MBO Terra 2023/24

Informatie en aanmelden
Enthousiast geworden over een van onze entreeopleidingen?
Meld je dan aan vóór 1 april. Je kunt je inschrijven via de
website. Twijfel je nog over je keuze of heb je nog vragen?
Bel of mail dan gerust met één van onze decanen
(de contactgegevens vind je op mboterra.nl).

WK 10 Studiekeuze-event

Entree
Opleidingen

WK 24 Studiekeuze-event

Heb je nog geen diploma, maar wil je wel een mbo-opleiding doen?

Waar wordt de opleiding gegeven?
Kijk op onze website mboterra.nl bij welke vestiging van
Terra de opleiding wordt gegeven.

Event kalender
2 02 2
WK44

2 02 3

Studiekeuze-event

Donderdag 3 november informatievond in Emmen,
Groningen en Meppel van 16.00 uur tot 20.30 uur

WK 4

Studiekeuze-event

Vrijdag 27 januari van 16.00 tot 21.00 uur in Emmen,

Groningen en Meppel.
Zaterdag 28 januari van 10.00 tot 14.00 uur Terra Groningen.
Donderdag 16 maart informatievond op de vestiging
van 16.00 uur tot 20.30 uur
Donderdag 15 juni Last Minute informatiemiddag

van 16.00 tot 18.00 uur

Iets
voor
jou?

Ben je 16 jaar of ouder, werk je graag met je handen en leer je het beste in de
praktijk? Dan is een van onze entreeopleidingen (niveau 1) jouw kans om op het mbo

Wijzigingen onder voorbehoud. Daarnaast kan het ook zo zijn dat we rekening moeten houden met corona. Dan bieden wij je de Studiekeuze-events
in een aangepaste vorm aan. Houd hiervoor onze website en social media kanalen in de gaten.

www.mboterra.nl

te komen. Met een entreeopleiding haal je namelijk in één jaar een diploma
waarmee je een vervolgopleiding kunt volgen of aan het werk kunt.

Dit kun je worden

- (werk)ruimten, gereedschappen en machines

Heb jij het entreediploma gehaald? Dan kun je aan het werk
als assistent bij een hoveniersbedrijf, in de groenvoorziening bij

Groen is
de kleur
van de
toekomst!

een gemeente of bij een agrarisch bedrijf. Bijvoorbeeld bij een
veehouderij, akkerbouwbedrijf of zorgboerderij.

Dit kun je worden
een industrieel bedrijf in de voedingsindustrie of mengvoeder-

Entree Logistiek

industrie. Je helpt dan bij het productieproces van voedings-

De entreeopleiding logistiek is gericht op werken in een

middelen voor winkels. Maar je kunt bijvoorbeeld ook werken

magazijn van een groothandel. Een groothandel is een bedrijf

in de dieetkeuken van een dierentuin, in een kaasfabriek of

dat goederen opslaat, verwerkt en doorverkoopt aan andere

op een ijsboerderij. Mogelijkheden genoeg!

bedrijven. Als assistent logistiek help je bij het transport van
goederen. Verder zorg je dat de goederen op de juiste

Entree Verkoop
Als assistent verkoop zorg je ervoor dat een winkel er

manier worden opgeslagen.

netjes uitziet, je vult producten aan en informeert klanten.

Dit leer je

Je helpt bij de verkoop van producten en helpt bij de
goederenontvangst en opslag.

- verzamelen van goederen en producten;
- controleren van de juiste aantallen;
- goederen en producten klaarmaken voor verzending;
- laden en lossen van goederen.

stukje beter te maken. Hoe gaaf is dat? Kiezen voor een groene opleiding is dus kiezen voor een mooie toekomst.

- klantgereed maken van voedingsproducten.

Heb jij het entreediploma gehaald? Dan kun je aan de slag bij

Mogelijkheden genoeg dus!

