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In onze beroepsopleidingen werken we van school-
vakantie tot schoolvakantie. Korte en overzichtelijke 
onderwijsperiodes dus. Elke onderwijsperiode start 
met een themaweek en maak je kennis met het the-
ma dat die periode centraal staat. In de weken erna 
krijg je theorievakken en praktijklessen die passen bij 
dit thema. 

Zadkine Startcollege heeft drie kleinschalige loca-
ties. Zo leren wij jou snel en goed kennen én leer jij 
ons kennen. In dit magazine lees je welke beroeps-
opleidingen worden aangeboden op welke locatie. 
Of je nou kiest voor Capelle aan den IJssel, Rotter-
dam-Zuid of Spijkenisse: bij ons op school kies je 
voor intensieve begeleiding, zodat we jouw kans op 
succes zo groot mogelijk houden!

Ook als je een extra leerbehoefte hebt, houden  
we hier rekening mee! Bijvoorbeeld als je extra  
Nederlandse taal wenst. Of als je het prettig vindt  
om meer structuur te krijgen. Je vindt er alles  
over vanaf pagina 27.

Al onze foto’s in dit magazine zijn écht. Zo krijg je 
het beste beeld van onze school! Eerlijk en duidelijk, 
daar houden we van!

Jethro Bos
directeur Zadkine Startcollege

Bij ons studeren betekent dat je een beroepsopleiding volgt op mbo 
niveau 1. Dit noemen we ook wel een entreeopleiding. Wij bieden  
entreeopleidingen aan in de beroepsrichtingen dienstverlening,  
horeca, logistiek, techniek en verkoop.
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LOOPBAANPUNT
Iedere student heeft bij ons een eigen begeleider.  
Dit noemen wij een loop baanbegeleider ofwel lb.  
Deze wordt altijd ondersteund door een peercoach van 
het Loopbaanpunt. Dit zijn jongeren van je eigen leeftijd 
die zelf een opleiding volgen. Voor alles dat niet te maken 
heeft met de les kun je bij hen terecht. Dus ook met  
vragen of tips wat je na je opleiding wilt doen.  
Zoals  doorstromen naar niveau 2 of werken.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld over de  
 specifieke vooropleidingseisen, toekomst perspectief  
en doorstroommogelijkheden op onze website  
zadkine.nl/startcollege. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vind je het leuk om regelmatig nieuwtjes te lezen over  
wat er  gebeurt bij Zadkine Startcollege? Volg ons dan via 
Facebook  @zadkinestartcollegerotterdam, Instagram  
@zadkinestartcollege en LinkedIn zadkine-startcollege.

STUDIEMATCH
Ben je benieuwd welke van onze opleidingen bij jouw 
interesses passen? Doe de Studiematch op onze website. 
Een leuke en eenvoudige mini beroepskeuzetest.

DE MYSTART-APP!
Voor studenten die zich aanmelden hebben wij  
de MyStart-app. In deze handige app volg je jouw  

BOL OF BBL
Bij veel opleidingen heb je de keuze 
tussen twee leerwegen: bol of bbl. 
Wil je vooral op school lessen volgen 
en praktijkervaring opdoen via 
stages, dan kies je voor de beroeps-
opleidende leerweg (bol). Wil je juist 
veel praktijkervaring opdoen in een 
bedrijf en maar één of twee dagen 
per week naar school, dan is de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 
je op het lijf geschreven. Met beide 
leerwegen haal je bij Zadkine Start-
college het beste uit jezelf.

AANMELDEN
Je kunt je via zadkine.nl/aanmelden 
en de opleidingspagina direct  
aanmelden voor een beroeps- 
opleiding. Op elke opleidingspagina 
zie je rechtsboven het woord  
‘aanmelden’ in het roze staan.  
Als je daarop klikt, dan ga je naar  
het online aanmeldformulier. 

KANS OP STAGE EN WERK
Op s-bb.nl kun je zien wat de kans  
op het vinden van een stage is en  
wat de kans op werk is als je bent 
afgestudeerd. Op stagemarkt.nl  

kun je gemakkelijk zien of je voor 
deze opleiding een stage of leerbaan 
kunt vinden.

KEUZEDELEN
De keuzedelen zijn in overleg met 
instellingen en  bedrijven uit de regio 
ontwikkeld. Met een keuzedeel kun 
je je opleiding verbreden, verdiepen 
en je richten op doorstroommogelijk-
heden. Zo vergroot je je kans op een 
vervolgopleiding of baan en sluit je 
opleiding nog beter aan op je latere 
beroep. 

Zadkine Startcollege heeft oog voor iedere student en staat 
voor je klaar. Als je een extra steuntje in de rug nodig hebt, dan 
kun je op ons rekenen. Bijvoorbeeld als je problemen hebt in je 
thuissituatie, met je financiën, op school of iets anders waar-
over je wilt praten. Wij kijken samen met jou hoe je toch de 
opleiding met succes volgt. 

persoonlijke voortgang: van aanmelding tot jouw eerste 
schooldag. Je vindt er informatie over je intake, veel- 
gestelde vragen en handige links. Zo ben je goed voor- 
bereid op je start bij Zadkine Startcollege!

OPEN DAGEN
Weet jij nog niet precies welke opleiding je wilt volgen? 
Daar helpen wij je natuurlijk graag bij! Wil je de sfeer 
proeven op school en kennismaken met docenten  
en studenten? Dan verwelkomen wij je graag op een  
van onze locaties.
 
Woensdag 16 november 2022
16.00 - 20.00 uur
Vrijdag 20 januari 2023
16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 21 januari 2023
10.00 - 14.00 uur
Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur

Kijk voor meer informatie op zadkine.nl/opendagen

OPLEIDINGEN OP NIVEAU
Zadkine biedt veel verschillende 
beroepsopleidingen aan. Deze 
opleidingen zijn er op vier niveaus: 
• entreeopleiding, niveau 1
• basisberoepsopleidingen, niveau 2
• beroepsopleidingen, niveau 3
• middenkader- / specialisten- 

opleidingen, niveau 4
Afhankelijk van je vooropleiding kun je instromen op één 
van deze niveaus.

