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LEREN IN DE PRAKTIJK

KENNISMAKEN MET
KIRSTEN BOELHOUWER

ONDERSTEUNING BIJ KEUZES
EN BEGELEIDING NAAR EEN
SUCCESVOLLE START

De dienstverleningssector groeit al jaren.
Ouderen blijven langer zelfstandig wonen
en vragen meer ondersteuning. In grote kantoorgebouwen zijn steeds meer verschillende
bedrijven gevestigd die de gezamenlijke
voorzieningen delen. Ook neemt jaarlijks het
aantal (sport)evenementen en festivals toe.
Wil je in deze ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Ben jij dienstverlenend.
Help je graag mensen. Of ambieer je een
leidinggevende functie. Dan is het Zadkine
Dienstverlening & Facility College voor jou
een logische start. Wij ondersteunen je bij
je keuzes en begeleiden je van het begin
tot je eerste baan of vervolgopleiding.
Vanaf pagina 8 vind je de uitgebreide
informatie over onze opleidingen.
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Onderwijs
bij Zadkine

STUDIEKEUZECENTRUM

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs
in de regio Rotterdam. Je wordt bij ons opgeleid tot
een uitstekende vakman of -vrouw. Bij Zadkine werken
we samen hard aan jouw vakkennis en vaardigheden.
Dat doen we door de theorie te combineren met de
praktijk. Hoe reëler hoe beter!

Zadkine Studiekeuzecentrum;
dé plek voor al jouw studiekeuzevragen!
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? Maak dan een afspraak bij het
Zadkine Studiekeuzecentrum.

op
maat

bol
of
bbl

keuze

Tijdens een persoonlijk gesprek vertellen wij je meer over onze
opleidingen en over studeren bij een van onze colleges. We
nemen de tijd om te onderzoeken welke studie goed bij je past.
Zo zorgen we er samen voor dat jij de juiste keuze maakt.
Uiteraard zijn jouw ouders/verzorgers ook van harte welkom.
Een afspraak maken is zo gebeurd! Je kunt een afspraak maken
via het contactformulier op www.zadkine.nl/studiekeuzecentrum. Of neem contact met ons op via 010 - 2811155 of via
studiekeuzecentrum@zadkine.nl. Wij zijn geopend van dinsdag
t/m vrijdag tussen 10.00 - 17.00 uur.
Het Studiekeuzecentrum kun je vinden op de begane grond van
onze locatie aan het Benthemplein, vlakbij Rotterdam Centraal.

Opleidingen op maat
Zadkine biedt veel verschillende
beroepsopleidingen aan. Deze
opleidingen zijn er op vier niveaus:
• Entree Opleidingen
(Startcollege)
• Basisberoepsopleidingen
(niveau 2)
• Vakopleidingen (niveau 3)
• Middenkader- / specialisten
opleidingen (niveau 4)
Afhankelijk van je vooropleiding
kun je instromen op één van
deze niveaus.

4

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
beroepsopleidende 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 het beste uit jezelf.

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 doorstroommogelijkheden. Zo vergroot
je je kans op een vervolgopleiding
of baan en sluit je opleiding nog
beter aan op je latere beroep.
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Aandacht voor jou!
Zadkine heeft oog voor iedere student en staat voor je
klaar. Als je een extra steuntje in de rug nodig hebt, kun
je ook op ons rekenen. Bijvoorbeeld als je problemen hebt
in je thuissituatie, met je financiën, op school of als je
andere problemen hebt waarover je wilt praten. Als je op
andere gebieden extra hulp nodig hebt, kijken we samen
met jou of het mogelijk is deze te bieden zodat je de
opleiding met succes kunt volgen.

Open dagen
Weet je nog niet precies welke opleiding je wilt volgen?
Kom dan naar een van onze Open dagen! Zie hier de data
of kijk voor meer details op www.zadkine.nl/opendagen.
Donderdag 8 november 2018
Vrijdag 18 januari 2019
Zaterdag 19 januari 2019
Dinsdag 12 maart 2019

15.00 - 20.00 uur
15.00 - 20.00 uur
10.00 - 14.00 uur
15.00 - 20.00 uur

Meeloopdagen
Weet je al wel welke richting je uit wilt maar twijfel
je tussen twee opleidingen? Meld je dan aan voor een
meeloopdag! Tijdens deze dag loop je mee met een
student van Zadkine. Op deze manier zie je precies wat
de opleiding inhoudt, hoor je ervaringen van studenten,
maak je kennis met de docenten en proef je de sfeer
van de locatie. Kijk voor meer informatie op
www.zadkine.nl/meeloopdagen.

Zadkine blog
Veel Zadkine-studenten zijn enthousiast over
hun opleiding. Het is leuk om hun verhalen te lezen.
Kijk op ons blog volgzadkine.nl en lees de ervaringen
van onze studenten.

