Geïntegreerde
Trajecten
Taal + beroep = werk

BEDRIJFSOPLEIDINGEN
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Een geïntegreerd traject is een scholingstraject van maximaal één jaar waarin
beroepsonderwijs en het leren van de Nederlandse taal wordt gecombineerd.
Het is toegankelijk vanaf taalniveau A1. In dit traject combineren we het
beroepsonderwijs en het netwerk van leerbedrijven voor werk en stage, met als
doel reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Vak + Nederlandse taal

Geïntegreerde trajecten: taal en beroep = werk

Een geïntegreerd traject is een gewone beroepsopleiding met
theorie- en praktijklessen op school naast stages of werk in
erkende leerbedrijven. De opleiding voldoet aan alle wettelijke
kwaliteitseisen en bevat minimaal 1000 uur. De deelnemer
leert een vak en de Nederlandse taal tegelijk. Aan het einde
van de opleiding haalt hij een mbo-diploma en beheerst hij
voldoende Nederlands om het vak goed uit te voeren.

Een geïntegreerd traject is:
• een mbo-opleiding van een jaar;
• met extra Nederlands;
• met extra begeleiding bij studie en stages;
• vanaf taalniveau 1 (A1).

Daarnaast zijn er gedurende een jaar een aantal extra’s:
• extra aandacht voor beroepsgericht Nederlands (NT-2)
tijdens en naast de vaklessen;
• extra aandacht voor studievaardigheden in de
Nederlandse situatie;
• hulp bij het vinden van een stage- of werkplek;
• extra begeleiding bij stages en werk, gericht op
communicatie en omgaan met de Nederlandse
conventies op de werkvloer.
•	een opleidingsadvies, een tussenrapportage en een
eindrapportage met conclusies en adviezen
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Deze opleidingen zijn voor mensen
• van 16 tot 65 jaar;
• die na hun 15e jaar in Nederland zijn gekomen;
•	die een beetje Nederlands kunnen lezen en schrijven
(taalniveau 1 [A1] of A2);
•	die nog niet genoeg Nederlands kennen voor een gewone
mbo-opleiding.
Dit traject is heel geschikt voor mensen die aan het werk
willen en nog geen Nederlands mbo-diploma hebben. Met
een vakdiploma heeft iemand meer kans op werk. Met een
mbo-diploma op zak hoeft een deelnemer geen
inburgeringsexamen meer te doen. Het mbo-diploma is een
officieel Europees diploma, dat ook geldig is in het
buitenland. Een deelnemer die jonger is dan 30 jaar, kan voor
een geïntegreerd traject studiefinanciering aanvragen.

In een geïntegreerd traject is de deelnemer
30 tot 40 uur per week bezig met:
•
•
•
•

praktijkles;
theorieles en les Nederlands;
huiswerk/zelfstudie, ook op de computer;
stage of werk in een bedrijf.

Een parttime opleiding is mogelijk wanneer een deelnemer al werk
heeft.

Extra Nederlands en begeleiding
Tijdens de opleiding zijn er veel extra lessen Nederlands.
Taaldocenten onderwijzen de vaktaal en de taal die een
deelnemer nodig heeft bij het omgaan met een chef, collega’s
en klanten. Men krijgt veel persoonlijke begeleiding bij de
studie en de stage. Daarom kunnen mensen met NT2-niveau 1
(A1) of 2 (A2) al starten aan een opleiding.

De praktijk is het belangrijkst
We geven veel praktijk in de opleiding. Vakdocenten geven les
en ook praktijkleermeesters in bedrijven. Dit zijn mensen met
veel ervaring in het vak. Men gaat ook stage lopen of werken bij
een bedrijf. Daar leert een deelnemer veel over het beroep en
ervaart hij hoe het is om in een Nederlands bedrijf te werken
met collega’s.

