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Op Het Perron kun jij als student groeien
zonder grenzen door uitdagend, modern
en veelzijdig beroepsgericht onderwijs.
Op weg naar een toekomst met perspectief.
Vanuit jouw eigen mogelijkheden. Groeien
in kennis en kunde, maar ook in sociale en
beroepsvaardigheden. Groeien als mens
en (toekomstig) werknemer. Op Het Perron
ontwikkelt iedere student alle kennis,
inzichten en vaardigheden die nodig zijn om
te kunnen doorgroeien op de arbeidsmarkt.
Zolang wij niet in grenzen denken, is alles
mogelijk.
Op Het Perron bieden wij mbo-opleidingen
op niveau 2 aan in de doorlopende leerlijn
vanuit het vmbo (vakmanschapsroute). Heb je
je vmbo-diploma op zak? Dan ben je welkom
in de reguliere mbo niveau 2 opleidingen.
Het Perron brengt je praktisch overal.
Daan Diepeveen
Directeur Het Perron
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Vakmanschapsroute
Op Het Perron stimuleren we
leerlingen al tijdens hun vmbo om
hun mbo niveau 2 diploma te halen.
Dit doen we door middel van de
vakmanschapsroute.
In vier jaar tijd worden leerlingen naar hun mbo niveau 2

Het Perron biedt binnen de vakmanschapsroute de
volgende trajecten aan:

•
•
•
•
•
•
•

Helpende zorg & welzijn
Kok
Gastheer/-vrouw
Retailmedewerker
Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen
Monteur werktuigkundige installaties
Logistiek medewerker

opleiding geleid. Dit vindt allemaal plaats op Het Perron,
zodat zij gedurende deze jaren niet van school hoeven te

Niveau 2 opleiding

wisselen.

Kom je van een andere vmbo-school en wil je een
mbo-opleiding van niveau 2 gaan volgen? Ook dan ben je

De vakmanschapsroute bestaat uit het derde en het vierde

van harte welkom op Het Perron. Je kunt dan direct

leerjaar van het vmbo en het eerste en tweede leerjaar van

starten met een reguliere mbo 2 opleiding op Het Perron.

het mbo. Dankzij een nauwe samenwerking tussen vmbo-

Kijk op de volgende pagina voor het aanbod.

en mbo-docenten worden leerlingen en studenten goed
begeleid. Er is veel ruimte en aandacht voor stages en
praktijkervaring tijdens je opleiding en in het traject wordt
er nauw samengewerkt met het bedrijfsleven.
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Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen

7

Constructiewerker

7

Monteur werktuigkundige installaties
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Logistiek medewerker

8

Logistiek teamleider
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Retailmedewerker

Niveau 2 | BOL/BBL

Niveau 2 | BBL

Niveau 2 | BBL

Niveau 2 | BOL/BBL

Niveau 3 | BOL/BBL

Niveau 2 | BOL
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Kok

11

Gastheer/-vrouw
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Helpende zorg & welzijn

Niveau 2 | BOL/BBL

Niveau 2 | BOL/BBL

Niveau 2 | BOL/BBL
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Het Perron in cijfers
Op Het Perron zijn rond de 1300

leerlingen en studenten
en ongeveer 160 medewerkers. Samen leren en werken
we in ons kleurrijke gebouw, waar vmbo-, praktijken mbo-onderwijs samengaan.
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Werk je het liefst met je handen en voel je je helemaal thuis in
een garage waar je graag sleutelt aan auto’s? Denk eens aan de
opleiding basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen.
De opleiding basis technicus voertuigen en
mobiele werktuigen

in een garagebedrijf. Een gedeelte van de opleiding

Als autotechnicus monteer en vervang je onderdelen en

werkplaats op school en/of bij het leerbedrijf. Op deze

accessoires aan personenauto’s. Je leert hoe je controle-

manier pas je de theorie toe in de praktijk. Tijdens de

en onderhoudsbeurten op professionele wijze uitvoert en

opleiding ga je al aan de slag bij garagebedrijven zoals

hoe je kleine reparaties kunt verrichten. Ook leer je

autodealers en vakgarages.

bestaat uit praktijkopdrachten, die je uitvoert in de

omgaan met (hand)gereedschap en moderne apparatuur.
Je maakt kennis met alle moderne elektronica, zodat jij er
goed mee overweg kunt.
Je werkt ook aan algemene vaardigheden die belangrijk
zijn voor een autotechnicus. Het verlenen van service en
een juiste beroepshouding is bijvoorbeeld erg belangrijk

Jij:
hebt technisch inzicht;
bent nauwkeurig;
kan zowel zelfstandig als samenwerken.

