Kitchenhand
& Basic Host
Mbo + Taal
voor statushouders

rocva.nl

Wil jij meer leren over de horeca en daar ervaring in
op doen? Meld je dan aan voor Mbo + Taal Kitchenhand
& Basic Host voor statushouders.
Wie zoeken wij?
• Je bent een statushouder en je wilt in de
horeca of hospitality ín de zorg werken
• Je bent vijf dagen per week
beschikbaar
• Je Nederlands is op niveau A2 en
je wilt je Nederlands verbeteren
• Je bent gastvrij, enthousiast en een
echte aanpakker

Hoe ziet de opleiding er uit?
Door de Corona crisis hebben we de
brede entree Hospitality opleiding
(voorheen WOW traject en Podium
Mozaïek traject) aangepast. In deze
nieuwe brede entree-opleiding ‘Kitchenhand & Basic Host’ komen horeca en
zorg & welzijn samen. Je krijgt lessen in
de keuken en in de hospitality, zowel in
de horeca als in de zorg. Bij zorg kun je
denken aan verzorgingshuizen. Hier leer
je in een grand café van een tehuis
werken, maar ook om gesprekken aan
te gaan met oudere mensen.
Werkervaring kun je zowel opdoen in een
restaurant, een hotel, een cateringbedrijf
als in een verzorgingshuis.
Je gaat werken in projecten van vijf weken.
Hierbij krijg je de volgende modulen:
• Keuken assistent in een instelling
of in een restaurant
• Ontvangst/gastvrijheid
• Counter medewerker
• Restaurant medewerker

De opleiding bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Beroepsvaardigheden: praktijklessen
en stage
• Nederlands en rekenen
• Vaktaal
• Inburgering met ONA (Oriëntatie
Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM
(Kennis Nederlandse Maatschappij)
als dat nodig is
• Loopbaanbegeleiding

Intensieve Taal Scholing (ITS)
Je start met een verplichte training ter
voorbereiding op de opleiding. De ITS is
een intensief programma van vier weken,
waarin hard wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden in de Nederlandse
taal gericht op horeca/hospitality.

Waar kun je gaan werken?
Je kunt gaan werken in de horeca in de
keuken of de bediening. Met het entreediploma kun je doorstromen naar zowel
Horeca niveau 2 als Zorg & Welzijn niveau 2.

Aanmelden
Meld je aan via:
r ocva.nl/mbotaal
p.donker@rocva.nl

Locaties
E
 ntree opleiding:
Elandstraat 175, 1016 SB Amsterdam
N
 ederlandse les: Postjesweg 1,
1057 DT Amsterdam
Mbo + Taal is een succesvolle samenwerking van de
Gemeente Amsterdam en het ROC van Amsterdam,
waarbij statushouders hun entree-diploma halen in
combinatie met hun Inburgeringstraject en vervolgens
doorstuderen op mbo niveau 2 of 3.

