STUDIEGIDS
2023/2024
Verbazingwekkend
jezelf!
Blijf jezelf verbazen en kies, leer
en groei op jouw manier. Ga voor
een van onze mbo-opleidingen!

duloncollege.nl
Dulon College is onderdeel van ROC A12

Voorwoord

Jouw
stijl
JOUW
MBO
Op het Dulon College ben jij aan zet. Het draait om
jouw talenten, toekomstplannen en leerdoelen. Er is
er maar één die daarover gaat en dat ben jij zelf. Dus
helpen wij jou om zelfstandig te leren, op je eigen
niveau en aan je eigen doelen. Met moderne
technologie en de persoonlijke aandacht van
betrokken docenten. Als je weet waarvoor je leert,
leer je makkelijker en met meer plezier.
Wij dagen je uit om jezelf te blijven verbazen over je
mogelijkheden. Maar vooral willen wij de school zijn
waar jij je thuis voelt, zodat je nu en in de toekomst
verbazingwekkend jezelf kunt zijn.
In deze studiegids laten we je zien wat het Dulon
College jou allemaal kan bieden. Wil je graag meer
weten? Bezoek dan de website duloncollege.nl
en kom kijken op onze open dagen!

FEMMY RAVE EN CORA VINKE
Directie Dulon College
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Doorstroomschema

Welk niveau kan ik doen?
Jij weet misschien al welke opleiding je wilt gaan doen,
maar welk niveau past het beste bij je? Het Dulon College
heeft mbo-opleidingen op vier niveaus. Dat maakt de
keuze makkelijk, want vanuit een lager niveau kun je altijd
doorstromen naar een hoger niveau.
Instromen op:

Doe je havo/
vwo 3, 4 of 5?

Havo/vwo-diploma

Niveau 4

Overgangsbewijs van
havo/vwo 3 naar
havo/vwo 4

Niveau 3 of 4

Geen overgangsbewijs
van havo/vwo 3 naar
havo/vwo 4

Niveau 2

Theoretische leerweg

Heb je een
vmbo-diploma?

Gemengde leerweg

Niveau 3 of 4

Kaderberoepsgerichte
leerweg

Basisberoepsgerichte
leerweg

Heb je geen diploma
of een schooldiploma
praktijkonderwijs?

Niveau 2

Entree

Goed om te weten:
Met een niveau 4 diploma
kun je door naar het hbo!
studiegids 2023/2024
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OVERZICHT
MBO-OPLEIDINGEN
2023-2024
Commerciële dienstverlening

Pag. 7

Niveau

Commercieel medewerker

3

Junior accountmanager

4

Medewerker evenementenorganisatie

4

Marketing & communication specialist

4

Intercedent

4

Handel

Pag. 8

Niveau

Retailmedewerker

2

Retailspecialist

3

Retailmanager

4

Ondernemer retail

4

Leidinggevende team/ afdeling/ project

4

Financiële beroepen

Pag. 10

Niveau

Assistant business services*

2

Allround assistant business services

3

Business administration & control specialist

4

Recht & arbeid

Pag. 11

Legal, insurance & HR services specialist
Management support

Pag. 12

Niveau

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

4

Pag. 14

Niveau

Handhaver toezicht & veiligheid

3

Beveiliger 2

2

Beveiliger 3

3

Aankomend medewerker grondoptreden

2

Aankomend onderofficier grondoptreden

3

Service medewerker gebouwen

2

Allround vakkracht onderhoud- en klusbedrijf

3

Sport & bewegen

BBL

4

Office & management support specialist

Veiligheid & Defensie

Niveau

BOL

Pag. 18

Niveau

Sport- & bewegingsleider

3

Coördinator sport & bewegingsagogie

4

Coördinator buurt, onderwijs & sport

4

Coördinator sport, beweging & gezondheid

4

= Locatie Ede
= Uitvoerlocatie Veenendaal

Klik voor meer informatie of ga
naar duloncollege.nl/opleidingen
4
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Horeca

Pag. 20 Niveau

Medewerker facilitaire dienstverlening*

2

Medewerker fastservice*

2

Toerisme

Pag. 20 Niveau

Medewerker sport & recreatie*

2

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

3

Leidinggevende travel & hospitality

4

Uiterlijke verzorging

Pag. 21

Niveau

Schoonheidsspecialist

3

Allround schoonheidsspecialist

4

Verpleging & verzorging

Pag. 22

Niveau

Helpende zorg & welzijn

2

Verzorgende (IG)

3

Verpleegkundige

4

Welzijn

Pag. 24

Niveau

BOL

BBL

BOL

BBL

Kies dan voor het basisjaar van
Service & Support. Het eerste jaar
start je gezamenlijk en daarna kies jij
voor één van onderstaande
opleidingen:

BOL

BBL

• Assistant business services
• Medewerker facilitaire

BOL

BBL

Weet jij (nog) niet
zeker welke opleiding
op niveau 2 bij je past?

•
•
•
•

dienstverlening
Medewerker fastservice
Medewerker sport & recreatie
Medewerker ICT support
Retailmedewerker

Kijk voor meer informatie op
duloncollege.nl/team-service-support
BOL

BBL

Pedagogisch medewerker kinderopvang

3

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

4

Gezamenlijke lessen

Onderwijsassistent

4

Begeleider maatschappelijke zorg

3

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

4

Ga jij een van de onderstaande
niveau 3 of 4 opleidingen volgen,
dan heb je de eerste 25 weken
gezamenlijk les:

ICT

Niveau

Medewerker ICT support*

Entree

BOL

BBL

BOL

BBL

2

Pag. 26

Niveau

Assistent logistiek

1

Assistent verkoop & retail

1

Assistent metaal-, elektro- & installatietechniek

1

Assistent dienstverlening

1

Assistent bouwen, wonen & onderhoud

1

Assistent horeca, voeding of voedingindustrie

1

Assistent mobiliteitsbranche

1

Niveau 3
• Allround assistant business services
• Zelfstandig medewerker travel &
hospitality

Niveau 4
• Marketing & communication
specialist

• Business administration & control
specialist

• Legal, insurance & HR services
specialist

• Office & management support
specialist

Vavo

Pag. 27

• Leidinggevende travel & hospitality

Vmbo-tl/mavo
Havo
Vwo
* Basisjaar Service & Support
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5 tips voor
jouw studiekeuze
1

Wat vind je leuk om te doen?
Bespreek dat ook eens met je
ouders, vrienden en vriendinnen.