HAAL HET BESTE 
UIT JEZELF! HOE VER WIL

JIJ KOMEN?
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OPLEIDINGSKOSTEN
Kijk voor een overzicht van de 
 opleidingskosten op de website 
 zadkine.nl/studiekosten.

OUDERS EN VERZORGERS
Voor ouders/verzorgers heeft  
Zadkine een aparte pagina ingericht 
zadkine.nl/ouders. Op deze pagina 
staat tekst en uitleg over het mbo. 
Ook vind je handige tips om je kind  
te helpen bij het oriënteren op het 
mbo en lees je hoe je betrokken blijft 
bij de opleiding van je zoon/dochter 
bij Zadkine Startcollege. 

STUDIEFINANCIERING
Studiefinanciering voor de beroeps-
opleidende leerweg in het mbo 
bestaat uit een basisbeurs, een 
aanvullende beurs en een reispro-
duct voor de ov-chipkaart. Er gelden 
voorwaarden voor studiefinanciering 
in het mbo. Kijk voor meer informatie 
op de website duo.nl. 

STUDIEWIJZER
Op zadkine.nl /studiewijzer vind je  
de Studiewijzer. Dit is een handig  
keuzemenu waarmee je snel 
opleiding en vindt die goed bij jou 
passen. Neem een kijkje!

ZADKINE FONDS
Loop je vast in je studie omdat je 
geen schoolboeken, gereedschap of 
speciale kleding kunt betalen? Dat 
is zonde! Met een diploma op zak 
heb je een veel grotere kans op een 
baan. Als je door geldgebrek in de 
knel komt met je opleiding, dan kan 
Zadkine Fonds of Mbo studenten-
fonds jou misschien helpen!  Neem 
voor meer informatie contact op met 
je loopbaanbegeleider (lb).

ZADKINE STUDIEKEUZECENTRUM
Heb je hulp nodig bij het kiezen van 
een studie? Wil je meer informatie 
over een mbo-opleiding? Of wil je 
goed voorbereid de Open dagen 
bezoeken?

Een afspraak maak je online, via mail 
of gewoon door te bellen
• zadkine.nl/studiekeuzecentrum
• studiekeuzecentrum@zadkine.nl
• 088 945 38 88

Later komt steeds dichterbij. Elke dag begrijp je beter wat je wel en niet 
wilt. En bij het vinden van jouw weg kun je vast wat hulp gebruiken. 
Zadkine Startcollege is er voor je. Als je twijfelt of nog geen idee hebt, 
maar ook als je al een plan hebt. Het gaat om jou. De keuzes die je nu 
maakt, zijn belangrijk voor de rest van je leven. 
 
Wij helpen je graag bij het maken van die keuzes. Samen met docenten, 
begeleiders en bedrijven stippelen we jouw  persoonlijke route uit.  
Stap voor stap geven we die samen met jou vorm. Met de ruimte om 
een beetje af te buigen, bij te draaien of even een andere richting op te 
gaan. Zodat jij je talent ontdekt, je hart volgt en je droom waarmaakt. 
Onze ambitie is dat jij Zadkine Startcollege met een baan of vervolg-
opleiding verlaat en terugkijkt op een geweldige tijd. Daarom  zorgen we 
er voor dat je je thuis voelt, je studie uitdagend is en je straks klaar bent 
voor een  volgende stap.
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MAAK WERK 
VAN JEZELF

Bij het plaatsingsgesprek met jou bepalen we samen welke beroepsopleiding 
het beste bij jou past. Voor iedere beroepsopleiding gelden de vakken  
Nederlands, rekenen en het vak persoonlijke ontwikkeling. Tijdens onze  
praktijklessen oefen je beroepsvaardigheden, zodat je je ontwikkelt tot  
een goede assistent in het vak waarvoor jij kiest.

Vier maanden na de start van je opleiding krijg je een studieadvies. Hierin 
wordt vastgesteld of de opleiding bij je past. Dit hangt af van je studie- 
resultaten, je inzet, je competenties en je gedrag.

JIJ BENT UNIEK!
Omdat iedereen anders is, bepalen wij samen welke beroepsopleiding het 
beste bij jou past. Daarbij kijken wij ook naar jouw (thuis)situatie en jou als 
persoon. Onze vijf beroepsopleidingen hebben naast de normale entree-
opleidingen (mbo niveau 1) allemaal verschillende mogelijkheden. Hierdoor is 
er altijd een vorm van jouw beroepsopleiding die speciaal bij jou past!

JE BENT NOOIT TE OUD OM TE LEREN
Zadkine Startcollege kent vijf beroepsopleidingen op mbo niveau 1, oftewel en-
treeopleidingen. Alle opleidingen duren één schooljaar en zijn een bol opleiding. 
Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. Dat betekent dat je lessen volgt op 
school én dat gaat leren in de praktijk. Bijvoorbeeld door stage te lopen.

Er is één uitzondering en dat is Entree Start. Dit is een bbl opleiding. Bbl staat 
voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je veel praktijkervaring opdoet 
omdat je maar één of twee dagen per week naar school gaat. 

Let op!  
Voor een bbl opleiding zoals Entree Start krijg je geen studiefinanciering. 
Voor een bol opleiding kun je wel studiefinanciering aanvragen.

Zadkine Startcollege is er voor iedereen die ouder is 
dan 16 jaar en een mbo niveau 1 diploma wil behalen. 
Na één schooljaar stroom je binnen Zadkine door  
naar niveau 2 of ga je aan het werk als assistent.
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ENTREEOPLEIDINGEN

Zadkine Startcollege kent vijf beroepsopleidingen op mbo   
niveau 1, oftewel entreeopleidingen. Alle opleidingen  duren één 
schooljaar en zijn een bol opleiding. Bol staat voor beroeps-
opleidende leerweg. Dat betekent dat je lessen volgt op school én 
dat gaat leren in de praktijk. Bijvoorbeeld door stage te lopen.

ONZE 
BEROEPS-
OPLEIDINGEN 
OP MBO  
NIVEAU 1

“De docenten zijn aardig,  
open en meedenkend.”

