 
Entree Plus: een Entree-opleiding in trajectvorm. 
Je volgt de Entree-opleiding en tegelijkertijd ga je voor 
praktijkvaardigheden op niveau 2 aan de slag. 
De trajecten worden opgestart voor profielen met een 
grote vraag vanuit de arbeidsmarkt. De trajecten worden 
aangeboden in combinaties van bol en bbl en hebben in 
principe een baangarantie. 
Entree-Inburgering: in bepaalde gevallen kan het volgen 
van een inburgeringscursus op de Taalschool 
gecombineerd worden met de Entree-opleiding. 

DIT IS BIJZONDER

Entree: 
een optie voor iedereen



WAT KIES JIJ?

Entree: 
een optie voor iedereen

Wil je je aanmelden voor de Entree-opleiding op het Graafschap College? 
Doe dat dan via de aanmeldknop op de website. Nog helemaal geen idee welk 
profiel je wilt kiezen? Meld je dan aan via Entree Algemeen. Aanmelden betekent 
niet automatisch dat je wordt toegelaten tot het profiel van je keuze. Je ontvangt 
eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt 
de toelatingscommissie of je vooropleiding, motivatie en verwachtingen passen bij 
het profiel dat je wilt volgen. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om een andere opleiding te kiezen, biedt 
het Loopbaanplein van het Graafschap College je een adviesgesprek aan met een 
van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je 
past. 
 

AANMELDEN DOE JE ZO

ENTREE-OPLEIDING

Opleiding Profiel Duur Leerweg

Entree-opleiding Assistent verkoop/retail

Assistent dienstverlening en zorg

Assistent logistiek

Assistent horeca, voeding of 

voedingsindustrie

Assistent bouwen, wonen en 

onderhoud

Assistent mobiliteitsbranche

Assistent procestechniek

Assistent installatie- en 

constructietechniek

Assistent plant, dier of (groene) 

leefomgeving

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

bol en bbl

bol en bbl

bol en bbl

bol en bbl

bol en bbl

bol en bbl

bbl

bol en bbl

bol en bbl

De Entree-opleiding duurt in principe 1 jaar. Studenten die de Nederlandse taal 
nog niet goed beheersen doen meestal 2 jaar over de opleiding.

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




