Logistiek
Mbo + Taal
voor statushouders

rocva.nl

Is de logistiek iets voor jou? Volg de Mbo + Taal
opleiding Logistiek voor statushouders.
Voor wie is deze opleiding?

Intensieve Taal Scholing (ITS)

• Je bent een statushouder en hebt
affiniteit voor de logistiek
• Je bent vijf dagen per week
beschikbaar
• Je Nederlands is op niveau A2 en
je wilt je Nederlands verbeteren
• Reizen is geen probleem voor jou
• Je bent gemotiveerd, leergierig,
een aanpakker en lichamelijk sterk

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 de logistiek.

Hoe ziet de opleiding er uit?
Met deze opleiding behaal je het
entree-diploma. Dat geeft jou de kans
om door te gaan naar een mbo-opleiding
niveau 2 of 3 BBL (werken en leren). Je
werkt in kleine groepen en hebt een vast
lesrooster. De lessen volg je op school in
Hoofddorp. Ook loop je 2 dagen stage
bij een erkend leerbedrijf. De extra taalles
volg je op de Postjesweg in Amsterdam.
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
• Loopbaan & Burgerschap

Waar kun je gaan werken?
Bij groothandels, logistieke bedrijven
of distributiecentra. Je maakt goederen
klaar voor opslag of verzending en helpt
bij het laden en lossen. Je controleert of
de hoeveelheid klopt en of de verpakking
niet is beschadigd. Dankzij jou krijgt de
klant precies wat er is besteld. Want een
foute levering kost geld. De chauffeurs
verwachten dat jij goederen goed inlaadt
en vastmaakt. Je vindt het niet erg om
hard te werken. Moet je echt veel sjouwen
en tillen? Dan pak je een palletwagen of
heftruck.

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

Locaties
L
 ogistiek: Diamantlaan 29,
2132 WV Hoofddorp
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.