Wie ben je?
“Mijn naam is Lamar Pinas en ik ben 25 jaar. Ik woon mijn 
hele leven al in Rotterdam. Ik heb een oudere en jongere 
broer. Van mijn vaderskant heb ik twee oudere en één 
jongere zus en één oudere en één jongere broer. Vroeger 
heb ik heel veel gesport zoals voetbal, judo, turnen en 
karate. Ook heb ik al best wat bijbanen gehad in het mkb. 
Tegenwoordig ben ik meer bezig met het maken van rap en 
hiphop muziek.”

Wat zijn je hobby’s?
“Tekenen en lezen zijn mijn hobby’s. Met name boeken over 
progressie en mindfulness lees ik. Ik ben namelijk best 
spiritueel ingesteld.” 

Waarom heb je voor Zadkine Startcollege gekozen?
“Ik geloof in dat het leven je stuurt waar je hoort te zijn. Ik 
heb me aangemeld voor een andere opleiding, alleen die 
was vol. Mijn moeder werkt in palliatieve zorg en daardoor 
heb ik gekozen voor een zorgopleiding.” 

Welke opleiding volg je?
“Ik volg de opleiding Assistent dienstverlening & zorg in 
Capelle aan den IJssel.” 

Wat vind je leuk aan deze opleiding?
“De docenten zijn aardig, open en meedenkend. Ik ben 
vorig jaar augustus gestart en dat was nog tijdens corona. 
De lessen waren toen heel theoretisch.”

Wat zou je willen veranderen aan de opleiding?
“De rooster indeling. Wijzigingen kunnen veel sneller 
worden doorgegeven. Bovendien hebben mede studenten 
problemen met het inloggen.”

Is de opleiding zoals je verwachtte?
“Ja hoor. Het is een leuke opleiding waar je leert dienstver-
lenend te werken en te zorgen voor mensen.”

Wat ga je hierna doen?
“Dit jaar diplomeer ik en stroom dan binnen Zadkine door 
naar een vervolgopleiding.”

Is er nog iets dat jij jongeren wilt zeggen die misschien 
ook een mbo-1 opleiding willen volgen?

“Doe vooral wat goed voelt. Volg je morele kompas.”

KENNISMAKEN  
MET LAMAR 
ASSISTENT DIENSTVERLENING & ZORG
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*  Vanaf pagina 27 is meer informatie over de 
opleiding varianten te vinden.

Jij houdt van werken met mensen! Je werkt graag in een 
assisterende functie in de dienstverlening of zorgsector. 
Denk aan kinderdagverblijf, sportschool, basisschool,  
bejaarden/ verzorgingshuis of kapsalon. Je leert te luiste-
ren en problemen op te lossen. Maar ook hoe observeer 
en rapporteer je. Door jou is een bedrijf compleet.

Ben je graag een belangrijk persoon binnen een bedrijf? 
Of wil je gewoon weten welke beroepen je als assistent in 
een bedrijf kunt vervullen? Dan is dit jouw opleiding! 
Zeker als je verder wilt leren in de richting van receptie 
werkzaamheden, onderhoud en beheer van gebouwen 
en bedrijfsomgevingen of het bewaken van de sfeer en 
veiligheid.

Hier leer je alles over het werken in deze creatieve sector. Zo krijg 
je praktijklessen van échte kappers en leer je hoe je moet wassen, 
föhnen en verven. Ook krijg je te maken met make-up en visagie. Je 
zorgt dat in de salon alles schoon en netjes blijft. En je leert hoe je 
met klanten omgaat.

ASSISTENT DIENSTVERLENING 
& UITERLIJKE VERZORGING

Start: augustus en januari 
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel

ASSISTENT DIENSTVERLENING & FACILITAIR

Start: augustus en januari 
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel 
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid 
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

ASSISTENT DIENSTVERLENING
IN ZORG & WELZIJN

Start: augustus en januari
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid 
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

Vind jij stilzitten ook zo lastig? Houd je van sport- en spel-
activiteiten? Lees dan vooral verder, want dan is deze mbo-
1 opleiding wellicht helemaal jouw ding. Oh ja, je moet wel 
behulpzaam zijn én het leuk vinden om met alle soorten 
mensen - oud, jong, aardig en onaardig - om te gaan. 
Wat wij hebben gemerkt, is dat een deel van onze oud 
studenten een heel andere opleiding als vervolg kiest. Het 
meest belangrijke dat je bij onze opleiding leert, is: ontwik-
kelen. Bij ons ontdek je waar jij het beste past en waar je 
passie / kracht ligt. 

Uiteraard betekent het dat je naast jezelf ontdekken zeker 
de basisvaardigheden leert. Het is belangrijk dat je het 
leuk vindt om met alle soorten mensen te werken. Denk 
aan kinderen, ouderen, mensen met een beperking en 
jongeren. Daarnaast moet je sporten natuurlijk wel leuk 
vinden. Je hoeft daar niet super goed in te zijn, maar een 
sportieve houding wordt wel van je verwacht. 
Dus: heb je plezier in sport & bewegen (binnen en buiten), 
vind je het leuk om met mensen om te gaan én wil je ont-
dekken wat nou echt bij jou past? Dan is deze entreeoplei-
ding echt iets voor jou. 

ASSISTENT DIENSTVERLENING
IN EEN SPORTOMGEVING

Start: augustus
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

1. ASSISTENT  
DIENSTVERLENING

De beroepsopleiding Assistent  
dienstverlening heeft verschillende 
varianten*

• Entree Anderstaligen
• Entree Plus
• Entree Start
• Zadkine Startacademie

ZADKINE STARTCOLLEGE JUNIOR
Gegarandeerde opvang bij kinderdagverblijf 
voor jouw kind(eren)
Zadkine Startcollege locatie Rotterdam-Zuid heeft 
een  samenwerking met het naastgelegen kinder-
dagverblijf  KindeRdam Vreewijk. Als jij op deze 
locatie een opleiding volgt, dan is er voor jouw 
kind(eren) altijd gegarandeerd een plek. Samen 
met jou vullen wij de benodigde formulieren in. 
Hoe handig is dat!
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2. ASSISTENT  
HORECA & VOEDING

Maak van je  
passie je beroep!