!

i
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4
5

?
Overleg
eens met
een LOBdocent

2

Welke toekomstige
beroepen lijken jou
interessant?

3

Zoek
bijpassende
opleidingen

Bezoek een infoavond,
open dag of schrijf je in
voor een meeloopdag

Meer info?
info?
duloncollege.nl/
duloncollege.nl/
studiekeuze
studiekeuze

COMMERCIËLE
DIENSTVERLENING
Marketing, communicatie, sales en marktonderzoek kennen
voor jou straks geen geheimen meer! Vind je het leuk om
met doelstellingen en mensen te werken, dan zit je bij
commerciële dienstverlening op de juiste plek.
Grote kans dat jij gaat werken bij een reclame- of
communicatiebureau, een evenementenorganisatie
of als accountmanager. Daar ga jij aan de slag met
promotie- en verkooptechnieken en zorg jij ervoor
dat de naamsbekendheid van producten groeit en
de omzet stijgt. Ook houd jij je bezig met het
ontwerpen van websites, het maken van content en
het bijhouden van sociale media kanalen.

Opleidingen
•
•
•
•

JIJ BENT:

Het is
mogel
ijk om
de
opleid
ingen
van
Comm
erciële
Dienst
verlen
ing
versne
ld te
volgen

commercieel
creatief
communicatief vaardig

Niveau

Commercieel medewerker
Junior accountmanager
Medewerker evenementenorganisatie
Marketing & communication specialist

3
4
4
4

Ga jij een niveau 3 of 4 opleiding van deze pagina volgen,
dan heb je de eerste 25 weken gezamenlijk les met de
niveau 3 en 4 opleidingen van Recht & arbeid, Financiële
beroepen, Management support, Toerisme en de
opleiding marketing & communication specialist.

Klik voor meer informatie

over commerciële dienstverlening
studiegids 2023/2024
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HANDEL
Verkoop, inkoop en beleving, daar draait het allemaal om in de
detailhandel. Met passende productstyling, persoonlijk klantcontact
én service zorg jij voor klantenbinding en het behalen van goede
omzetresultaten. Als leidinggevende werk je vaak mee en stuur je een
aantal medewerkers aan.
Opleidingen
•
•
•
•
•

Retailmedewerker
Retailspecialist
Retailmanager
Ondernemer retail
Leidinggevende team/ afdeling/ project

Niveau
2
3
4
4
4

JIJ BENT:
goed met cijfers
klantgericht
commercieel
	als leidinggevende goed in het
motiveren van medewerkers

Klik voor meer

informatie over handel
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MARNIX EGTER VAN WISSEKERKE
Student retailmanager - Niveau 4 versneld

Een versneld
traject dankzij
goede prestaties
Marnix koos voor de opleiding
retailmanager, behaalde meteen het
eerste jaar goede cijfers en was altijd
aanwezig. Hij zocht wat meer uitdaging
en zijn studieloopbaanbegeleider
adviseerde een versneld traject.
Verantwoordelijkheid
“Ik ging van periode 3 naar periode 7. Ik stapte van
het eerste jaar over naar het tweede jaar. Ik kwam
dus in een nieuwe klas, maar dat was ook wel weer
leuk. Ik red het prima en heb alles op tijd af. Twee
dagen in de week heb ik projectdagen en werk ik
in groepen. Een deel van de week werken we in de
Leertuin. Je mag dan zelf kiezen wat je wilt gaan
doen. Via een speciale schoolsite kies je een
opdracht uit. Deze wordt ook gecontroleerd en
afgevinkt als het voldoende is. Het is heel anders
dan ik had verwacht. Je krijgt meer vrijheid dan op
de middelbare school. Je leert plannen en hebt
veel verantwoordelijkheid.”

Doorleren op het hbo
“Mijn stage uit het eerste jaar heb ik overgeslagen,
dus ga ik aan het eind van de opleiding pas op
stage. Ik heb nog geen concrete ervaring en weet
ook nog niet wat ik wil gaan doen. Misschien ga ik
een bedrijf opstarten of word ik winkelmanager.
Na de opleiding wil ik nog graag doorleren op het
hbo, waarschijnlijk Commerciële Economie.”
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Jij hebt iets met cijfers en je bent ICT-vaardig. Je werkt geconcentreerd en
nauwkeurig en kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie.
In jouw werk zorg je voor de maandafsluiting, dien je
de aangifte inkomstenbelasting in of stel je facturen
op voor een financiële afdeling, een administratieof accountantskantoor. Voor begrotingen of het
afsluiten van een grote order draai jij je hand niet om.

Na de opleiding
Jij kunt met een diploma aan de slag bij een
administratiekantoor of op de afdeling financiële
administratie van een bedrijf. Na niveau 3 kun je
doorstromen naar niveau 4. Met een niveau 4
diploma kun je op het hbo een studie volgen in
het economisch domein, bijvoorbeeld Accountancy
en Bedrijfseconomie.

