
 

Jouw mbo niveau 2-diploma  

haal je op het Cburg College!

 



Niet alle vmbo-leerlingen vinden de overstap naar het mbo een fijn vooruitzicht. Sommige leerlingen doen 
de mbo-opleiding liever op de eigen, vertrouwde vmbo-school. Dat kan vanaf het schooljaar 2020/2021 op 
het Cburg College.  

Samen met MBO College Zuidoost van het ROC van Amsterdam hebben wij een opleidingstraject 
ontworpen, waardoor je het mbo niveau 2-diploma bij ons op school kunt halen. Dit betekent dat je na je 
examen op het Cburg College jouw vervolgopleiding kunt doen!

Jouw mbo niveau 2-diploma  
haal je op het Cburg College! 

 
  

• Heb je bijna je vmbo-basis diploma? 
• Ga je door naar het mbo, maar blijf je eigenlijk liever in  

je vertrouwde vmbo-omgeving?  

Heb je beide vragen met ‘ja’ beantwoord?  
Dan is verlengd vmbo misschien iets voor jou.

Drie richtingen op mbo niveau 2

Op de website van het ROC van Amsterdam (www.rocva.nl) kun je zien dat er heel veel mbo-opleidingen zijn. 
Wij bieden vanaf 2019 drie opleidingen van het ROC van Amsterdam aan in ons gebouw.  
Die opleidingen zijn:

• Verkoper niveau 2
• Medewerker facilitaire dienstverlening niveau 2
• Medewerker DTP niveau 2

Duur van de opleiding

Net als bij de reguliere mbo niveau 2-opleidingen duurt de opleiding één jaar, anderhalf jaar of twee 
jaar. De duur van de opleiding hangt af van hoe je jezelf ontwikkelt en in hoeverre je in staat bent je de 
beroepscompetenties eigen te maken. Net als bij de reguliere opleiding sluit je de opleiding af met een 
examen.

Wij hebben deze opleiding samen met MBO College Zuidoost opgezet en er voor gezorgd dat de  
aansluiting op de vmbo-opleiding zo goed mogelijk is. Dit vergroot jouw kans om de opleiding binnen 2 jaar 
met een diploma af te sluiten. En misschien zelfs sneller.

Na de opleiding kun je gaan werken, want je heb een startkwalificatie. Je kunt natuurlijk ook verder leren op 
een mbo niveau 3-opleiding.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je zit ongeveer 60% tot 75% van de tijd op school. De rest van de tijd loop je stage en doe je praktijkervaring 
op. Je krijgt beroepsgerichte vakken en algemene vakken als Nederlands, rekenen en Engels. 



 
Verkoper

Waar word je voor 
opgeleid? 
Wil jij graag aan de slag als 
verkoper in een winkel of 
warenhuis? Kies dan voor de 
opleiding Verkoper. Je leert 
hoe je een goede verkoper 
wordt. 

In jouw beroep draait alles 
om goed contact met de 
klant. Het is belangrijk 
dat je klantvriendelijk 
en behulpzaam bent. Je 
moet ook advies kunnen 
geven over de artikelen 
die je verkoopt. Ook zorg 
jij voor een mooie en 
opvallende presentatie van 
de artikelen in de winkel. 
Levert een vrachtauto 
nieuwe artikelen af? Dan 
neem jij ze in ontvangst. Je 
doet de administratie en 
je regelt dat de artikelen 
worden opgeslagen en 
worden tentoongesteld in de 
winkel. Je voert veel taken 
zelfstandig uit onder leiding 
van je manager.

Wat leer je?
• Je ontvangt en helpt klanten 
• Je voert verkoopgesprekken 
• Je bedient de kassa en 

plaatst bestellingen 
• Je bouwt presentaties van  

artikelen en vult voorraad 
aan 

• Je ontvangt en slaat  
artikelen op

Waar kun je werken?
• Winkels 
• Warenhuizen 
• Supermarkten

Medewerker Facilitair 

Waar word je voor 
opgeleid? 
Vind je het leuk om  
het mensen naar de 
zin te maken? Om de 
werkomgeving mooi en 
netjes te houden? Kies 
dan voor de opleiding 
Medewerker facilitaire 
dienstverlening.

In jouw beroep doe je 
ondersteunend werk. Je 
verwerkt de post, neemt 
goederen van leveranciers 
in ontvangst, doet kleine 
reparaties. Door jou kunnen 
mensen in een gebouw 
wonen of werken. Vaak ben 
jij het eerste aanspreekpunt. 
Geen dag is hetzelfde. 
Je hebt veel contact met 
cliënten en collega’s. Het 
is een afwisselende baan. 
Werken met mensen maakt 
elke dag anders. 