Opleidingsduur variabel
Het beroepsonderwijs is heel flexibel. Wanneer een deelnemer
al onderdelen van een opleiding heeft gehaald of als hij al
ervaring heeft in het vak, dan kan hij de studie vaak sneller
afmaken. Men begint in een voltijdopleiding: vier of vijf dagen
school en stage. Als een deelnemer betaald werk heeft bij
een erkend leerbedrijf, kan hij overstappen naar een parttime
opleiding: drie of vier dagen werken en één dag naar school.
ROC Midden Nederland biedt diverse verkorte trajecten aan
voor deelnemers die hard willen werken. Het is dan mogelijk om
een mbo-opleiding in te korten van vier naar twee tot drie jaar.

Vervolgmogelijkheden
Na de opleiding kan een deelnemer:
• gaan werken;
• gaan werken en daarnaast parttime verder studeren;
•	verder studeren met studiefinanciering (als een deelnemer
jonger is dan 30 jaar).

ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland is een onderwijsinstelling met ruimte
en respect voor alle godsdiensten, levensbeschouwingen
en culturen. We bieden beroepsopleidingen aan op twaalf
verschillende mbo-colleges. Deze colleges zijn kleinschalig en
sluiten goed aan op de beroepspraktijk.

Praktijk voorop
Welke opleiding ook wordt gekozen, de lesstof is praktijkgericht.
De deelnemers voeren tijdens de opleiding veel opdrachten
uit in praktijklokalen en tijdens stages. Uiteraard komt de
theoretische kennis ook voldoende aan bod. Uitgangspunt is
dat de theorie zo snel mogelijk in de praktijk wordt toegepast.

Persoonlijke aandacht
Op al onze colleges zijn de opleidingen ondergebracht in kleine
afdelingen. Zo kan een deelnemer tijdens de opleiding rekenen
op persoonlijk contact, individuele aandacht en op een diploma
waarmee men snel aan de slag kan. Docenten en begeleiders
ondersteunen bij de studievoortgang, persoonlijke ontwikkeling
en stages. Indien nodig verzorgen wij ook trajecten voor
loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Kortom, we maken
de studietijd zo passend en leerzaam mogelijk.

Vier opleidingsniveaus
ROC Midden Nederland biedt beroepsopleidingen op vier
niveaus. Op welk niveau een deelnemer begint, hangt af van
de vooropleiding. Een deelnemer kan doorstromen naar een
hoger niveau of zo nodig tussentijds overstappen naar een
lager niveau of een andere richting. Het niveau van de (voor)
opleiding bepaalt voor een groot gedeelte wat voor soort werk
iemand later kan gaan doen en hoe zelfstandig hij kan werken.
Onderstaand schema geeft inzicht in welk soort werk hoort per
niveau.
Niveau 1: Entree-opleiding

Eenvoudig uitvoerend werk onder begeleiding
Niveau 2: Basisberoepsopleiding

Uitvoerend werk
Niveau 3: Vakopleiding

Zelfstandig werken
Niveau 4: Middenkaderopleiding

Zelfstandig werken en breed inzetbaar

De opleidingen zijn in Nieuwegein en Utrecht. ROC Midden
Nederland heeft goede contacten met (stage)bedrijven, scholen
en gemeentelijke instanties in de hele regio.
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Opleiding

Horeca

   Niveau

Entree-opleiding horeca
Met doorstroom naar:

1

Basiskok
Gastvrouw/gastheer

2
2		

Een kop koffie in de kantine, even op een terrasje zitten of slapen in
een hotel. Het is allemaal heel normaal geworden. Mensen gastvrij
ontvangen, ze laten ontspannen en genieten van lekker eten. De
horeca hoort bij ons leven. In restaurants, hotels en cateringbedrijven
is genoeg werk te vinden. Het werk is afwisselend waarbij
communicatie met collega’s en klanten heel belangrijk is. Leer de
wensen van anderen vervullen.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- de handen uit de mouwen steekt;
- die zelfstandig en ook in een groep kan werken;
- die netjes, nauwkeurig en sociaal is;
- met minimaal taalniveau 1 (A1).

facilityhorecaentravel.nu
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Detailhandel

Opleiding

   Niveau

Entree-opleiding verkoop / retail		
Met doorstroom naar:

1

Verkoper

2		

Administratieve
dienstverlening

‘De klant is koning’ zegt een Nederlands
spreekwoord. In een winkel wil de klant
vriendelijk geholpen worden door mensen die
weten wat ze verkopen. Het personeel geeft
informatie over producten, vult de voorraad
aan en bedient de kassa. Na een opleiding in
de detailhandel kan men starten als
zelfstandig ondernemer of aan de slag gaan in
het bedrijfsleven. In winkels (detailhandel) is
genoeg werk.
Een deelnemer begint met de opleiding verkoop / retail
met theorie en praktijk in de winkel. Hierna kan men
doorgroeien naar verkoopspecialist of winkelmanager.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- die in een winkel wil werken;
- die graag met mensen omgaat;
- met minimaal taalniveau 1 (A1).

