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Het kiezen van een vervolgopleiding
Belangrijk: je moet je vóór 1 April 2019 aangemeld hebben bij een vervolgopleiding!
Reden: het MBO is verplicht leerlingen die zich voor 1 april hebben aangemeld te plaatsen, mits er plek is en de
leerling voldoet aan de toelatingseisen. Als dat niet zo is dan moet het MBO de leerling begeleiden naar een andere
passende opleiding.
Begin in november met je te oriënteren (voor de examenstress begint):
o Bezoek eventueel nog een keer de MBO-keuzemarkt in januari
o Bezoek Open Dagen van het MBO (de ROC ’s) in nov/dec/jan/feb (liefst van verschillende scholen)
Bij twijfel:
o meld je aan voor een meeloop dag van de betreffende opleiding (1 week van tevoren verlofaanvraag
indienen bij Leerlingenloket)
Advies bij twijfel:
o meld je aan bij meerdere opleidingen! (vergeet je later niet af te melden bij de opleiding waar je niet heen
gaat)
Voor welke MBO-school kies je ?
o Is afhankelijk van de locatie waar de opleiding wordt aangeboden. Je kunt kiezen voor een:
– ROC (= Regionaal Opleiding Centrum) zoals bv Albeda en Zadkine
– Vakschool zoals bv STC en HMC
o Is afhankelijk van je voorkeur
o Is afhankelijk van de toelatingseisen van de school voor de betreffende opleiding
o Is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden

Twee soorten leerwegen in het MBO: BOL en BBL
o BOL (Beroeps Opleidende Leerweg): leren en stage lopen
(meestal 4 dagen school, 1 dag stage)
o BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg): werken en leren
(meestal 4 dagen werken en 1 dag/week naar school)

Tot welk niveau MBO opleiding ben ik toelaatbaar met mijn VMBO-diploma:
Uitstroomniveau VMBO
o GEEN diploma
o Diploma BB
o Diploma KB
o

Diploma TL/GL

:
:
:
:

Instroomniveau MBO :
niveau 1 (Entree opleiding) of terug naar het VMBO
niveau 2
niveau 3, (soms 4, bij onvoldoende aanmeldingen worden 3 en 4 wel
eens gecombineerd)
niveau 4
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Meld je z.s.m. aan voor de best passende vervolgopleiding bij het MBO! (kan bij de meeste scholen al vanaf
nov/dec, in ieder geval vóór 1 april 2019!)
Hoe?
o Via de website van de betreffende school (internet)
o Op de MBO-Onderwijsmarkt in Hoogvliet
o Tijdens de Open Dag van de betreffende school
Aanmelden bestaat altijd uit 2 acties:

1. aanmeldingsformulier invullen en verzenden
2. Digitaal Doorstroom Dossier aanmaken en verzenden (meer informatie hoe dat moet volgt
binnenkort).
Waarom?
o Rustig voorbereiden op het laatste SE en het CE
o Niet op een wachtlijst (bij meer aanmeldingen dan plaatsen)
o Vroege oproep voor intakegesprek
o Voldoende voorbereidingstijd voor (eventuele) toelatingstest
Bij twijfel:
o Meld je aan voor een meeloop-dag (proef studeren)
o Bij meerdere opleidingen aanmelden

Leerplicht:
Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Zij moeten tot hun 16e jaar vijf dagen
per week naar school.
Daarna geldt de kwalificatieplicht:
Deze verplicht alle jongeren vanaf 16 – 18 jaar volledig dagonderwijs te volgen, totdat de jongere de Startkwalificatie
heeft behaald. Ze mogen niet voltijd werken. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO,
dan kan hij werken en leren combineren.
Je hebt pas een Startkwalificatie behaald als je:
o een HAVO diploma hebt behaald
o een VWO diploma hebt behaald of
o een MBO diploma op minimaal niveau 2 hebt behaald.
Een VMBO diploma is dus nog geen startkwalificatie!
Voor meer informatie over Leerplicht en Kwalificatieplicht kijk op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
Vragen?
1e aanspreekpunt:
2e aanspreekpunt:

de mentor van uw kind
de loopbaanbegeleider VMBO LW/BB/KB, mevr. Amersfoort m.amersfoort@maerlant.eu
De loopbaanbegeleider VMBO GL/TL,
dhr. Molema
r.molema@maerlant.eu
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