Verkoop /
Dienstverlening

Mbo + Taal
voor statushouders

rocva.nl

Ben je een aanpakker? Volg de Mbo + Taal opleiding
Verkoop / Dienstverlening voor statushouders.
Voor wie is deze opleiding?
• Je bent een statushouder en je wilt
taalles combineren met het leren
van het vak
• Je bent minimaal 18 jaar
• Je bent vijf dagen per week
beschikbaar
• Je Nederlands is op niveau A2 en
je wilt je Nederlands verbeteren
• Je bent leergierig en een aanpakker

Leren on the Job!
Je volgt deze opleiding voor het grootste
deel op een leerbedrijf. Hier loop je
vanaf het begin drie dagen per week
stage. Daarnaast krijg je één dag per
week mbo-les en één dag in de week
extra lessen Nederlands (niveau A2+).
Na enkele weken word je gekoppeld
aan een bedrijf dat bij jou past. Je werkt
in een supermarkt of bij een organisatie
en draait dagelijks mee op verschillende
afdelingen, zodat je de vele kanten van
het beroep leert kennen. Je hebt een
praktijkcoach vanuit school die veel
aanwezig is in het leerbedrijf en jou
ondersteunt. Deze opleiding is speciaal
voor diegenen die geen diploma op
het voorgezet onderwijs hebben
gehaald. Als je goed functioneert, kun
je in aanmerking komen voor een kleine
vergoeding. Eventueel kun je na het
behalen van je entree-diploma ook je
niveau 2-diploma in hetzelfde leerbedrijf
behalen!

De opleiding bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Beroepsvaardigheden:
praktijklessen handel en stage
• Nederlands en rekenen
• Vaktaal
• Engels
• Inburgering
• Burgerschap

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 de verkoop.

Wat voor werk ga je doen?
Je kunt werk vinden bij onder anderen
supermarkten, zwembaden en sportverenigingen en andere facilitaire instellingen.

Aanmelden
Meld je aan via:
r ocva.nl/mbotaal

Meer info?
mboplustaal@rocva.nl

Locaties
V
 erkoop/Dienstverlening:
Fraijlemaborg 135, 1102 CV Amsterdam
I ntensieve Taal Scholing:
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.

