
Nieuwe varianten Entree-opleiding op het Graafschap College 
 
Binnen de Entree-opleiding op het Graafschap College zijn 2 nieuwe mogelijkheden gecreëerd: 
Entree  Werkt en Entree Alfa. Hiermee is per direct meer plek voor nieuwe aanmeldingen. 
 
Wat blijft: 

 aankomende studenten moeten voor 1 augustus van het schooljaar waarin ze willen starten 
16 jaar of ouder zijn; 

 de studenten hebben nog geen diploma van eerder genoten onderwijs; 

 de studenten zijn schoolbaar (vaste woonplaats, in staat om te reizen en naar school te 
komen); 

 de Entree-opleiding biedt de mogelijkheid om een Entree-diploma te behalen en daarmee in 
te stromen op de arbeidsmarkt of door te stromen naar niveau 2 van het mbo. 

 de opleiding duurt in principe een jaar. 
 
 
Wat is nieuw: 
Nieuwe onderwijsvorm: Entree Werkt  
Een nieuwe hybride leeromgeving voor leerlingen die uitstroomprofiel Arbeid hebben. De deelnemer 
zal 4 of 5 dagen onbezoldigd werkzaam zijn op een arbeidsplek en het onderwijs komt naar de 
werkplek toe. De docent bezoekt de leerling op zijn werkplek en zorgt door ‘Teaching on the Job’ 
voor leren in de context van de arbeidssituatie. Het Graafschap College zorgt voor een werkplek. 
Studenten die al een werkplek of dagbesteding hebben, komen ook in aanmerking. Het is een bol-
opleiding, dus voor studenten van 18+ is studiefinanciering mogelijk. Ook bbl behoort echter tot de 
mogelijkheden. Er zijn flexibele instroommogelijkheden. Het traject duurt in principe een jaar en 
wordt afgesloten met een Entree-examen en -diploma. 
 
Nieuwe doelgroep: Entree Alfa 
Statushouders die op dit moment de Entree-opleiding volgen, hebben bij aanvang van de opleiding 
een startniveau Nederlands van bijna A2. Hiermee was het tot nu toe voor een grote groep 
statushouders niet mogelijk de Entree-opleiding te volgen. Daar komt nu verandering in: in het 
speciale traject Entree Alfa bieden we Entree-Taalonderwijs met mogelijkheden voor een combinatie 
met Inburgering. De studenten hebben het uitstroomprofiel Arbeid met als doel een werkplek te 
verkrijgen. Voor veel van deze studenten zal Entree Werkt de onderwijsvorm zijn. Ook dit is een bol-
opleiding, dus voor 18+ is studiefinanciering mogelijk. Ook hier behoort bbl tot de mogelijkheden. 
  
Per wanneer? 
Op 29 januari 2018 starten in Winterswijk en in Doetinchem nieuwe groepen.  
  
Vanaf heden kunt u nieuwe studenten aanmelden. Omdat de tijd tussen het bekend worden van 
deze nieuwe Entree-varianten en de start van de opleidingen relatief kort is, geldt een aangepaste 
aanmeldprocedure. Indien u kandidaten heeft, kun u die aanmelden door een mail te sturen aan: 
h.vandenberk@graafschapcollege.nl.  
Vermeld in deze mail a.u.b. de volgende gegevens van de kandidaat: Naam, adres en woonplaats, 
geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. 
Na de aanmelding wordt de deelnemer uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Daarin bespreken 
we alle opties en bekijken wat de best passende optie voor de kandidaat is.  
  
Meer informatie? 
Indien u nog vragen heeft, stel die dan gerust aan: 
  



Helmy van den Berk                                                                      
Zorg-/Loopbaandecaan en seniordocent Entree  
h.vandenberk@graafschapcollege.nl 
088 3242 289 / 06 1266 1162          
 
of 
 
Hans Assink 
Opleidingsmanager Entree 
h.assink@graafschapcollege.nl 
088 3241 128 / 06 4004 8363                                                                              
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