Aankomend onderofficier grondoptreden MBO 3 Defensie (3 weken)
Scholingstraject voor volwassenen
Crebo 25600

Intro
Werk je graag in een militaire omgeving in binnen- of buitenland? Heb je een goede conditie, ben je sportief, heb je veel
discipline en wil jij aan de slag als militair bij de Koninklijke Landmacht? En wil je daar ook verantwoordelijkheid dragen?
Dan is deze opleiding echt iets voor jou.
Als aankomend onderofficier grondoptreden stuur je een team militairen aan tijdens de uitvoering van militaire opdrachten.
Denk aan het optreden bij incidenten en rampen of het uitvoeren van surveillances en controles. Je corrigeert, begeleidt en
adviseert je teamleden en bent verantwoordelijk voor hun werk. Je bent dus militair vakman, leider én instructeur. Je bent
verantwoordelijk en zelfverzekerd. En je vindt het geen probleem om langere tijd van huis te zijn.
Deze opleiding is alleen voor Defensiemedewerkers die in aanmerking komen voor vrijstellingen voor het
beroepsgerichte deel van de opleiding op basis van Waarderen en Valideren rapporten.

Inhoud
De 3 generieke lesweken plan je zelf en kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. Er zijn meerdere lesweken per
jaar. Daardoor is de opleiding goed te combineren met je eventuele oefeningsschema binnen Defensie. Bij aanvang van
de opleiding worden er niveaubepalende testen afgenomen. Op basis van deze uitkomst wordt er gericht advies gegeven
over de te volgen lesdagen/weken. Je maakt in de derde week de examens voor Nederlands schrijven en Engels
schrijven. Daarnaast maakt je in eigen tijd een opdracht voor het onderdeel Loopbaan & Burgerschap.
Lesweek rood

Lesweek geel

Lesweek blauw

2 dagen Nederlands

2 dagen Engels

2 dagen Nederlands

2 dagen Engels

2 dagen rekenen

2 dagen rekenen

Vrijdag examen spreken/gesprekken
voeren en schrijven voor Engels en
Nederlands

Vrijdag examen spreken/gesprekken
voeren en schrijven voor Engels

Vrijdag examen spreken/gesprekken
voeren en schrijven voor Nederlands

Voor deze opleiding moet je 2 of 3 keuzedelen volgen, in totaal 720 studiebelastingsuren. Heb je nog geen keuzedelen
gevolgd, dan kun je de keuzedelen Nederlands 3F, rekenen 3F of Engels B1/B2 kosteloos volgen. Wil je een ander
keuzedeel volgen, dan betaal je extra. Bij het volgen van keuzedelen maak je extra (centrale) examens.
Als je geïnteresseerd bent in deze opleiding dan kun je je melden bij je loopbaanbegeleider, die helpt je verder met het
proces binnen Defensie. Na je aanmelding wordt er binnen 3 weken contact met je opgenomen door de coördinerend
docent.
Soort traject:

Derde leerweg

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Garderen, Kootkazerne doorlopende instroom

Toelating
Alle militairen (CLAS) die vanaf 14-09-2016:
de AMO hebben afgerond (BC02578 of eerdere AMO)
Certificaat IVO (BC03815 of eerdere IVO)
in het bezit zijn van actuele Militaire Basis Vaardigheden (MBV - TE00137)
Mocht je niet aan deze voorwaarden voor toelating voldoen, neem dan contact op met: civielonderwijs@mindef.nl.
Minimaal diploma lbo, vbo, mavo, vmbo kb, vmbo gl, vmbo tl of een gelijkwaardig diploma, mbo 2, of een overgangsbewijs
naar 4 havo. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan adviseren we je tijdens het intakegesprek over je
mogelijkheden. Om een toelatingsverzoek in te dienen, is een kopie van de AMO nodig.

Studielast
Studieduur

15 lesdagen in 3 weken

Leeruren

6 uren les per dag en 3 uur zelfstudie per week

Lesmoment

maandag t/m vrijdag

15 lesdagen zijn inclusief generieke vakken. Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend
leerbedrijf. Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor een aangepast programma
waardoor je sneller je diploma kunt behalen. Dit wordt tijdens het vrijblijvende en gratis intakegesprek met je besproken.
Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg.

Kosten
Derde leerweg
Scholingskosten:

€ 1.350,00 of € 950,00 per opleidingsjaar

Lesmateriaal:

inclusief

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:

€ 1.350,00 of € 950,00 per opleidingsjaar

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Na het intakegesprek ontvang
je een offerte. Bijkomende kosten zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Dit betreffen
eventueel de kosten voor een ander keuzedeel.
Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Examen
Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en
voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel Loopbaan en burgerschap.

Diploma
Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma aankomend
onderofficier grondoptreden mbo niveau 3.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