Start: augustus en januari
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid

Deze beroepsopleiding heeft verschillende 
varianten*
• Entree Plus
• Entree Start
• Zadkine Startacademie

*  Vanaf pagina 27 is meer informatie over de 
opleiding varianten te vinden.

een team, als je voor elkaar en met elkaar werkt.
Met de mbo niveau 1 opleiding Assistent horeca & voe-
ding kun jij allerlei kanten op. Je kunt werken in restau-
rants, bij fast food service bedrijven, een bakkerij, maar 
ook bij cafes en clubs. Dat komt omdat jij leert werken 
met verschillende voedingsmiddelen. De ene dag shake jij 
een cocktail, de volgende dag bak je een brood. 

Je leert werken met uiteenlopende voedingsmiddelen. In 
de horeca, voedingsindustrie en de sector brood en ban-
ket zijn dat versproducten. Je assisteert bij de productie, 
de verwerking en de verpakking van voedingsmiddelen, 
zoals hamburgers inpakken. 

Natuurlijk werk je veilig en hygiënisch; met of zonder 
handschoenen? Wel of geen sieraden? Doe jij je haar in 
een staart of haarnetje? Je leert alles over de kwetsbaar-
heid en houdbaarheid van voedingsmiddelen. Je leert 
dat mensen verschillende eetgewoontes kunnen hebben 
vanuit cultuur, dieet of allergie.

Veel werk je met opdrachten in de praktijk. Dat betekent 
dat jij zorgt dat onze studenten in de lunchpauze een 
lekkere maaltijd kunnen kopen, dat bezoekers van onze 
evenementen alleen maar meer van jouw eten willen  
én je draait mee bij RestoVanHarte; een vrijwilligers- 
organisatie die zorgt dat eenzame ouderen gezamenlijk 
bij ons dineren. 

EXTRA!
Naast je diploma haal je gelijk de gewilde certificaten 
zoals HACCP en snijtechnieken.

Altijd blije gezichten en complimenten als jij hebt ge-
kookt? Maak dan van je passie je beroep! Je leert hoe je 
een lekkere fruitsalade of een broodje tonijn maakt en 
hoe lang deze goed blijven in de koelkast. Dus alles over 
voedingsmiddelen, de houdbaarheid en hygiëne. Maar 
het is vooral… zelf doen! Je krijgt er een kick van als je 
lekker eten bereidt. Je snapt dat eten er ook goed moet 
uitzien. Je begrijpt dat dit ook voor dranken geldt. Kort-
om; je hebt feeling voor de horeca. Je voelt je prettig in 
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Zie jij jezelf al rijden op een heftruck of reachtruck in een 
groot magazijn? Wil jij je steentje bijdragen in het organi-
seren van een goederenstroom binnen een bedrijf? Of ben 
jij die shop of balie medewerker die elk bedrijf zoekt? Lees 
dan even door...

Als ergens de technologie snel gaat, dan is het wel in dit 
beroep! Waar eerst veel mensen nodig waren, nemen 
computers het over. Alleen... deze moeten wel worden be-
diend. Als assistent logistiek assisteer je bij het verwerken 
van de goederenstroom in een bedrijf. Dus vanaf het mo-
ment dat een vrachtwagen met goederen komt voorrijden 
tot het moment dat de goederen bij het eindstation zijn 
aangekomen. Dat hele traject valt onder logistiek.  

Je hebt een uitvoerende rol binnen het bedrijf. Dat bete-
kent dat je onder begeleiding werkt, maar wel zo veel  
als kan zelfstandig. Laat maar zien wat je in huis hebt!

Start: augustus en januari
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel nieuw
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

*  Vanaf pagina 27 is meer informatie over de 
opleiding varianten te vinden.

NIEUW!
Vanaf augustus geeft onze locatie in Capelle aan 
den IJssel ook logistiek. De praktijklessen volg je 
al bij Zadkine Logistiek College, zodat je makkelijk 
doorstroomt. Hoe mooi is dat! 

3. ASSISTENT  
LOGISTIEK

Deze beroepsopleiding heeft verschillende 
varianten*
• Entree Anderstaligen
• Entree Plus
• Entree Start
• Zadkine Startacademie

ALS ERGENS 
DE TECHNOLOGIE 
SNEL GAAT
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4. ASSISTENT  
TECHNIEK 
BREED

Binnen de techniek is er veel uitdagend werk waar je goed verdient.  
Wil jij een brede basis leren en daardoor al je mogelijkheden openhouden? 
Dan is Assistent techniek breed er voor jou!

Je leert van alles de basis. Je gaat zelf aan de slag met bouw, lassen, elektro  
en mobiliteit. Het moment dat je gaat stagelopen, is het moment dat jij  
je specialisatie aangeeft. Jij kiest dan of je verder wilt met bouw, installatie  
of mobiliteit. In die branche zoek je namelijk ook je stageplek en daarin doe  
je examen. Je krijgt les op onze locatie Rotterdam-Zuid en op  locaties  
van niveau 2. Zo maak je alvast kennis met de opleidingen waarnaar  
je kunt doorstromen. 

Start: augustus en januari
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid

*  Vanaf pagina 27 is meer informatie over de opleiding varianten te 
vinden.

Deze beroepsopleiding heeft verschillende varianten*
• Entree Anderstaligen
• Entree Start
• Zadkine Startacademie
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BEN JIJ IEMAND DIE… AFSPRAKEN 
NAKOMT, KLANT VRIENDELIJK IS & GOED 
IS IN HET HELPEN VAN MENSEN?  
VOLG DAN DEZE OPLEIDING!

Droom je van een eigen bedrijf beginnen? Of wil je gewoon weten welke beroe-
pen je als assistent in een bedrijf kunt vervullen? Dan zit je met een entreeop-
leiding Assistent verkoop goed! Je leert alle kneepjes van het vak. 

ASSISTENT VERKOOP

Start: augustus en januari 
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel 
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid 
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

ASSISTENT VERKOOP & ICT
Start: augustus

1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

Ben jij helemaal weg van computers, smartphones én verkoop? Vind jij het 
leuk om computers uit elkaar te halen of juist aan de slag te gaan met software 
programma’s? Dan is de mbo niveau 1 opleiding Assistent verkoop & ict iets 
voor jou. Met dit diploma kun je alle kanten op. Zo kun je in de detailhandel 
werken en heb je specifieke ICT kennis die meerwaarde heeft voor mediabe-
drijven, computer- en telefoonwinkels.