Studiewijzer
Op www.zadkine.nl/studiewijzer vind je de Studiewijzer.
Dit is een handig keuzemenu waarmee je snel opleidingen vindt die goed bij jou passen. Neem een kijkje!
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Aanmelden
Je kunt je via www.zadkine.nl/aanmelden
direct online aanmelden voor een beroepsopleiding. Op elke opleidingspagina zie je
rechtsboven een groene button ‘Aanmelden
voor deze opleiding’. Als je daarop klikt
ga je naar het online aanmeldformulier.

Opleidingskosten
Kijk voor een overzicht van de
opleidingskosten op de website
www.zadkine.nl/schoolkosten.

Ouders en verzorgers
Voor ouders/verzorgers heeft Zadkine een
aparte pagina ingericht op de website
www.zadkine.nl/ouders. Op deze pagina krijg
je als ouders/verzorgers tekst en uitleg over
het mbo. Ook vind je handige tips om je kind te
steunen bij het oriënteren op het mbo en lees je
hoe je betrokken kunt blijven bij de opleiding van
je zoon/dochter als hij/zij studeert bij Zadkine.

Kans op stage en werk
Op www.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 www.stagemarkt.nl
kun je gemakkelijk zien of je voor deze opleiding
een stage of leerbaan kunt vinden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld over
de specifieke vooropleidingseisen, toekomstperspectief en doorstroommogelijkheden op
onze website www.zadkine.nl.

Op de hoogte blijven?
Vind je het leuk om regelmatig nieuwtjes
te lezen over onze studenten, opleidingen
en studeren in het mbo? Schrijf je dan in
voor onze digitale nieuwsbrief. Ga naar
www.zadkine.nl/nieuwsbrief.

Opleidingskosten
Kijk voor een overzicht van de
opleidingskosten op de website
www.zadkine.nl/schoolkosten.

Studiefinanciering
Studiefinanciering voor het mbo bestaat
uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een
aanvullende beurs, een lening en een
studentenreisproduct. De basisbeurs
en het studentenreisproduct zijn er
voor iedereen. Een aanvullende beurs
en een lening moet je extra aanvragen.
Kijk voor meer informatie op de website
www.duo.nl
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BEKIJK DE SPECS OP ZADKINE.NL

OPLEIDINGENOVERZICHT

Helpende zorg & welzijn
Niveau 2 • bol • 1,5 jaar
1

Benthemplein 15, Rotterdam Centrum

2

Campus Hoogvliet, Elritsstraat 11, Hoogvliet

Helpende zorg & welzijn (vanaf 23 jaar)
Niveau 2 • bol • 1 jaar
3

Sportlaan 13, Spijkenisse

Medewerker sport en recreatie
Niveau 2 • bol • 1,5 jaar
1

Benthemplein 15, Rotterdam Centrum

2

Campus Hoogvliet, Elritsstraat 11, Hoogvliet

Facilitair medewerker
Niveau 2 • bol • 1,5 jaar
1

Benthemplein 15, Rotterdam Centrum

2

Campus Hoogvliet, Elritsstraat 11, Hoogvliet

Facilitair leidinggevende
Niveau 4 • bol • 3 jaar
1
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Benthemplein 15, Rotterdam Centrum

DE DIENSTVERLENINGSSECTOR
GROEITNIET ALLEEN AL JAREN,
MAAR VERANDERT OOK. WIJZIGINGEN
IN WET-EN REGELGEVING, BIJVOORBEELD
OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID, EN
TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
VEREISEN EEN ANDERE MANIER VAN
WERKEN. NAUW SAMENWERKENDE
TEAMS, DIE VERANTWOORDELIJK
ZIJN VOOR HET COMPLETE BEHEER
VAN GEBOUWEN, ZIEKENHUIZEN OF
WINKELCENTRA VRAGEN EEN ACTIEVE
EN FLEXIBELE OPSTELLING VAN DE
DIENSTVERLENENDE MEDEWERKERS.
ALS LEIDINGGEVENDE WORDT MEER EN
MEER EEN BEROEP GEDAAN OP JE
ORGANISATIETALENT, JE VINDING
RIJKHEID, JE SOCIALE- EN
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN.
DOOR ONZE PRAKTIJKGERICHTE AANPAK
HELPEN WIJ JOU DEZE EIGENSCHAPPEN
VERDER TE ONTWIKKELEN.

Facilitair leidinggevende
Niveau 4 • bol • 3 jaar
Bij instellingen en bedrijven werken mensen met
allerlei verschillende functies achter de schermen
om het verblijf van gasten, klanten en personeel
zo aangenaam mogelijk te maken. Dit zijn de
medewerkers van de receptie, beveiliging, schoonmaak, onderhoud en restaurant of bedrijfskantine.
De facilitair leidinggevende zorgt ervoor dat al
deze diensten goed op elkaar zijn afgestemd.
Als je voor deze opleiding kiest, is het belangrijk
dat je dienstverlenend, servicegericht, klantvriendelijk, representatief, sociaal, collegiaal en vooral
heel betrouwbaar bent. Daarnaast ben je als
facilitair leidinggevende stressbestendig, assertief,
omgevingsbewust, oplossingsgericht en creatief.