Opleiding
Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen*
* Deze opleiding wordt ook aangeboden als vakmanschapsroute.
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Niveau 2

BOL & BBL

Jij werkt graag met machines en gereedschappen,
waarmee je onderdelen voor grote of kleine constructies
maakt. Je hebt t echnisch inzicht en werkt nauwkeurig.
Dit doe je graag zelfstandig, maar je kunt ook goed in
teamverband werken.
De opleiding constructiewerker
Als constructiewerker bewerk je plaat- en profiel
materialen. Je maakt daar verschillende constructies
bouw. Sommige constructiewerkers produceren
onderdelen, anderen stellen van die verschillende
onderdelen een complete constructie samen. Daar heb
je verschillende technieken voor nodig en die leer je
tijdens de o
 pleiding. Je leert meer over verspanen,
buigen, snijden, ponsen en lassen. Ook leer je technische
tekeningen lezen en de eigenschappen van verschillende
materialen kennen. Je leert (hand)gereedschappen
gebruiken en machines bedienen.
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van, zoals producten voor de constructie- en apparaten-

Opleidingen
Constructiewerker

Niveau 2

BBL

Monteur werktuigkundige installaties*

Niveau 2

BBL

* Deze opleiding wordt ook aangeboden als vakmanschapsroute.
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Logistiek = aanpakken, plannen,
overzicht bewaken, samenwerken
en keuzes durven maken.

De juiste spullen op de juiste tijd op de juiste plaats
krijgen, dát is logistiek. Via de weg, de lucht, het water en
het spoor worden deze dagelijks vervoerd, binnen én
buiten Nederland. Werken in de logistiek kan op allerlei
manieren. Jij zorgt dat producten op de juiste manier

Opleidingen

worden verwerkt in een magazijn of je ontwikkelt

Logistiek medewerker*

Niveau 2

BOL & BBL

Logistiek teamleider

Niveau 3

BOL & BBL

* Deze opleiding wordt ook aangeboden als vakmanschapsroute.
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Transport & Logistiek
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ingewikkelde, maar kostenbesparende logistieke processen. In elke functie kijk jij of dit soepel gaat en of
het proces verder verbeterd kan worden.

Er wordt steeds meer online gekocht. Het is
daarom belangrijk dat jij als retailmedewerker
in de w
 inkel laat zien dat je klanten kunt binden
door jouw klantgerichtheid, e
 nthousiasme en
dienstverlenend karakter.
Retailmedewerker
je goed contact krijgt met de klant, collega’s en jouw
leidinggevende. Ook oefen je in praktijklessen hoe je
verkoopgesprekken voert en de juiste service verleent
aan de klant. Je komt meer te weten over het ontvangen
en opslaan van goederen en hoe je deze artikelen
aantrekkelijk presenteert in een winkel.
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Bij deze opleiding draait alles om verkopen. Zo leer je hoe

Jij:
werkt goed samen;
staat mensen graag te woord;

Opleidingen

weet van aanpakken;

Retailmedewerker*

wisselt gemakkelijk van werkzaamheden.

* Deze opleiding wordt ook aangeboden als vakmanschapsroute.

Niveau 2
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Zit gastvrijheid in jouw bloed en vind
jij klantvriendelijkheid belangrijk?
Dan is een toekomst in de horeca
écht iets voor jou! Of jij nu gasten
verwelkomt of een heerlijke maaltijd
opdient; jouw gasten zal het aan
niets ontbreken.

Wil jij werken in een dynamische omgeving en zit
gastvrijheid in jouw bloed? Welkom in de wereld waar de
klant koning is en jij pas tevreden bent als alle gasten met
een goed gevoel naar huis gaan. Je kunt aan de slag bij
hotels, restaurants, café’s, cateringbedrijven en congrescentra. Daar heb jij een rol in de keuken.

Opleidingen
Kok*

Niveau 2

BOL & BBL

Gastheer/-vrouw*

Niveau 2

BOL & BBL

* Deze opleidingen worden alleen aangeboden als vakmanschapsroute.
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Tijdens de opleiding helpende zorg
& welzijn leer je hoe je onder
steuning biedt bij huishoudelijke,
facilitaire of sociale activiteiten.
Soms ondersteun je cliënten bij
de persoonlijke verzorging.

Je leert hoe je cliënten kunt ondersteunen en hoe je
samenwerkt met collega’s. Je volgt naast vakken als het
begeleiden van activiteiten, huishoudkunde en persoon
lijke verzorging ook Nederlands, rekenen en burgerschap.
Een groot deel van de opleiding is gericht op het opdoen
van praktijkervaring. Je voert zelfstandig en in groepjes
opdrachten uit en je werkt bij een erkend leerbedrijf.