Bij Terra MBO leer je een super mooi vak. Met een groene opleiding help je de wereld van morgen een

		schoonmaken;

Dit leer je
- aanvullen van producten in de winkel;
- opbouwen van een artikelpresentatie;

Dit kun je worden

- benaderen en doorverwijzen van klanten;

Heb je je entreediploma gehaald? Dan kun je aan de slag als

- omgaan met producten die bijvoorbeeld over
		 de datum zijn;

assistent medewerker logistiek bij een groothandel,

- schoonmaken en onderhouden van een winkel

transport- of productiebedrijf.

		 en magazijn.

Ook voor jezelf. Want er is in verschillende groene sectoren veel vraag naar vakmensen. Met een studie bij Terra MBO

Entree Horeca en voeding

kun je heel veel kanten op.

Als assistent horeca en voeding help je bij het produceren

Dit kun je worden

van (natuurlijke) voedingsmiddelen of help je in de biologische

Heb jij het entreediploma gehaald? Dan kun je aan de slag bij

keuken. Je verpakt en bewerkt bijvoorbeeld (verse) voedings-

verschillende soorten winkels, zoals een dierenspeciaalzaak,

middelen met de hand of met machines. Je assisteert in de

bloemenzaak of tuincentrum.

Dit ga je doen

Bij een entreeopleiding gaat het vooral om de praktijk, maar je
krijgt ook theorie. We leren je wat een goede werkhouding is,
hoe je goed kunt samenwerken met collega’s en hoe je omgaat
met veranderingen. Tijdens de opleiding die een jaar duurt
leer je om onder begeleiding werk te kunnen uitvoeren.
Je loopt daarom stage of je werkt bij een erkend leerbedrijf.
Daarnaast volg je algemene vakken zoals Nederlands,
rekenen en burgerschap.

Samen kijken we wat het beste bij jou past
Tijdens een entreeopleiding krijg je binnen vier maanden een
studieadvies. Het advies is bijvoorbeeld:
- Je gaat goed in deze opleiding, als je zo doorgaat
		 kun je naar een vervolgopleiding.
- Je gaat goed in deze opleiding, we adviseren je om te
		 gaan werken als je je diploma gehaald hebt.
- Je kunt beter wisselen van entreeprofiel of leerweg
		 (BOL of BBL)
- Je gaat Entree niet halen, we gaan je begeleiden
		 naar werk.
Een studieadvies komt nooit als een verrassing, want tijdens
de opleiding praten we regelmatig met elkaar.

We maken afspraken met je over de studie en over jezelf.
Heb je extra hulp of begeleiding nodig? Je eigen Leercoach
staat altijd voor je klaar.

Uit deze richtingen kun je kiezen
Terra MBO heeft vier richtingen waaruit jij mag kiezen:
- entree Plant, dier of groene leefomgeving;
- entree Logistiek;
- entree Horeca en voeding;
- entree Verkoop.
We vertellen je hier meer over deze richtingen.

biologische keuken bij de opslag en de bereiding van producten.

Dit leer je

Kies wat je het leukst vindt
Tijdens je entreeopleiding kun je ‘keuzedelen’ volgen.

- hygiënisch en zorgvuldig werken;

Deze keuzedelen mag je zelf kiezen, zo krijg je extra kennis en

- bewerken en verwerken van voedingsproducten;

mogelijkheden. Je hebt dan meer kans op een baan.

Alles even overzichtelijk bij elkaar:

Entree Opleidingen
NIVEAU EN STUDIEDUUR
DIPLOMANAAM

NIVEAU

STUDIEDUUR

Assistent plant, dier of groene leefomgeving

1

1 jaar

bij het onderhoud en de aanleg van groen, de oogst van

Assistent logistiek 		

1

1 jaar

gewassen of de verzorging van dieren. Je gaat bijvoorbeeld

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

1

1 jaar

Assistent verkoop		

1

1 jaar

Entree Plant, dier of groene leefomgeving
Als assistent plant, dier of groene leefomgeving help je

bomen planten, bestrating onderhouden, aardappelen
oogsten of dieren voeren.

Dit leer je
- verzorgen en onderhouden van de natuurlijke
		 (leef)omgeving en/of het natuurlijke product;
- onderhouden van materialen, middelen en omgeving;
- transporteren van producten en materialen.

Kijk op

mboterra.nl
bij welke
vestigingen de
opleidingen worden
gegeven!