Tijdens deze mbo niveau 1 opleiding krijg je les van docenten die ook op 
niveau 2 lesgeven. Hierdoor kun je na je opleiding makkelijk doorstromen 
naar Medewerker ICT niveau 2. Je kunt natuurlijk ook doorstromen naar een 
verkoopopleiding op niveau 2. 

5. ASSISTENT  
VERKOOP

*  Vanaf pagina 27 is meer  
informatie over de opleiding 
varianten te vinden.

Deze beroepsopleiding heeft twee varianten*
• Entree Start
• Zadkine Startacademie
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1. ASSISTENT 
DIENSTVERLENING

ASSISTENT DIENSTVERLENING 
& UITERLIJKE VERZORGING **

ASSISTENT DIENSTVERLENING & FACILITAIR

ASSISTENT DIENSTVERLENING 
IN ZORG EN WELZIJN

ASSISTENT DIENSTVERLENING 
IN EEN SPORTOMGEVING **

Start: augustus en januari 
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel 
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

** Alleen beschikbaar in Capelle aan den IJssel

2. ASSISTENT  
HORECA & VOEDING

ASSISTENT HORECA & VOEDING

Start: augustus en januari 
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel 
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid

3. ASSISTENT LOGISTIEK 
Start: augustus en januari 
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel nieuw 
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid 
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

De beroepsopleidingen hebben verschillende 
varianten: Entree Anderstaligen, Entree Plus  
Jonge moeders, Entree Plus Structuurklas,  
Entree Start, Zadkine Startacademie. Vanaf pagina 
27 lees je meer over de mogelijkheden!

4. ASSISTENT  
TECHNIEK BREED
Start: augustus en januari 
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid

5. ASSISTENT VERKOOP 
ASSISTENT VERKOOP

ASSISTENT VERKOOP & ICT**

Start: augustus en januari 
1 - Dakotaweg 71 - Capelle aan den IJssel 
2 - Frankendaal 70 - Rotterdam-Zuid
3 - Sportlaan 13 - Spijkenisse

OPLEIDINGEN OVERZICHT*
ALLE OPLEIDINGEN NIVEAU 1 • BOL • 1 JAAR

*  Bekijk de plattegrond op pagina 42 voor meer 
informatie over de locaties

PROBEER
HET ZELF!
WELKE OPLEIDING PAST BIJ JOU?

Zadkine Startcollege doet mee aan de Open dagen en 
Meeloopdagen. Op zich niet heel spannend, alleen wel de 
manier  waarop wij meedoen. Docenten en studenten laten 
jou op een    interactieve manier zien wat de opleiding inhoudt. 
Hierdoor kun je zelf testen of de opleiding bij je past of 
dat een  andere opleiding meer in jouw lijn ligt. Houd onze 
 Facebook,  Instagram en LinkedIn pagina’s in de gaten.  
Hierop laten wij namelijk de eerst komende datum weten!
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ZADKINE STARTCOLLEGE 

ZOMEREVENT 
START MET SUCCES!

Het zomerevent Start met succes! orga-
niseren wij met één reden: dat iedereen 
alsnog in augustus kan starten met een 
mbo niveau 1 opleiding op één van onze 
drie locaties! Door het event in de tuin 
te houden met de aanwezigheid van  
een brassband en een dj is de sfeer van 
Zadkine Startcollege goed voelbaar. 
Uiteraard geniet je volop van de bbq.
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“Geef nooit op en houd  
je hoofd omhoog!” JIJ

BENT
UNIEK!

VARIANTEN BEROEPSOPLEIDINGEN

Omdat iedereen anders is, bepalen wij samen welke beroeps-
opleiding het beste bij jou past. Onze vijf beroepsopleidingen 
 hebben naast de normale entreeopleidingen (mbo niveau 1) 
 allemaal verschillende mogelijkheden. Hierdoor is er altijd een 
vorm van jouw beroepsopleiding die speciaal bij jou past!

Wie ben je?
“Mijn naam is Giangelo Felicia en ik ben een clown; altijd 
lekker vrolijk en eigenlijk nooit boos. Ik had de kans om 
profvoetballer te worden, alleen door een gebrek aan 
zelfdiscipline heb ik die kans laten schieten. Door het 
ouder worden – ik ben nu 19 jaar - leerde ik het leven.  
Ik weet nu meer en leer mensen kennen.” 

Wat zijn je hobby’s?
“Straatvoetbal, anime, lekker eten en slapen. Daarnaast 
heb ik een bijbaan bij een Turkse bezorgdienst. In de 
buurt doe ik ook vrijwilligerswerk.”

Waarom heb je voor Zadkine Startcollege gekozen?
“Ik zat op locatie Spijkenisse van Zadkine Startcollege, 
alleen door mijn verhuizing ben ik overgeplaatst naar 
locatie Capelle aan den IJssel.”

Welke opleiding volg je?
“In Spijkenisse volgde ik eerst de opleiding Assistent Lo-
gistiek. Alleen omdat dit nog niet op locatie Capelle aan 
den IJssel werd gegeven, ben ik de opleiding Assistent 
dienstverlening & zorg gaan doen.”

Wat vind je leuk aan deze opleiding?
“De opleiding Assistent dienstverlening & zorg bevalt 
mij eigenlijk prima. Ik heb zelfs leren strijken en hoe je 
een persoon die gewond is moet behandelen totdat er 
hulp komt.”

Wat zou je willen veranderen aan de opleiding?
“De motivatie van de klas omhoog krijgen, zodat de klas 
compleet is. Dat is lastig, omdat het uit de studenten 
zelf moet komen. De docenten zijn iets te lief en mogen 
best wat strenger zijn.”

Is de opleiding zoals je verwachtte?
“Ik had het niet zo verwacht, maar dat ligt meer aan mij. 
Bij een opleiding zorg hoort nou eenmaal geduld.”

Wat ga je hierna doen?
“In ieder geval wil ik door met een vervolgopleiding. Het 
liefst met logistiek en anders zorg.”

Is er nog iets dat jij jongeren wilt zeggen die mis-
schien ook een mbo-1 opleiding willen volgen?