In elk bedrijf is er secretarieel en administratief
werk: een verslag maken van een vergadering,
cijfers invoeren in de boekhouding,
telefoongesprekken voeren, het afhandelen
van post en agendabeheer. Er zijn ook
bedrijven die de boekhouding doen voor
andere bedrijven. De administratie is
belangrijk voor een gezonde organisatie.
Administratief werk kan nooit blijven liggen
bij bedrijven, verzekeringsmaatschappijen,
banken, overheids-instellingen of verenigingen.
Hier zijn mensen nodig die nauwkeurig
werken met computers en graag de telefoon
en agenda van anderen beheren.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- die graag orde brengt in administratie;
- die overzicht heeft;
- met minimaal taalniveau 2 (A2).

Opleiding

   Niveau

Medewerker secretariaat en receptie
Medewerker financiële administratie
Met doorstroom naar:

2
2

Financieel administratief medewerker
Commercieel medewerker			

3
3

businessenadministration.nu
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Techniek
In de techniek zijn mogelijkheden genoeg. Grote en kleine
bedrijven, nationale of internationale bedrijven. Ze staan te
trappelen om technische vakmensen uit het mbo op alle
nievau’s. In de techniek leren ze een mooi vak met
voldoende kansen op de arbeidsmarkt in de elektrotechniek,
de werktuigbouwkunde en de installatietechniek. De entreeopleiding Installatie- en constructietechniek kent drie
uitstroomrichtingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde/
Metaal en Installatietechniek.

Elektrotechniek
Elektrotechniek is de vonk die alles in beweging brengt.
Denk bijvoorbeeld aan de mobiele telefoon, of de
televisie. Van afstandsbediening en pinautomaat tot
computer en vliegtuig: alles zit vol met elektrotechniek.
Zonder elektrotechniek werkt onze moderne wereld
niet. Kennis van de elektrotechniek is veel waard in
nieuwbouw en onderhoud van apparaten.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- met technisch inzicht;
- die handig is en zorgvuldig werkt;
- die verantwoordelijkheid kan dragen;
- die oog heeft voor veiligheid;
- met minimaal taalniveau 1 (A1).

Werktuigbouwkunde/
Metaal
Zonder werktuigbouwkunde zouden spelcomputers,
schepen, treinen, auto’s, machines en flatscreens niet
bestaan. Alle metaalproducten worden gemaakt door een
lasser of een constructiewerker. Een deelnemer leert bij
werktuigbouwkunde metalen producten maken of te
lassen, snijden, verspanen of plaatwerken. In deze
bedrijfstak zijn veel goed opgeleide mensen nodig die
goed zijn met machines.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- met technisch inzicht;
- die graag grote machines en apparaten maakt;
- lasser wil worden;
- met minimaal taalniveau 1 (A1).

techcollege.nu
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Houthandel

Installatietechniek
Toiletten, airco’s, verwarmingen: deze installaties staan
overal. In de installatietechniek maken vakmensen de
plannen voor deze installaties en ze zorgen dat die
worden geïnstalleerd. Voor het plaatsen van een toilet,
het aansluiten van een boiler, een geiser of een gashaard,
zijn altijd een plan en tekeningen nodig.
Na een opleiding in de installatietechniek werkt een
deelnemer mee aan het maken van dat plan. Daarnaast is
het contact met klanten belangrijk in het werk.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- met interesse voor techniek;
- met minimaal taalniveau 1 (A1).