Opleidingen
• Assistant business services
• Allround assistant business services
• Business administration & control specialist

studiegids 2023/2024

2
3
4

Ga jij een niveau 3 of 4 opleiding van deze pagina volgen, dan
heb je de eerste 25 weken gezamenlijk les met de niveau 3
en 4 opleidingen van Recht & arbeid, Financiële beroepen,
Management support, Toerisme en de opleiding marketing &
communication specialist.

Klik voor meer informatie
over financiële beroepen
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Niveau

RECHT & ARBEID
Wetten en regels saai? Echt niet! Jij past ze straks namelijk toe bij verschillende
werksituaties of je zorgt dat personeel op de juiste plek gaat werken. Je beheerst
dossiers en met jouw juridische kennis en vaardigheden geef je advies. De wet is
jouw gereedschap om klanten of collega’s te helpen in een commerciële of n
 onprofitorganisatie.
Werkterrein
Jouw werkterrein is breed en interessant. Je gaat
werken in een juridische kantooromgeving of in een
balie- en klantomgeving. Denk aan advocaten
kantoren, rechtbanken, gemeenten, maar ook
personeelsafdelingen, uitkeringsinstanties of een
juridisch loket.

Opleidingen
• Legal, insurance & HR services specialist

Niveau
4

JIJ BENT:
dienstverlenend
nauwkeurig
taalvaardig
Ga jij een niveau 3 of 4 opleiding van deze pagina volgen,
dan heb je de eerste 25 weken gezamenlijk les met de
niveau 3 en 4 opleidingen van Recht & arbeid, Financiële
beroepen, Management support, Toerisme en de
opleiding marketing & communication specialist.

Klik voor meer informatie
over recht & arbeid

Praktijk
situaties
Tijdens de opleiding oefen je
veel praktijksituaties. Ook breng
je een bezoek aan de Tweede Kamer
en je woont een zitting bij in de
rechtbank. Zo ben jij klaar om
op stage te gaan en kan je
eventueel goed doorstromen
naar het hbo.

studiegids 2023/2024

11

DAPHNE GEESSINK
Student office & management
support specialist
Niveau 4

Ik merk dat school
en praktijkervaring
me echt verder
hebben gebracht
Ik wil altijd al secretaresse worden. Als kind ging ik mee naar het kantoor van
mijn vader en zag daar het werk van zijn assistente. Dat vond ik toen al zo leuk,
en nu rond ik zelf bijna de opleiding office & management support specialist af.
Mijn uiteindelijke doel is een goede Personal Assistant (PA) zijn. Dat gaat net
iets verder. Je assisteert dan iemand in de hoogste functies en draagt ook zorg
voor zijn of haar privé-afspraken.
Praktische vakken
Over deze opleiding ben ik erg enthousiast. Al in het
eerste jaar leer je praktische vakken als notuleren,
correspondentie en agendabeheer. In het tweede
jaar heb ik het leerzame keuzedeel ‘Juridisch’
gevolgd. We brachten een bezoek aan de rechtbank
en mochten een echte zitting bijwonen. Ook taal
speelt een belangrijke rol in deze opleiding. Niet
alleen foutloos Nederlands spreken en schrijven,
maar ook Engels en eventueel Duits horen erbij.

Toeristische vakken
Vooral de praktijkopdrachten zijn heel interessant.
We werken met een simulatieproject van De
Efteling. Daarin werk je wekelijks zo’n vijf uur op een
digitaal kantoor en vervul je verschillende functies;
van receptie tot parkreserveringen. Je kunt daarin
ook je creativiteit goed kwijt, bijvoorbeeld met het
maken van PowerPoints en flyers. De opleiding heeft
wel meer toeristische vakken. Zo leer je ook om
buitenlandse reizen te boeken, maar ook annuleren,
een visum regelen en wanneer inentingen
noodzakelijk zijn. Juist dat spreekt mij heel erg aan
in deze opleiding. Ik vind het buitenland erg leuk, ik
dompel me graag onder in andere culturen en wil
talen blijven leren. Een fantastische herinnering aan
deze opleiding heb ik aan de 4-daagse reis naar
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Malta. Daar volgden we een Engelse taalcursus en
gingen we meerder keren op excursie.

Doorzettingsvermogen tijdens stage
Stages heb ik als heel leerzaam ervaren en deze
hebben me echt verder gebracht. In mijn eerste
stage heb ik heel veel geleerd. De verwachting was
hoog en daar ontdekte ik wat doorzettingsvermogen
is. Ik moest leren telefoneren en mensen durven
aanspreken. Dat is gelukt. Nu in mijn tweede stage
merk ik dat school en praktijkervaring me echt
verder hebben gebracht. Geen dag is in dit vak
hetzelfde en soms word je echt volledig in het diepe
gegooid.

Alle kanten op
Wanneer deze opleiding echt bij je past? Als je zin
hebt om talen te leren, flexibel bent, snel kunt
schakelen, goed kunt organiseren en met mensen
kunt omgaan. Het fijne is dat je met dit diploma alle
kanten op kunt. De opleiding is heel breed, dus je
vindt altijd wel je eigen weg in dit vak. Zelf ga ik na
deze opleiding doorstuderen. Ik heb me
ingeschreven voor International Business bij Avans
Hogeschool in Den Bosch. Daarna ga ik eerst graag
aan de slag bij een technisch mkb-bedrijf om van
daaruit door te groeien naar mijn droombaan als PA.