“Geef nooit op en houd je hoofd omhoog! En... let op 
jezelf en niet op anderen.”

KENNISMAKEN  
MET GIANGELO 
ASSISTENT DIENSTVERLENING & ZORG 
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ENTREE 
ANDERS -
TALIGEN

Spijker je 
Nederlands 

bij!

Bedrijven willen medewerkers met een  diploma, 
zodat zij en ook jij een basis hebben voor een 
goede toekomst. Bovendien is het voor  iedere 
functie en voor jezelf belangrijk dat je de 
 Nederlandse taal goed beheerst. Zowel in  
woord als in geschrift.

Entree Anderstaligen is een opleidingsvariant die anderhalf jaar duurt 
en waar de nadruk ligt op jouw taalontwikkeling. We bieden deze 
opleiding aan samen met Zadkine Educatie. Naast de reguliere lesuren 
Nederlands per week krijg je extra lessen Nederlands aangeboden.  
Zo word je nóg beter in de Nederlandse taal! 

Naast de algemene taalvaardigheden zoals schrijven, gesprekken  
voeren, spreken, lezen en luisteren besteden we aandacht aan de  
taal die nodig is in de beroepsopleiding van jouw keuze! 

Wanneer wij merken, dat jij meer kunt, leggen wij de focus op het  
doorstromen naar een opleiding op niveau 2.

GA VOOR MEER INFO NAAR
ZADKINE.NL/STARTCOLLEGE
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Wanneer je iets meer begeleiding en zorg nodig hebt 
om je mbo niveau 1 diploma te behalen, is Entree Plus* 
een goede keuze. De klassen zijn namelijk kleiner én 
samengesteld met personen die dezelfde achtergrond 
als jou hebben.

*   De klassen van Entree Plus worden  
alleen  samengesteld als er voldoende  
aanmeldingen zijn.

**   Op onze website staat de meest recente 
 groepsindeling.

ENTREE PLUS

GEGARANDEERDE OPVANG  OP  
KINDERDAGVERBLIJF!

Onze locatie Rotterdam-Zuid ligt naast 
kinderdag verblijf (kdv)  KindeRdam Vreewijk.  
Terwijl jij je  opleiding op mbo niveau 1 volgt, is 
jouw kind  heerlijk bij het naastgelegen kdv.  
Een veilig  gevoel en ook nog eens heel handig!  
Of je nou de  opleiding jonge moeders volgt of een 
 andere  opleiding bij ons: voor jouw kind(eren)  
is er altijd plek. Samen vullen we de aanvraag-
formulieren in; we helpen je hier dus bij!

JONGE MOEDERS

Jonge kinderen, een relatie, het huishouden, een sociaal 
leven en ook je diploma op mbo niveau 1 halen. Hoe dan? 
Bij Zadkine Startcollege is er een moederklas; een klas 
waarin studenten zitten die allemaal kinderen hebben. 
Wij zien dat zij elkaar helpen en stimuleren. 

Passend onderwijs door:
• kleine klassen
• extra begeleiding gericht op het combineren van  

het moederschap met een opleiding
• extra kookles, waarbij eten gekookt wordt voor  

het gezin
• goede samenwerking met het kinderdagverblijf
• veel extra begeleiding
• begeleiding ook na het behalen van het diploma
• workshops en training door externe organisaties zoals 

Mama’s Garden

STRUCTUURKLASSEN**

Assistent dienstverlening & facilitair
Assistent horeca & voeding
Assistent logistiek

Speciaal voor als je weet dat je extra structuur nodig hebt. 
Denk aan een diagnose zoals: 
• autisme spectrum stoornis
• ADD
• PDD-NOS
• licht verstandelijke beperking

Bekijk de inhoud van deze 3 opleidingen op pagina  
15 t/m 18.

Passend onderwijs door:
• kleine klassen
• een vast lokaal
• extra begeleiding op school en stage
• begeleiding ook na het behalen van het diploma

NIEUW!
De opleiding Jonge moeders is nu ook op onze 
locatie in Capelle aan den IJssel te volgen.
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Je hebt wel werk en vindt het veilig om toch een mbo niveau 1 diploma op  
zak te hebben. Ook vinden werkgevers dit heel prettig!

Je blijft gewoon vier dagen per week werken. Per week ga je één dag naar 
school. Het maakt niet uit in welke branche je werkt zoals horeca, logistiek  
of verkoop. Je krijgt in elk geval les in: 

• Nederlands
• rekenen
• persoonlijke ontwikkeling student (POS)

Let op! Bij Entree Start ontvang je geen studiefinanciering, omdat het een 
BBL opleiding is.

BBL=per week  
vier dagen 
werken en één 
dag naar school!

Bedrijven willen liever werknemers met een 
diploma. Ook voor jezelf is het beter dat je een 
diploma achter de hand hebt voor de toekomst. 
Maar ja, als je al een baan hebt, waarom zou je 
dan nog naar school gaan? Wij kunnen wel een 
aantal redenen bedenken!

ENTREE 
START

MAAK HET JEZELF MAKKELIJK: 
TERWIJL JE WERKT, HAAL JIJ JE 
DIPLOMA IN ÉÉN SCHOOLJAAR.
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Zadkine Startacademie werkt nauw samen met verschil-
lende organisaties. Het onderwijs sluit direct aan bij 
de praktijk. In de Zadkine Startacademie zijn meerdere 
uitstoomrichtingen mogelijk; die keuze maak jij zelf na 
een oriëntatieperiode. Op deze manier kies je een richting 
die het beste bij jou past. Aan de Startacademie word je 
begeleid door een vast team van ervaren docenten en 
enthousiaste praktijkbegeleiders.

Assistent Dienstverlening, Horeca, Logistiek,  
Techniek of toch Verkoop? Aan de Startacademie  
is het allemaal mogelijk!

Met baangarantie!
Studeren aan een Startacademie betekent dat je gedu-
rende je opleiding een steeds groter deel van de lessen op 
de locatie van de betrokken organisatie volgt. Zo ben je 
steeds minder op school en meer in de praktijk bezig.  
Op dit moment werken we samen met Burger King  
Spijkenisse, Beroepentuin/Haagbouw op Zuid en  
museum Boijmans van Beuningen op Hillevliet en het 
aantal organisaties groeit. Na je diploma kun je zelfs  
in dienst treden bij Beroepentuin/Haagbouw. Als je  
een vervolgopleiding wilt, dan kan dit natuurlijk ook. 