Wat leer je?
• Je bent ondersteunend en 

servicegericht
• Je beheert voorraden en 

verzorgt de logistiek
• Je ondersteunt de 

organisatie, zodat 
bijeenkomsten en 
evenementen goed lopen

• Je voert catering-
werkzaamheden uit

• Je beheert gebouwen en 
apparatuur

• Je bent gastvrij naar 
bezoekers

• Je maakt werkplanningen

Waar kun je werken?
• Kantoren
• Magazijnen
• Woon- en zorgcentra
• Onderhouds- en 

schoonmaak-bedrijven
• Horeca
• Recreatiebedrijven
• Sportaccommodaties

Medewerker DTP 
 
Waar word je voor 
opgeleid? 
Vind je het leuk om met 
computers te werken en  
mooi drukwerk te maken? 
Kies dan voor de opleiding 
Medewerker DTP (desktop 
publishing).
 
In dit beroep zit je veel achter 
de computer en vertaal je 
de wensen van de klant 
naar publicatie. Je maakt  
aangeleverde documenten 
op. Soms help je ook bij de 
productie van het drukwerk of 
help je bij presentaties. Soms 
richt je een werkruimte in en 
zorg je dat alles in orde blijft. 
Vaak voer je de taken uit 
onder leiding van een ervaren 
DTP-er.

Wat leer je?
• Je leert te werken met 

diverse Adobe software 
pakketten zoals o.a 
Illustrator, Indesign en 
Photoshop.

• Je ondersteunt de 
activiteiten om publicatie tot 
stand te brengen

• Je lost problemen bij het 
druk- en printproces op.

• Je richt een werkplek met 
computers en printers in en 
onderhoudt de werkplek

• Je handelt servicegericht 
• Je gaat om met klanten 
• Je geeft informatie
• Je ontvangt en controleert 

leveringen
• Je doet voorraadbeheer

Waar kun je werken?
• Printshop
• Copyshop
• Reclamebureau
• Multimediabedrijf
• Uitgeverij
• Drukkerij
• Communicatiebedrijf



Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding zijn er twee toelatingseisen:
1. Diploma vmbo-basis in een verwant profiel (zie schema hieronder)

Diploma vmbo Verwant profiel

Profiel Economie & Ondernemen Verkoper

Profiel Dienstverlening & Producten Facilitair medewerker

Profiel Media, vormgeving & ICT Medewerker DTP

2. Uit een toelatingsgesprek blijkt dat het traject passend voor je is. Wat passend is leggen we hieronder 
uit.

Het toelatingsgesprek 
Sommige leerlingen hebben moeite met veranderingen en zijn gebaat bij de vertrouwde sfeer en 
begeleiding van het vmbo, waarbij de docenten de leerlingen kennen. Een omgeving waarbij de schoolse 
sfeer nog heerst. In ons mbo-traject organiseren we, vanuit deze veilige leeromgeving, de stages voor de 
leerlingen en proberen we de zorgstructuur van het vmbo te verlengen. Er zijn ook leerlingen die beter een 
mbo-opleiding op een ROC kunnen volgen. Deze leerlingen moeten de wereld gaan ontdekken en kunnen 
hun mbo-opleiding beter volgen op een reguliere mbo-school. 

Of het traject geschikt is voor jou, onderzoeken we tijdens het toelatings-gesprek. Je wordt voor dit traject 
voorgedragen door de zorgcoördinator.

Inschrijven

• Je bespreekt je interesse voor de mbo-opleiding met de decaan of de zorgcoördinator van school. De 
decaan/zorgcoördinator stuurt een mail aan i.inhetveld@cburgcollege.vova.nl, waarin hij/zij aangeeft dat 
je interesse hebt in het mbo-traject op het Cburg College. 

• Je schrijft je in via de website van het ROC van Amsterdam (rocva.nl). 
Je kiest voor MBO College Zuidoost en voor de opleiding Servicemedewerker niveau 2 (onder deze 
opleiding vallen de aangeboden drie opleidingen). Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek.

• De opleiding start als er voldoende aanmeldingen zijn. Zijn deze er niet, dan kun je natuurlijk de 
opleiding doen bij het ROC van Amsterdam. 

Informatie 

Wil je meer informatie over dit mbo-opleidingstraject, dan kun je contact opnemen met de heer Rood. 
Telefoonnummer: (020) 579 71 30
E-mail: g.rood@cburgcollege.vova.nl

Cburg College | Foekje Dillemastraat 116 | 1095 MK Amsterdam 
(020) 579 71 30 | cburgcollege.nl | info@cburgcollege.vova.nl

In samenwerking met  
MBO College Zuidoost.