MANAGEMENT
SUPPORT
Ben jij graag van alles op de hoogte en ga je georganiseerd te werk? Als office
professional werk je nauw samen met het management. Je werkt in een dynamische
omgeving en je vindt het leuk om alle ontwikkelingen op de voet te volgen.
JIJ BENT:

Veel bedrijven zijn op zoek naar jou. Eén ding is
zeker: geen dag is hetzelfde! Met je diploma
management support heb je ook een brede basis
om verder te studeren op het hbo.

een organisator
taalvaardig
nauwkeurig

Opleidingen
• Office & management support specialist

Niveau
4

Ga jij een niveau 3 of 4 opleiding van deze pagina volgen,
dan heb je de eerste 25 weken gezamenlijk les met de niveau 3
en 4 opleidingen van Recht & arbeid, Financiële beroepen,
Management support, Toerisme en de opleiding marketing
& communication specialist.

Klik voor meer informatie
over management support
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Anderen veilig
laten voelen.
Dat is wat ik
mooi vind aan
deze opleiding

VEILIGHEID
Jij staat en gaat voor een veilige wereld. Jij zorgt voor particuliere
beveiliging in en om kantoren, havens, vliegvelden, overheidsgebouwen,
bedrijventerreinen, scholen en musea. Of voor publieke veiligheid, waarbij
je voor gemeentes, justitie, de overheid of openbaar vervoer werkt.
Als Beveiliger 2 (Beveiliger, niveau 2) word je
opgeleid tot een professional die de veiligheid in
verschillende situaties kan waarborgen. Je leert zowel
preventief, repressief als dienstverlenend op te treden.
Tevens leer je verdachte situaties te herkennen en
neemt daar doeltreffende maatregelen tegen.
Als Beveiliger 3 (Coördinator Beveiliging, niveau 3)
ligt de nadruk op het leidinggeven en het leren
coördineren van beveiligingswerkzaamheden. Je
raakt bedreven in het aansturen van een team van
beveiligers. Je leert o.a. leidinggeven, rapporteren
aan het management, veiligheidsplannen en
draaiboeken opstellen.
Als Handhaver, toezicht en veiligheid (niveau 3)
zorg jij dat de veiligheid op straat gewaarborgd is
en durf je mensen aan te spreken op hun gedrag.
Jij surveilleert in uniform en bent in dienst van een
gemeente, openbaar vervoersbedrijf of een BOAdetacheringsbureau. Je krijgt bevoegdheden; houdt
mensen staande, mag goederen innemen en
straffend optreden. Je spoort strafbare feiten op en
grijpt in. Wil jij graag bij de politie werken? Dan is
het keuzedeel Politie* wellicht iets voor jou.
*O
 m toegelaten te worden tot dit keuzedeel volgt een strenge
selectieprocedure vanuit school en de Politieacademie.
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Opleidingen
• Beveiliger 2
• Beveiliger 3
• Handhaver toezicht & veiligheid

JIJ BENT:
een aanpakker
stoer
communicatief vaardig

Klik voor meer

informatie over veiligheid

Niveau
2
3
3

ILONA UDINK
Student beveiliger 2
Niveau 2

Stage in de
gevangenis met
als einddoel een
baan bij de politie
“Tijdens mijn opleiding beveiliger 2 kreeg ik de kans om 20 weken stage te lopen bij
de gevangenis in Nieuwegein. Die kans liet ik niet voorbijgaan. Ik zag het als dé
uitdaging om zelfverzekerd te worden en sterker in mijn schoenen te gaan staan.”
Respect afdwingen
“Natuurlijk was het de eerste tijd heel spannend.
De eerste week was ik me er erg bewust van dat ik
tussen mensen liep die hele erge dingen hebben
gedaan en een zware straf uitzitten. Ik was 18 jaar,
het jongste meisje dat daar rondliep tussen 420
gedetineerden. Ik kreeg in het begin vervelende
opmerkingen van de gevangenen en moest daar
mee om leren gaan. In de tweede week heb ik de
knop omgezet, mijn houding aangepast en respect
afgedwongen door aan te geven dat ik daar ben
voor mijn werk.”

Geen dag hetzelfde
“Vanaf dat moment voelde ik mij zelfverzekerd,
zelfstandig en had ik geen angst meer. Ook kreeg ik
goede begeleiding vanuit de stage en school.
Binnen de gevangenis loop je sowieso de eerste tien
weken mee met een mentor. In dit werk is geen dag
hetzelfde. Je vervult functies op 20 verschillende
posten. Dit varieert van portier, bezoek in de gaten
houden, gevangenen begeleiden en controleren bij
de arbeid, de medische dienst bewaken, toezicht
houden bij bouw en bijvoorbeeld de Centrale Post.
Het leukste vind ik het werk bij de medische dienst,
de arbeid en op de Centrale Post. Daar heb je het
meeste contact met de gedetineerden en dus ook
de meeste sensatie.”

Uiteindelijk politie
“Inmiddels heb ik een baan toegezegd gekregen en
kan ik ook met mijn diploma aan het werk in de

gevangenis. Voor mij de opstap om sterker en
volwassener te worden. Want, mijn uiteindelijke
doel is een baan bij de politie.”

Meisjes in de beveiliging?
“Ik krijg vaak de vraag hoe het als meisje is om te
werken in de beveiliging. Dat frustreert mij wel eens,
want juíst als vrouw kun je goed werken in dit soort
beroepen en ben je een aanwinst. Vrouwen treden
heel anders op; die zijn vaak vriendelijker en rustiger
en hebben een andere visie met positieve blik.
Gelukkig zie je steeds meer vrouwen in het vak,
dus er verandert wel iets…”