Tijdens de opleiding ben je op school, volg je
theorievakken en loop je stage. Het eerste jaar bij
een bedrijf in Nederland. In het tweede jaar loopt
de stageperiode door in de zomervakantie en kun
je zowel in binnen- als buitenland stage lopen.
Verder doe je tijdens je opleiding ook een aantal
keuzedelen. Tijdens het derde jaar staat het
leidinggeven centraal bij al je vakken en projecten.
Voorbeelden van organisaties waar je
na je opleiding kunt gaan werken zijn:
overheidsinstellingen, ziekenhuizen,
scholen, financiële- en commerciële
bedrijven en hotels.

Tijdens de opleiding wisselen school en stage elkaar af.
Daardoor maak je kennis met de verschillende
kanten van facilitaire dienstverlening en met
de diverse sectoren, zoals:
• Zorg en welzijn
• Recreatiebranche
• Catering
• Beveiliging
• Techniek, beheer en onderhoud
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BEKIJK DE SPECS OP ZADKINE.NL

ZIT MENSEN HELPEN IN JE BLOED. WIL JE LEREN EN PRAKTIJK
COMBINEREN. VIND JE HET LEUK OM MET MENSEN OM TE GAAN.
WIL JE KENNISMAKEN MET DE VELE MOGELIJKHEDEN IN DE
DIENSTVERLENING. DAN IS EEN KEUZE VOOR HET ZADKINE
DIENSTVERLENING & FACILITY COLLEGE DE JUISTE KEUZE.
ALS JIJ VOOR ONS KIEST, DAN ZIJN WIJ ER VOOR JOU. PERSOONLIJKE
AANDACHT EN EEN VEILIGE OMGEVING STAAN DAARBIJ VOOROP.

Met de opleiding Dienstverlening krijg jij als student een
brede basis. Met dit diploma heb je een betere kans van
slagen op de arbeidsmarkt of bij een vervolgopleiding.

Medewerker sport en recreatie
Niveau 2 • bol • 1,5 jaar

Als student van deze richting ben je sportief,
Naast het basisdeel (eerste half jaar) en het uitstroomprofiel krijg je ook nog een keuzedeel. Bij dit keuzedeel
verdiep of verbreed je je kennis op bepaalde gebieden.
Hiermee kun je beter doorstromen naar een vervolgopleiding of als je wilt gaan werken, dan is je kans
op werk groter.

enthousiast en kun je met verschillende doelgroepen
overweg. Je vindt het leuk om mensen tijdens recreatieve
activiteiten te ondersteunen en enthousiast te maken.

In deze brede opleiding Dienstverlening maak je, na het
volgen van het basisdeel, een keuze uit een van de drie
uitstroomprofielen:

Niveau 2 • bol • 1 ,5 jaar

Helpende zorg & welzijn

Facilitair medewerker
Als student van deze opleiding ben je handig
en kun je met verschillende doelgroepen overweg.
Je vindt het leuk om te ondersteunen. Je bent flexibel,
servicegericht en representatief. En je zorgt ervoor
dat materialen en ruimtes schoon en veilig zijn.

Niveau 2 • bol • 1,5 jaar*
Als helpende zorg & welzijn ben je dienstverlenend,
nauwgezet en zorgzaam. Je kunt goed luisteren en in
teamverband samenwerken. Je vindt het fijn om mensen
thuis of in een verzorgingshuis te ondersteunen.
*

Ben je ouder dan 23 jaar en heb je de juiste vooropleiding,
dan kun je deze opleiding in 1 jaar afronden.
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KENNISMAKEN MET KIRSTEN