Opleidingen
Niveau 2

BOL
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Helpende zorg & welzijn
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Op het mbo kun je kiezen voor BOL- en BBL-opleidingen.
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BOL) volg je
volledig dagonderwijs. Je zit niet alleen in de school
banken, maar leert ook veel in de praktijk. Je gaat op
excursies, ontmoet gastdocenten, bezoekt bedrijven en
loopt stages. BBL staat voor de beroepsbegeleidende
leerweg. Dat betekent dat je meestal één dag in de week
naar school gaat en daarnaast minimaal 20 uur per week
werkt in jouw vakgebied.

Standaard vakken
Tijdens jouw opleiding staat de praktijk centraal en
doe je veel kennis en ervaring op in jouw vakgebied.
Ook krijg je bij elke opleiding vakken als rekenen,
Nederlands en burgerschap.

Keuzedelen
Alle mbo-opleidingen zijn opgebouwd uit een basisdeel,
een profieldeel en een keuzedeel. Het basis- en profieldeel
zijn ‘vaste’ onderdelen binnen jouw opleiding. Het keuzedeel is nieuw en welk keuzedeel jij kiest, bepaal jij zelf.

Kosten
BOL: Je moet lesgeld betalen als je op 1 augustus van een
studiejaar 18 jaar of ouder bent. Voor een BOL-opleiding
betaal je € 1.239,- per studiejaar.
BBL: Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van

Studentenondersteuning

een studiejaar 18 jaar of ouder bent. De hoogte van het

Heb je extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het

cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de

gebied van beroepskeuze, emotionele of praktische

opleiding:

problemen of heb je een beperking? Bij Studenten

• niveau 1 of 2: € 258,- per studiejaar*

ondersteuning werken deskundigen die jou kunnen

• niveau 3 of 4: € 624,- per studiejaar*

helpen je studie succesvol af te ronden.

* Dit lesgeld is vastgesteld voor 2022-2023 en is een richtlijn voor 2023-2024
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Het Perron is een christelijke scholengemeenschap en
staat open voor iedereen. Van de studenten en ouders
verwachten wij dat zij het christelijke karakter van onze
school respecteren.

Chipkaart
Iedereen krijgt een chipkaart. Je chipkaart heeft een
paar functies:
• Je identificeert je daarmee op school (elke medewerker
kan aan je vragen om deze chipkaart te laten zien);
• Je betaalt ermee voor catering, automaten, school
artikelen en kopiëren. Op Het Perron zijn twee punten
waar je je chipkaart kunt opwaarderen: op het pauzeplein van de onderbouw en bij het pauzeplein van de
bovenbouw/mbo. Draag je pas altijd bij je! Bij verlies
kun je een nieuwe kaart bestellen via de webwinkel.
Bij de helpdesk (tegenover de groene balie) kun je je
nieuwe kaart in ontvangst nemen.

Gedragsregels
Op Het Perron gaan we met respect met elkaar om.
We streven ernaar dat iedereen zich in en om het
schoolgebouw prettig en veilig voelt. Aan de hand van
de gedragscode zorgen we met elkaar voor een veilig
leef- en leerklimaat voor iedereen.
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Welk niveau kan jij doen?
Jij weet misschien al welke opleiding je wilt gaan doen, maar welk niveau past het beste bij
je? Het Perron heeft mbo-opleidingen op twee niveaus.

Instromen op:
Doe je een
vmbo-opleiding
bij Het Perron?

Vakmanschapsroute

Niveau 2

Basisberoepsgerichte
leerweg

Niveau 2

Theoretische leerweg

Heb je een
vmbo-diploma?
Gemengde leerweg

Kaderberoepsgerichte
leerweg

Goed om te weten:
Met een niveau 4 diploma kun
je door naar het hbo!
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Niveau 3 of 4

Aanmelden
in 4 stappen
Heb jij jouw opleiding gevonden?
Schrijf je dan als volgt in:

1

Meld je aan via hetperron.nl

2

Vul een digitaal doorstroomdossier
(DDD) in voor Het Perron

3

Je ontvangt een brief met uitleg over
hoe de aanmelding verder verloopt

Wat is een digitaal
doorstroomdossier
(DDD)?
Het DDD is een extra
digitaal informatiedocument
met gegevens over jouw
vooropleiding en motivatie.
Samen met jouw aanmelding

4

Je wordt uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek

is het DDD het startpunt
voor een kennismaking.
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mbo
Veenendaal

OPEN
DAGEN
Bezoek Het Perron
en kom naar een van
onze open dagen

www.hetperron.nl