Werken in de houthandel, timmerindustrie,
meubelbranche, woninginrichting en de scheepsinterieurbouw is werken met de handen en het
hoofd gebruiken. Men kan zelfstandig aan het
werk en ook samenwerken met collega’s.
In de timmerindustrie maakt men houten onderdelen voor
de bouw: ramen, kozijnen, deuren, dakkapellen en
trappen. De meubelbranche richt zich op het maken van
tafels, stoelen, kasten en bureaus. Er zijn ook
interieurbouwbedrijven die kasten, balies en bureaus
maken voor winkels, huizen, hotels, kantoren en schepen.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- die handig en creatief is;
- die houdt van werken met de handen;
- die graag resultaat ziet;
- met minimaal taalniveau 1 (A1).

Opleiding

Niveau

Entree-opleiding installatie- en
constructietechniek
1
Met uitstroomrichting Elektrotechniek,
Werktuigbouw-kunde/Metaal
of Installatietechniek. Met doorstroom naar:
Constructiewerker
Monteur elektrotechnische installaties
Monteur werktuigbouwkundige installaties
Monteur mechatronica

2
2
2
2

3
3
3
3

Opleiding

   Niveau

Entree-opleiding Bouwen en wonen
Met doorstroom naar:

1

Timmerkracht 				
Meubelmaker 				
Machinaal houtbewerker 			
Servicemedewerker gebouwen		

2
2
2
2

3
3
3
3

bouweninterieurcollege.nu
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Opleiding

   

Entree-opleiding dienstverlening en zorg
Met doorstroom naar:

Niveau
1		

Dienstverlener zorg en welzijn / Helpende 2
Met doorstroom naar:

Verzorging

Verzorgende				

3

Werken in de verzorging betekent mensen helpen door ze te begeleiden
en te verzorgen. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk
zelfstandig leven. Het zijn daarom vaak oudere mensen die hulp nodig
hebben bij huishoudelijke taken en bij de dagelijkse verzorging. In de
verzorging werken mensen met verschillende leeftijden uit verschillende
culturen. Er is volop werk te vinden. We werken nauw samen met mensen
uit de praktijk met de nieuwste vakkennis.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- die sociaal is;
- die houdt van aanpakken;
- met minimaal taalniveau 1 (A1).

gezondheidszorgcollege.nu
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uiterlijke
verzorging
De kapper en de schoonheidsspecialist kunnen
veel voor mensen betekenen. Het gaat bij haarverzorging niet alleen om knippen, maar ook
om permanenten, wassen, snijden, föhnen en
kleuren. Schoonheidsverzorging betreft niet
alleen opmaken maar bijvoorbeeld ook huidverzorging, massages, kuurbehandelingen,
voetverzorging en cosmetica-advies. Onze
docenten komen uit de praktijk en we werken in
mooie praktijklokalen en in de salon.

Opleiding

Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- die goed met mensen omgaat;
- die mensen adviseert over verzorgingsproducten;
- die met plezier mensen verzorgt;
- met minimaal taalniveau 2 (A2).

   Niveau

Kapper
Met doorstroom naar:

2

Allround Kapper
Schoonheidsspecialist

3
3		

beautycollege.nu

Welzijn
Werken binnen welzijn betekent werken met
mensen. Alles draait om het opvangen,
verzorgen en begeleiden van kinderen,
jongeren, ouderen en kwetsbare doelgroepen. Na een opleiding binnen welzijn
kan een deelnemer bijvoorbeeld groepen
kinderen begeleiden op een kinderdagverblijf. Of onderwijsassistent worden op een
basisschool of in het voortgezet onderwijs.

Opleiding

   Niveau

Dienstverlener zorg en welzijn / Helpende 2		
		
Met doorstroom naar:
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3		

Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- die goed met kinderen en volwassenen omgaat;
- die mensen verzorgt;
- met minimaal taalniveau 2 (A2).

welzijncollege.nu
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Opleiding

   

Niveau

Medewerker ICT
Met doorstroom naar:

2

Medewerker beheer ICT
ICT-beheerder
Applicatieontwikkelaar
Netwerkbeheerder

3
4
4
4

Informatie- en
communicatietechnologie
Nederland is een informatiemaatschappij. Communicatie en
informatieverkeer moeten goed werken. In bijna ieder bedrijf of
woonhuis staan computers die onderhoud nodig hebben. Of er moet
nieuwe hardware aangesloten en software geïnstalleerd. Voor de
techniek die hierbij komt kijken zorgt de Informatie- en
Communicatietechnologie: ICT.
Deze opleidingen zijn heel geschikt voor iemand:
- die gek is op computers en alles wat daarbij hoort;
-	die het leuk vindt om problemen van computergebruikers
snel op te lossen;
- met taalniveau rond 2 (A2).

ictcollege.nu
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Kosten en verantwoording
De kosten van een geïntegreerd traject kunnen op verschillende
manieren worden betaald. De trajecten voldoen aan de normen
voor gewone beroepsopleidingen. Hierdoor kan bekostiging via
het Ministerie van Onderwijs verkregen worden.
Deelnemers tot 30 jaar komen in aanmerking voor studiefinanciering, met daarin een vergoeding voor het wettelijk
verplichte lesgeld. Ook degenen met een W-document (een
W-document is een verblijfstitel waarmee geen betaalde
arbeid mag worden verricht) komen daarvoor in aanmerking.
Daarnaast worden maatwerkactiviteiten die als extra worden
uitgevoerd benoemd en gekwantificeerd. Voor deze extra
onderwijsinspanningen wordt de kostprijs bepaald, die in
rekening gebracht wordt bij het volgen van de geïntegreerd
traject.

Trajecten en individueel maatwerk
De trajecten zijn gebaseerd op instroom van hele groepen.
Het komt ook voor dat er op een van de instroommomenten
(februari en september, voor sommige opleidingen ook
november en april) geen hele groep te formeren valt. Instroom
is dan toch mogelijk: ROC Midden Nederland heeft gekozen
voor toegankelijkheid vanaf taalniveau A1, ongeacht de
omvang van het aantal aanmeldingen.
De activiteiten worden, in geval van individuele instroom of
instroom van een kleinere groep, afgestemd op de behoeften
van de deelnemer(s) en op de omvang van beschikbare
budgetten binnen een sector. Uiteraard vindt hiervan
verantwoording naar de opdrachtgever plaats.

Toelatingsvoorwaarden
Iedere deelnemer krijgt een intakegesprek en/of een
toelatingsonderzoek. We volgen in principe de onderstaande
uitgangspunten
•	entree-opleidingen
– weinig vooropleiding nodig
•	mbo-opleidingen op niveau 2
– een goed middelbare schoolniveau uit het eigen land
•	mbo-opleidingen op niveau 3 en 4
– minimaal een diploma van een middelbare school tot
universiteit uit het eigen land

We streven ernaar de extra kosten (boven de CREBO
bekostiging) voor de geïntegreerde trajecten rond de
€ 3.250,- te houden (inclusief de kosten voor lesmateriaal,
kleding, gereedschappen en inclusief de extra kosten voor
rapportages). U betaalt daarmee slechts de helft tot een derde
van de werkelijke opleidingskosten. De door het ministerie
bekostigde activiteiten blijven bij de kostprijsbepaling dus
buiten beschouwing. De geïntegreerde opzet van de trajecten
wordt uiteraard door deze duale bekostiging niet aangetast.

Studiekosten

Het lesgeld is ongeveer €1.100,- voor een dagopleiding, maar
dit hoeft een deelnemer niet altijd zelf te betalen:
•	als de deelnemer jonger is dan 30 jaar kan hij
studiefinanciering krijgen: een soort uitkering en soms ook
een vergoeding voor het lesgeld;
•	als de deelnemer boven de 30 jaar is en een laag inkomen
heeft, verstrekt de gemeente vaak een vergoeding.

Open dagen
Op www.kiesjecollege.nu staan de data en locaties van de
volgende open dagen van ROC Midden Nederland.

Meer informatie
Mevrouw J. van Woerden,
(030) 754 83 98 | 06 13 41 16 81 | j.vanwoerden@rocmn.nl
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Opleiden is
ons vak

Wij kennen
de regio

Wij staan met
één been in de
praktijk

Meer weten? Bedrijfsopleidingen.Rocmn.Nl
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Wij leveren
maatwerk

Wij bieden
gecertificeerde
diploma’s