SKILLS HERO ILONA
Ilona nam deel aan de Skills Heroes, vakwedstrijden
voor het mbo. Na de voorrondes op school en
kwalificatiewedstrijden kwam Ilona met 7 andere
mbo-studenten in de nationale finale. Daar streed zij
om de titel ‘beste vakman/vakvrouw van Nederland’.
Ilona eindigde op de vierde plaats. “Deelnemen aan
de Skills Heroes vond ik echt een verrijking van mijn
opleiding. Je krijgt praktijkcases zoals op school,
maar nu sta je er toch wat meer alleen voor. Ik
kreeg verschillende rollenspellen, waaronder een
aanhouding bij vernieling, agressief gedrag en
verkeerd parkeren. Dit onder het oog van drie
examinatoren en drie acteurs. Spannend vond ik
het niet, maar wel echt een toffe en zeer leerzame
ervaring. Dit staat ook nog eens heel goed op
mijn cv.”
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VEVA:
VEILIGHEID &
VAKMANSCHAP

Van
mbo naar
Defensie

Klein

scha
lig,
spor
tief &
uitda
gend

Sta jij voor een veilige wereld, ben je in voor actie, avontuur, discipline
én heb je een sportieve instelling? Dan kies je voor Defensie!
Wat is VeVa?

VeVa Techniek

VeVa is niet zomaar een opleiding. Het is dé perfecte
opstap naar een loopbaan bij Defensie. Je leert
vaardigheden op het gebied van samenwerken,
improviseren, leiderschap, besluiten nemen en
omgaan met diverse culturen. Na de opleiding kun
je gaan werken bij Defensie. Als je de niveau 2
opleiding volgt, begin je als soldaat bij de infanterie,
cavalerie, artillerie of bij het Korps Mariniers. Als je
de niveau 3 opleiding volgt, kun je aansluitend een
opleiding op de Koninklijke Militaire School volgen.
Na afronding van deze opleiding word je bevorderd
tot onderofficier.

Zit techniek in je bloed en werk je graag met je
handen? Met Veva Techniek heb jij een veelzijdige
opleiding, waarmee je aan de slag kunt bij een
bouwbedrijf, binnen de technische dienst van
verschillende bedrijven of bij de genie; het
bouwbedrijf van de Koninklijke Landmacht.

Opleidingen VeVa grondoptreden
• Aankomend medewerker grondoptreden
• Aankomend onderofficier grondoptreden

Niveau
2
3

Opleidingen Veva techniek

Niveau

• Service medewerker gebouwen
• Allround vakkracht onderhoud- en klusbedrijf

2
3

Klik voor meer

informatie over VeVa
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ROBERT BEVERDAM
Aankomend onderofficier
grondoptreden - Niveau 3

Als militair zie je
de hele wereld
en werk je
voor een doel
Ik heb een technische opleiding metaal/elektrotechniek gedaan, maar ik
ben meer geïnteresseerd in het militair zijn. Ik had een beeld bij deze
opleiding en het klopt. Je sport veel, bent fysiek goed inzetbaar, bent
veel in het bos en je leert veel over het werkveld.

De opleiding is zo opgebouwd dat we steeds drie
weken naar school gaan en één week bivak. In de
schoolweken sporten we, volgen we lessen in onder
meer Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap en
defensieleer. Daar leer je meer over de militaire
basis, militaire EHBO of omgaan met munitie.
Tijdens bivak lopen we een week stage op de
kazerne. We gaan naar buiten en krijgen spannende
opdrachten. Zo moeten we bijvoorbeeld een huis
waarnemen vanuit een zelfgemaakte schuilplaats.

Verbroedering
Het mooie aan deze opleiding vind ik de verbroedering. Je wordt echt opgeleid om op elkaar te
vertrouwen. Zo weet je precies wat je van een
ander kunt verwachten. Binnen Defensie is dat heel
gewoon. Het draait om vertrouwen en discipline.
Ook hiërarchie is geen probleem. Je luistert naar
elkaar en je weet dat je het samen moet oplossen.

Houding & gedrag
Je hoeft geen topsporter te zijn, maar een fitte basis
is noodzakelijk. Daarbij geldt ook een mentaal sterke
houding. Aanstelgedrag kennen we niet en je merkt
dat je de eigen grenzen steeds verder verlegt. Op
uitzending gaan zou ik graag doen. Het is iets waar
je je hele leven iets aan hebt. Het maakt niet uit of
dit in de woestijn, sneeuw of jungle is. We worden
overal voor opgeleid en we doen het allemaal
samen.
Ik loop nu stage bij luchtmobiele brigade, dat vind
ik echt gaaf. Ik wil beroepsmilitair worden binnen
de infanterie. Daar heb ik nog keuze uit heel veel
specialisaties. Maar waar ik écht van droom is een
functie bij de DSI, de speciale antiterreureenheid.
Daar kan ik direct werken aan de veiligheid van de
Nederlandse burgers. Dat is voor mij het meest
belangrijke.
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17

MEIKE BEERS
Student Sport & Bewegen
Niveau 3/4

Bij deze
opleiding
moet je echt
van sport houden!
Tijdens de opleiding Sport & Bewegen sport je natuurlijk veel.
Meestal ben je vier halve dagen in de week actief aan het sporten
op school. Een goede conditie is nodig als je deze opleiding wilt gaan
doen. Om te kijken of het wat voor je is, krijg je vooraf een praktijktest.

Van zwemmen tot anatomie

Sport leren kennen

Je moet echt van sport houden en fanatiek zijn om
deze opleiding te doen. Je bent er echt de hele dag
mee bezig en ook tijdens de opleiding wordt gewerkt
aan onze conditie. De sporten die je krijgt zijn heel
afwisselend. Van vechtsport, dans en fitness tot
squashen, mountainbiken en zwemmen. We geven
zelf veel les en we leren meer over sport en spel.
Tijdens deze opleiding krijg je ook veel theorie. Dat is
bijvoorbeeld lesvoorbereiding, een jaarplan maken,
maar ook anatomie en burgerschap. Les leren geven
is een belangrijk onderdeel.