Heb je interesse in een opleiding aan onze Zadkine 
Startacademie? Meld dit dan bij je intakegesprek.  
Samen kijken we naar de best passende mogelijkheid.

Net even anders... 
Als jij helemaal blij wordt van werkend leren en toch een bol 
opleiding wilt volgen, lees dan vooral even verder. Zadkine 
Startacademie is namelijk een opleidingsvariant waarbij je 
gedurende je opleiding een steeds groter deel van de lessen 
op de locatie van de betrokken organisatie volgt. Soms zelfs 
met baangarantie!

ZADKINE  
STARTACADEMIE

EEN BASIS
VOOR EEN
GOEDE TOEKOMST! BEKIJK DE SPECS OP 

ZADKINE.NL/STARTCOLLEGE
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Naast je diploma bestaat ook de mogelijkheid 
om certificaten te  behalen, die aansluiten bij  
de branche waarin je wilt werken. Denk aan 
EHBO, lassen, vorkheftruck, VCA (bouw) en  
HACCP (horeca).

BRANCHE  
CERTIFICATEN 
BEHALEN

“Zeker naar school gaan.  
Het is maar een jaar en  
dan heb je al je diploma.”

Wie ben je?
“Ik ben Touriya Ibirane en 18 jaar oud. Ik woon nog thuis 
bij mijn ouders in Alblasserdam samen met een oudere 
zus en twee jongere zussen. Naast werken en sport 
denk ik ook goed na over de toekomst. Ik wil namelijk 
een eigen bedrijf opzetten; een coachingsbedrijf als 
personal trainer.” 

Wat zijn je hobby’s?
“Mijn hobby is toch echt wel sporten. Hier word ik blij 
van. Stilzitten is niet mijn ding en ik wil altijd bewegen.” 

Waarom heb je voor Zadkine Startcollege gekozen?
“Om eerlijk te zijn heeft mijn vader voor mij gekozen. Ik 
wilde gaan werken, maar mijn vader wilde dat ik naar 
school ging en een diploma haal. Bij het kijken vond ik 
het wel een fijne school.”

Welke opleiding volg je?
“Ik volg de eenjarige opleiding Assistent dienstverlening 
in een sportomgeving in Capelle aan den IJssel.”

Wat vind je leuk aan deze opleiding?
“De combinatie van werken met ouderen en ook aan 
sport doen, is leuk.”

Wat zou je willen veranderen aan de opleiding?
“Meer met dienstverlening doen in de praktijk. Het zit nu 
meer in de boeken. We hebben slechts één praktijkop-
dracht gehad met een wandeling met ouderen en een 
high tea. Dit zouden ze vaker moeten doen.”

Is de opleiding zoals je verwachtte?
“Het is niet echt wat ik verwachtte, omdat ik meer 
dienstverlening dacht te krijgen. Dit was ook bij de 
intake verteld, alleen nu is meer aan sport gedaan dan 
aan dienstverlening.”

Wat ga je hierna doen?
“Na mijn diploma heb ik een jaar vrij. In dat jaar ga ik in 
de zorg werken. Na dat jaar wil ik terug naar school om 
daar de opleiding sport en bewegen te doen.”

Is er nog iets dat jij jongeren wilt zeggen die mis-
schien ook een mbo-1 opleiding willen volgen?

“Zeker naar school gaan. Het is maar een jaar en dan 
heb je al je diploma. Waarna je doorstroomt naar een 
volgend niveau.” 

KENNISMAKEN  
MET TOURIYA 
ASSISTENT DIENSTVERLENING IN  
EEN SPORTOMGEVING
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VAN VSO NAAR MBO
Yulius Onderwijs en Zadkine Startcollege werken samen! 
Leerlingen van Yulius kunnen worden getoetst of zij cognitief het mbo 
aan kunnen. Als dat zo is, dan kunnen zij kiezen uit twee routes: vanuit 
de veilige en bekende omgeving van Yulius een mbo niveau 1 oplei-
ding volgen. De docenten worden ondersteund door de docenten van 
Zadkine Startcollege en zij nemen ook de examens af. Of de leerlingen 
starten bij Yulius en na ongeveer een half jaar stromen zij in op één 
van de drie locaties van Zadkine Startcollege. Drempelloos doorstro-
men van vso naar mbo-1 waardoor na diplomering ook deze leerlin-
gen toegang hebben tot het mbo!

ASSISTENT LOGISTIEK
NIEUW in Capelle aan den IJssel
Vanaf dit schooljaar wordt de eenjarige opleiding Assistent Logistiek 
ook op onze locatie in Capelle aan den IJssel gegeven. Heb je geen 
diploma en wil je wel naar het mbo? Volg dan een jaartje (9 maanden) 
deze opleiding. Alle praktijklessen worden gegeven bij Zadkine Logis-
tiek College dus je stroomt makkelijk door. 

JONGE MOEDERKLAS
NIEUW in Capelle aan den IJssel
Door het enorme succes op onze andere locatie start vanaf dit school-
jaar ook een (jonge) moederklas op onze locatie Capelle aan den IJs-
sel! Kind(eren), huishouden, werken en school... al jouw klasgenoten 
hebben hiermee te dealen. Je bent dus niet alleen! Dus, heb je geen 
diploma en wil je wel naar het mbo, maar vind je het lastig om alles 
te combineren? Volg dan een jaartje (9 maanden) Entree Plus - jonge 
moeders waar je de richting Assistent dienstverlening & zorg volgt. BACK2SCHOOL 

“Wij passen in geen enkel systeem. Wij willen niet in 
één hokje worden gestopt”. Zo maar wat uitspraken 
van jongeren voordat ze naar Zadkine Startcollege 
komen. Klopt, ook wij geloven daar niet in! Wij geloven 
in maatwerk; een traject dat bij jou past en waar jij  
wat aan hebt om zelf een betere toekomst te maken. 
Want die bepaal jij!