Kirsten zit in het tweede jaar van de opleiding Facilitair
Leidinggevende. De overstap van het vmbo naar deze
opleiding was wel iets anders dan ze had verwacht: “Er
wordt op het mbo toch wel meer zelfstandigheid van
je verwacht. We krijgen niet veel huiswerk en de leraren
pushen ons ook veel minder. Op het mbo moet je dus veel
meer dingen zelf doen.”
Tijdens deze opleiding ga je vier dagen naar school en
heb je één dag praktijk. Volgens Kirsten is die verhouding
wel goed. De theorielessen zijn over het algemeen best
actief. Bovendien ga je regelmatig met de klas op uitje
naar bedrijven. Kirsten: “We zijn onder andere bij schoonmaak- en banqueting bedrijven geweest. Dat vind ik heel
leuk, want dan zie je hoe het er in het bedrijfsleven echt
aan toe gaat. Als we tijdens de praktijkdag op school
werken dan sta ik het liefste in de productiekeuken.
Daar kan ik mijn eigen fantasie op het koken loslaten
en leren we bijvoorbeeld ook reclame maken.”
“Na deze studie wil ik graag Makelaardij en Vastgoed aan
het hbo studeren. Ik ben er achter gekomen dat ik graag
met mensen werk en makkelijk praat. Daarnaast hebben
huizen mij altijd al geboeid. Tijdens mijn huidige studie
leer ik hoe ik mijzelf moet presenteren en bijvoorbeeld
ook over het beheer van gebouwen. Het is dus een goede
voorbereiding op mijn vervolgstudie!”
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PROJECTEN IN
DE SPOTLIGHT
ER WORDT OP
HET MBO WEL
WAT MEER ZELFSTANDIGHEID VAN
JE VERWACHT

Rotterdam Marathon
De eerstejaars studenten Dienstverlening
hebben de marathon van Rotterdam ondersteund door te helpen met het klaarzetten
van marktkramen, het aansluiten van
waterpunten, het vullen van sportdranken
en 12.000 bekers met water en de uiteindelijke afbouw van het evenement.
De tweedejaars Dienstverlening schreven
een plan van aanpak voor het evenement.
Daarnaast gaven ze leiding aan een kleine
groep studenten en gaven ze feedback aan
het einde van de marathon over het verloop
van het evenement.

Symposium Korps Mariniers
Enkele klassen Facilitaire dienstverlening
hebben mee gewerkt aan een Symposium
van het Korps Mariniers, bij Erasmus
Universiteit Rotterdam. Enkele taken
waren: parkeerwacht, gids, baliemedewerker bij registratie voor het evenement,
garderobe, petten inname, koffiebuffetten,
assisteren bij de lunch door Tosti World,
assisteren bij de catering en het uitdelen
van de goodie bags. Het was een super
leuke en leerzame dag voor alle leerlingen.
Na het evenement kregen ze een mooi
compliment van Defensie: ‘job well done’.

Volg Zadkine!

Bekijk Zadkine!

Beleef Zadkine!

Blijf op de hoogte!

facebook.com

instagram.com

volgzadkine.nl

zadkine.nl/nieuwsbrief

@zadkinehtfd

@zadkinembo

Blog

Nieuws
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LOCATIES
Benthemplein 15
3032 CC Rotterdam
T 088 945 24 80

Bereikbaarheid
In het centrum van Rotterdam, vlak achter het
Hofplein, vind je ons in het Technikon-gebouw.
We zijn prima bereikbaar via trein (Rotterdam CS),
metro Stadhuis of Rotterdam CS, tram en bus.
En ben je een keer vroeg uit? Lopend ben je al
binnen 5 minuten op de Coolsingel!
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Het gebouw
In ons gebouw aan het Benthemplein zijn veel
verschillende opleidingen van Zadkine gevestigd.
Als je binnenkomt ervaar je al het ondernemende
karakter van onze opleidingen. Bij het bakkerswinkeltje koop je de lekkerste broodjes, koekjes
en gebakjes, die onze studenten in de lessen
bakken. Bij de entree van dit gebouw vind je
tevens onze brasserie ‘In ’t Oude Noorden’ en
ons luxere wijn & spijs restaurant ‘Onder de
Hofbogen’, gerund door studenten. Daar kun je
heerlijk lunchen of dineren voor een eerlijke prijs.
Leuk om je ouders eens betaalbaar mee uit eten
te nemen! Ook kun je voordelig naar de kapper of
een beautybehandeling nemen bij onze studenten
in de prachtige nieuwe salons op de begane grond.
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Campus Hoogvliet

3

Elritsstraat 11
3192 CB Rotterdam Hoogvliet
T (010) 295 06 66

Hou je van sporten?
Op het Benthemplein vind je ook David Lloyd,
een geweldig fitnesscentrum met de modernste
apparatuur, groepslessen en zelfs een zwembad
om baantjes te trekken.

Sportlaan 13
3202 VW Spijkenisse
T (0181) 67 91 11

Op Campus Hoogvliet zitten veel scholen
en bedrijven, het is een levendige plek waar
van alles is te doen. Regelmatig zijn er
sportactiviteiten en leuke workshops. Ook
worden er veel activiteiten georganiseerd
waar de buurt aan meedoet. De Campus is
goed bereikbaar met het openbaar vervoer
en ligt naast metrostation Zalmplaat.

De school is vanaf metrostation
Spijkenisse Centrum goed bereikbaar met buslijn 105, de halte is
voor de deur. In het gebouw is een
kantine op de begane grond en
overal is Wi-Fi beschikbaar!
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WWW.ZADKINE.NL

ZADKINE DIENSTVERLENING & FACILITY COLLEGE