Sporten vind ik heel leuk. Ik ben gek op skiën en
tennissen. Graag zou ik mijn skidiploma behalen om
les te kunnen geven. Dankzij deze opleiding leer ik
nog meer sporten goed kennen. Zo vind ik volleybal
heel leuk, maar ook basketbal en badminton. Dat
komt omdat je dan de regels leert en je verder
verdiept in een spel. In het eerste jaar loop je 200 uur
een actieve stage. Ik heb dat gedaan bij de tennis
vereniging.

Doorstuderen
Met alle kennis die ik nu opdoe, bereid ik me goed
voor op de Politieacademie. Daar komen sportiviteit,
het omgaan met mensen en mijn ervaring met het
geven van instructies me goed van pas.

18
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SPORT &
BEWEGEN
Mensen in beweging krijgen, sportieve prestaties van een sporttalent verbeteren
of op therapeutische basis werken aan lichamelijke verbetering? Jouw werkterrein
is ontzettend breed. Dit loopt van sportondersteuning, buitensport, recreatie en
toerisme tot bij de buitenschoolse opvang, justitie of defensie.
Opleidingen
•
•
•
•

Niveau

Sport- & bewegingsleider
Coördinator sport & bewegingsagogiek
Coördinator buurt, onderwijs & sport
Coördinator sport, bewegen & gezondheid

3
4
4
4

Sportles in de Topsporthal Ede
De Topsporthal (Van der Knaaphal) is de thuisbasis
van studenten Sport & Bewegen. Hier leer je les
en leiding geven. Dit staat centraal tijdens de
opleidingen van Sport & Bewegen. Zo leer je les
en leiding geven voor diverse doelgroepen in
veel verschillende werkterreinen. Je traint diverse
sporten, geweldbeheersingstechnieken en
de hoogste fysieke eisen. In de hal vind je
geavanceerde fitnessapparatuur, een militaire
hindernisbaan, dans en vechtsportfaciliteiten,
klimwand en veel meer.

Lesgev
en
is een b
elangrij
k
onderd
eel tijd
ens
een op
leiding
van
Sport &
Beweg
en

Klik voor meer informatie
over sport & bewegen
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HORECA &
TOERISME
Zit gastvrijheid in jouw bloed en vind jij het een uitdaging klant
vriendelijkheid naar een hoger plan te tillen? Dan is een toekomst
in horeca of toerisme écht iets voor jou! Of jij nu reizen samenstelt,
activiteiten organiseert of een heerlijke maaltijd bereidt of serveert;
jouw gasten zal het aan niets ontbreken.
Opleidingen
 oreca
H
• Medewerker facilitaire dienstverlening
• Medewerker fastservice
 oerisme
T
• Medewerker sport & recreatie
• Zelfstandig medewerker travel & hospitality
• Leidinggevende travel & hospitality

Klik voor meer informatie
over horeca & toerisme
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JIJ BENT:
Niveau

2
2

2
3
4

gastvrij
communicatief
dienstverlenend
Ga jij een niveau 3 of 4 opleiding van deze pagina volgen,
dan heb je de eerste 25 weken gezamenlijk les met de
niveau 3 en 4 opleidingen van Recht & arbeid, Financiële
beroepen, Management support, Toerisme en de opleiding
marketing & communication specialist.

UITERLIJKE
VERZORGING
Welkom in de wereld waar de klant koning(in) is!
De trends op het gebied van uiterlijke verzorging volg
je op de voet. Je kunt goed met mensen omgaan,
houdt ervan om anderen mooi te maken, te verzorgen
en je geeft daar graag advies in.
Als gediplomeerd schoonheidsspecialist kun je aan
de slag in een schoonheidssalon, sauna of wellness
centrum. Maar je kunt ook aan de slag als vertegen
woordiger van een cosmeticamerk. Of start je
misschien toch liever jouw eigen beautybedrijf?

JIJ BENT:
dienstverlenend
verzorgend
klantvriendelijk

Opleidingen

Niveau

• Schoonheidsspecialist
• Allround schoonheidsspecialist

3
4

Klik voor meer informatie
over uiterlijke verzorging
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VERPLEGING &
VERZORGING
Je helpt graag mensen die niet zo goed voor zichzelf
kunnen zorgen. Dit doe je bijvoorbeeld in een
verzorgingshuis, verpleeghuis of in de thuiszorg.

Met deze opleidingen kun je ook aan de slag in de
kraamzorg, psychiatrie en de gehandicaptenzorg.
Ben je meer verpleegtechnisch ingesteld, dan is het
ziekenhuis mogelijk de plek voor jou.

Klik voor meer informatie

over verpleging & verzorging
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Opleidingen
• Helpende zorg & welzijn
• Verzorgende (IG)
• Verpleegkundige

Niveau
2
3
4

Leren in de praktijk?

Kies voor LARS

Voor studenten van alle niveaus van welzijn, verzorging & verpleging is er nu ook de
praktijkgerichte leerroute LARS. Je volgt geen traditionele lessen op school maar
krijgt diverse leermomenten bij ’s Heeren Loo, een landelijke zorginstelling met
verschillende doelgroepen. Zo leer je met medestudenten, cliënten, begeleiders en
docenten en kies je je eigen leerroute op weg naar een regulier diploma.