Standaard is dat je eerst een dagbestedings- of 
begeleidingstraject afrondt en dan pas naar school 
gaat. Dus van hokje naar hokje. Onzin! Back2school is 
een programma waar je leert wat school ook al weer 
inhoudt én wat het je oplevert terwijl je nog in het 
laatste deel van je dagbestedings- of begeleidingstra-
ject zit. Wij komen dus naar jou toe. Stapje-voor-stapje 
draaien we het om: jij komt steeds vaker – met je 
begeleider – naar ons toe. Als je lekker meedoet, dan 
heb je binnen één jaar je mbo niveau 1 diploma! Je 
kunt daarna werken of doorstromen naar een volgen-
de niveau.

In Rotterdam werken wij samen met Urban Skillsz. 
Alleen als je daar in een dagbestedingstraject zit, 
kun je meedoen aan Back2school. 

In Nissewaard werken wij samen met Stichting JOZ. 
Alleen je huidige begeleider kan je hiervoor aanmel-
den. 

Meer informatie
Wil je meer weten of heb je vragen? Op de websites 
staat meer en anders gewoon bellen of mailen.

Stichting JOZ, locatie Nissewaard
T 010 30 39 040
E fouad.albouayadi@stichting-joz.nl 

Urban Skillsz Skillszhouse Delfshaven
T 085 30 30 780
E info@urbanskillsz.com
urbanskillsz.com

Zadkine Startcollege locatie Rotterdam-Zuid
T 088 945 16 00
E startcollege@zadkine.nl

Zadkine Startcollege locatie Spijkenisse
T 088 945 36 00
E startcollege@zadkine.nl

“    Wij willen niet in één  
hokje worden gestopt.”

DE APP HIRETIME
Modern een stageplek zoeken
Wij zien dat steeds meer bedrijven de mogelijkheid bieden om met 
video te solliciteren. Ook voor een stageplek.  
Om jou goed voor te bereiden op deze ontwikkeling leren  
wij je via een videoboodschap te solliciteren naar een stage- 
plek. Dat doen we met de app van Hiretime. Daarin staan  
alle stageplekken. Met een inlogcode maak je je eigen CV aan. Je 
neemt je videoboodschap op van max. 90 seconden...  
en klaar! Het stagebedrijf ziet jouw cv met videoboodschap en be-
paalt dan of zij jou uitnodigen voor een gesprek.  
Leuker kan solliciteren bijna niet!

Volg ons via Facebook   
@zadkinestartcollegerotterdam,  
Instagram @zadkinestartcollege  
en LinkedIn zadkine-startcollege! 

GA VOOR MEER INFO NAAR
ZADKINE.NL/STARTCOLLEGE
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…  iedere maand locatie  
Rotterdam-Zuid ter beschikking  
stelt aan Resto VanHarte en  
de studenten Assistent  
horeca & voeding hieraan  
meewerken?

…  dé springplank is voor een 
 vervolgopleiding op niveau 2  
of zelfs niveau 3?

…  er ook is om jou te begeleiden  
naar de juiste adressen zoals 
 schuldhulpverlening en  
maatschappelijk werk?

…  op locatie Rotterdam-Zuid money- 
coaches zijn, die jou helpen met  
financiële vragen?

…  zorgt dat jouw kind altijd  
plek heeft bij het naastgelegen  
 kinderdagverblijf KindeRdam? 
Alleen voor de locatie Rotterdam-Zuid

…  jaarlijks een zomerevent  
organiseert?

…  jaarlijks een doorstroomdag  
organiseert, zodat je nóg makkelijker 
doorstroomt naar niveau 2?

…  in Rotterdam en Spijkenisse  
al tijdens je dagbestedings-  
of begeleidingstraject naar  
jou toekomt om je kennis te  
laten maken met onderwijs?

WIST JE DAT
ZADKINE  
START COLLEGE...

MEER WETEN? KIJK OP 
ZADKINE.NL/STARTCOLLEGE

INSTAGRAM
@zadkinestartcollege

FACEBOOK
@zadkinestartcollegerotterdam

BLIJF OP DE HOOGTE!

LINKEDIN
zadkine-startcollege

    
WEBSITE

zadkine.nl/startcollege
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STUDIEKEUZECENTRUM
zadkine.nl/studiekeuzecentrum

LOCATIES
1. DAKOTAWEG 71
2905 AB Capelle aan den IJssel
t. 088 945 29 00

Zadkine Startcollege Dakotaweg is goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Het ligt op een paar 
minuten lopen van metrohalte en winkelcentrum 
De Terp. Je kunt in de buurt dus gemakkelijk een 
snelle lunch of boodschap halen. Je hoeft hiervoor 
niet per se het pand uit: we hebben een gezellige 
kantine waar elke dag lunch gehaald kan worden. 
Tevens hebben we een koffiecorner voor een war-
me drank, een snack of een broodje in een kleine 
pauze. Dakotaweg is kleinschalig van opzet en 
heeft hierdoor een relaxte sfeer.

    

2. FRANKENDAAL 70
3075 XS Rotterdam-Zuid
t. 088 945 16 00

Middenin de woonwijk Vreewijk ligt locatie 
 Franken daal. Hierdoor is de locatie perfect bereik-
baar met fiets, scooter of openbaar vervoer.  
Ook met de auto is er voldoende ruimte rondom  
de school om betaald te parkeren. Naast de school 
ligt een kinderdagverblijf waarmee wij samen- 
werken: ideaal voor jonge vaders en moeders!  
In de kantine is met regelmaat eten te koop dat is 
gemaakt door de studenten horeca & voeding.  
Vanzelfsprekend is er WiFi! 

    

3. SPORTLAAN 13
3202 VW Spijkenisse
t. 088 945 36 00

Zadkine Startcollege locatie Spijkenisse is zeer goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. De bus stopt 
voor de deur. Sportlaan 13 ligt op 5 minuten loopaf-
stand van winkelcentrum Plateau. In de omgeving 
van de school is er voldoende gratis parkeren. We 
zijn een kleine school, maar wel met gratis WiFi en 
verplichte kluisjes. Er is voldoende begeleiding voor 
alle studenten. We werken graag met ouders en 
hulpverleners samen. We hebben een ruime kanti-
ne met lekkere hapjes en een lounge gedeelte.
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