Voor wie is LARS geschikt?
Ben je leergierig, wil je graag je eigen theorieroute bepalen door wat
je leert in de praktijk en durf je vragen te stellen, dan kan LARS jouw
ideale route zijn. LARS is mogelijk voor studenten van de volgende
opleidingen:
•
•
•
•
•

Verpleegkundige (niveau 4)
Begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3)
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niveau 4)
Verzorgende IG (niveau 3)
Helpende zorg & welzijn (niveau 2)

Waarom kiezen voor LARS?
•
•
•
•
•
•

Direct leren en werken in de praktijk
Volwaardig meedraaien in een professioneel team
De praktijk vormt de basis voor jouw leerroute
Directe begeleiding in de praktijk door jouw docent en werkbegeleider
Vormgeven van je eigen leerroute, met een mogelijkheid tot versnellen
Een mbo-opleiding met rechtsgeldig diploma en een goede kans op
een baan

Wil jij meer weten? Bekijk de film:
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Je kunt zelf bepalen
wanneer je welke
opdracht doet,
dus ook wanneer
het uitkomt op
de werkplek
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Maatschappelijke zorg
& pedagogisch werk
Maatschappelijke zorg

Opleidingen

Ben jij sociaal, betrouwbaar en help je graag
anderen? Bij Maatschappelijke zorg bied jij hulp aan
mensen in onze samenleving die extra steun hard
kunnen gebruiken. Je kunt werken met mensen met
een lichamelijke of geestelijke beperking.

Maatschappelijke zorg - werken met volwassenen
• Begeleider maatschappelijke zorg
• Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

3
4

Pedagogisch werk - werken met kinderen
• Pedagogisch medewerker kinderopvang
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
• Onderwijsassistent

3
4
4

Pedagogisch werk
Word jij enthousiast van werken met kinderen en
jongeren van 0 t/m 18 jaar? Wil jij kinderen of
jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling en in de
omgang met elkaar? Ga dan aan de slag de slag als
onderwijsassistent of in de kinderopvang.

Klik voor meer

informatie over welzijn
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Niveau

CHEVANNA STAVASIUS
Student gespecialiseerd
Pedagogisch medewerker
Niveau 4

Dit is dé
opleiding als
je wilt werken
met mensen
Een gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt met kinderen en
jongeren, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf, BSO, basisschool of
tieneropvang. Vaak in een coördinerende rol. Chevanna wist niet wat ze
wilde studeren, maar wel dat ze met mensen wilde werken. Na de open
dagen bezocht te hebben, maakte ze haar keuze voor deze opleiding.
Nu zit ze in het tweede jaar van de opleiding.

Interessante opdrachten en vakken
“Ik vond de sfeer bij de eerste kennismaking met
de school meteen heel fijn. Omdat ik werken met
mensen zo belangrijk vind, heb ik voor deze
opleiding gekozen. Het wordt heel fijn opgebouwd.
Het eerste jaar is vooral gericht op het jonge kind.
Daarin draait het om de basis. Naast zaken als
baby’s verschonen en huishoudkunde krijg je
bijvoorbeeld het vak ontwikkelingspsychologie
waarin je geleerd wordt hoe een kind zich ontwikkelt
en door welke fases het kind heen gaat. Je krijgt ook
het vak ‘wie ben ik’, waarbij je je na gaat hoe je
eigen jeugd en ontwikkeling is verlopen.”

Stage is heel leerzaam
“Ook is er veel aandacht voor praktijk. Het eerste
jaar liep ik stage bij een kinderdagverblijf, nu bij een

dagbehandelingscentrum voor kinderen met
opvallend gedrag of een ontwikkelingsachterstand.
Wat ik zo mooi vind aan het werken met deze
doelgroep, is het bieden van ondersteuning die zij
nodig hebben om te groeien en zich te ontwikkelen.”

Straks door naar het hbo
“In het tweede jaar richt je je al meer op wat je wilt.
Dit kan met keuzedelen. De keuzedelen die ik
gekozen heb, zijn ‘expressief talent’ en ‘doorstroom
naar het hbo’. Ik heb voor deze keuzedelen gekozen
omdat je hierbij alle kanten voor je stage op kunt.
Ook kun je met het keuzedeel ‘doorstroom hbo’
alvast kennismaken met het hbo op de CHE. Naar
het hbo wil ik wel, ik denk social work, maar ik heb
ook pedagogiek of toegepaste psychologie bezocht
tijdens een open dag.”
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ENTREE
Heb je nog geen diploma, maar wil je wel een mbo-opleiding doen?
Dan is een Entree-opleiding iets voor jou. Voor de meeste studenten is
het een opstapje naar een vervolgopleiding. Ook als je wilt gaan werken,
is de opleiding een goede keuze. Bij de Entree-opleiding is er een klein,
vast team van docenten en is er veel persoonlijke aandacht. Hierdoor voel jij
je al snel thuis op het Dulon College.
Je kunt kiezen uit zeven Entree-opleidingen
• Assistent verkoop & retail (BOL & BBL)
Kies voor een toekomst in de detailhandel

• Assistent metaal-, elektro- & installatietechniek
(BOL & BBL)
Ga werken bij bedrijven in de elektrotechniek,
werktuigbouwkunde en installatietechniek

• Assistent dienstverlening (BOL & BBL)
Werken bij organisaties in de zorg, welzijn,
facilitaire dienstverlening, horeca en administratie

• Assistent bouwen, wonen en onderhoud (BBL)
Aan het werk in de hout- en meubelbranche,
in de afbouwbranche, in de schilders- en
onderhoudsbranche of in de bouw

• Assistent logistiek (BOL & BBL)
Aan de slag bij een transportbedrijf,
in een magazijn of distributiecentrum

• Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
(BOL & BBL)
Assisteert bij het werk in een restaurant,
bakkerij of cateringbedrijf

• Assistent mobiliteitsbranche (BOL & BBL)
Wil jij technisch aan de slag met alles wat wielen heeft?
Assisteer bij het werken met trucks, campers,
personenauto’s en fietsen.

Toelatingscriteria
• Je hebt geen diploma van een middelbare school.
• Je bent tussen de 16 en 29 jaar.
• Natuurlijk wordt ook verwacht dat je gemotiveerd
bent om naar school en op stage te gaan. Er vindt
een uitgebreide intake plaats om te bepalen of de
opleiding geschikt voor jou is.

Klik voor meer

informatie over entree
26

studiegids 2023/2024

VAVO
Bij vavo kun je een mavo-/ vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma of certificaten
halen om door te kunnen stromen naar het mbo, hbo of wo.
Voor wie is vavo?

Volg je eigen programma

Vavo is geschikt voor jou als…
• Je bent gezakt. Bij vavo doe je alleen die vakken

Op het Dulon College is de vavo kleinschalig en
gemoedelijk. De benadering is er meer volwassenen
dan op een reguliere middelbare school. Je zit niet
in een vaste klas, omdat iedereen zijn/haar eigen
programma volgt. Je krijgt veel persoonlijke
aandacht in de lessen en je krijgt de kans om je
diploma of certificaten te behalen.

over waarvan jij dat wilt;

• Je een extra profiel of extra vakken wilt toevoegen
aan je diploma of extra certificaten wilt behalen;

• Je via vavo wilt doorstromen van vmbo-tl naar havo;
• Je via vavo wilt doorstromen van havo naar vwo;
• Je na je schoolonderbreking toch nog een diploma
wilt halen;

• Jij je verder wilt ontwikkelen voor je huidige of
nieuwe baan.

Klik voor meer

informatie over vavo

VAVO =
Voortgezet
Algemeen
Volwassenen
Onderwijs
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KEUZE
DELEN
BIJVOORBEELD:

Reehorsterweg 80
(Hoofdlocatie)
Reehorsterweg 27

59

Bij het Dulon
College gaan studenten voor uitdaging, ontwikkeling
(Entree)
en praktijkervaring. We kijken waar jouw talenten liggen, maar
bieden je ook extra uitdaging. Zit er iets voor jou tussen?

ONDERNEMERSCHAP
OF DIGITALE
VAARDIGHEDEN

OOK DIT IS
43 BOL
DULON COLLEGE!16 BBL
Studentenraad
Denk mee over het onderwijs en meld je aan
voor de Studentenraad. Wie weet verbeter jij
het onderwijs(beleid) voor jouw medestudenten
of heb je briljante ideeën over evenementen die
gaan plaatsvinden.

20

studentenambassadeurs

Ambassadeurs
1 GEZONDE

SCHOOL
KANTINE
28
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850

Ambassadeurs zijn mbo-studenten die
zich op school, tijdens hun stage of op een
andere manier tijdens hun opleiding
hebben onderscheiden. We kijken verder
dan het halen van hoge cijfers en kiezen
jaarlijks onze Ambassadeur voor de
landelijke verkiezing.

DIPLOMA’S
IN 2016/2017

Skills Heroes
Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo.
Wie de beste student van Nederland is in zijn
of haar vakgebied? Dat wordt bepaald tijdens
een voorronde op de eigen school, kwalificatie
wedstrijden op diverse landelijke mbo-instellingen
en tot slot tijdens de nationale finales!

Gezonde
school
Jouw gezondheid vinden wij belangrijk.
Met het speciale sport- en leefstijl
programma Sport4You doe je in het eerste jaar
een fit- en leefstijltest en volg je een sport
programma. We hebben ‘gezonde schoolpleinen’
én aandacht voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling. Ook op het gebied van
voeding dragen wij bij aan jouw gezondheid. Zo vind je in de kantine en automaten
eten en drinken dat aansluit bij de
doelstellingen van de
Gezonde School.

Buitenlandse
stage
Verleg jij graag je grenzen en wil jij je
persoonlijke groei een boost geven?
Dan is een stage in het buitenland iets
voor jou! Een stage in het buitenland
biedt je de kans om internationale
werk- en leerervaring op te doen, om je
talenkennis een enorme boost te geven
en om andere vaardigheden zoals
ondernemerschap en management
competenties te ontwikkelen.

Verleg je
grenzen!
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PRAKTISCHE INFO
Op het mbo kun je kiezen voor
BOL- en BBL-opleidingen
Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL)
volg je volledig dagonderwijs. Je zit niet alleen in
de schoolbanken, 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, Engels en Loopbaan & 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.

30
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Kosten
BOL
Je moet lesgeld betalen als je op 1 augustus van een
studiejaar 18 jaar of ouder bent. Voor een BOLopleiding betaal je € 1.239,- per studiejaar.*
BBL
Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van
een studiejaar 18 jaar of ouder bent. De hoogte van
het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de
opleiding:
• niveau 1 of 2: € 258,- per studiejaar*
• niveau 3 of 4: € 624,- per studiejaar*

Studentenondersteuning
Heb je extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld
op het gebied van beroepskeuze, emotionele of
praktische problemen of heb je een beperking? Bij
Studentenondersteuning werken deskundigen die
jou kunnen helpen je studie succesvol af te ronden.
*d
 it lesgeld is vastgesteld voor 2022-2023
en is een richtlijn voor 2023-2024

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

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

1

Meld je aan via
duloncollege.nl/aanmelden

2

Vul een digitaal doorstroomdossier
(DDD) in voor Dulon College

3

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

4

Je wordt uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek
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OPEN
DAGEN
BEZOEK HET
DULON COLLEGE
EN KOM NAAR EEN VAN ONZE

OPEN DAGEN

Kijk voor meer informatie op

Bezoekadres
Hoofdvestiging
Reehorsterweg 80
6717 LG Ede

DULONCOLLEGE.NL
/OPENDAG

Postadres
Postbus 82
6710 BB Ede
T 0318 - 45 55 00
E info@duloncollege.nl

duloncollege.nl
Dulon College is onderdeel van ROC A12

