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Geachte ouders/verzorgers,
In november en december stuurde ik u een tweetal brieven met enkele achtergronden over
de mbo-vervolgopleidingen en een aantal interessante websites. Deze brief is hier een vervolg op.
Inmiddels heeft het grootste deel van de leerlingen van het vierde leerjaar zich al
ingeschreven voor een vervolgopleiding. Hiervan is ook een groot deel al aangenomen.
Inmiddels is ook bekend dat de uiterlijke inschrijfdatum van 1 april 2021 is verplaatst naar
1 mei 2021.
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We hebben dus nog maar een kleine 2 maanden tot 1 mei 2021. Het wordt dus nu wel tijd
om uw zoon/dochter in te schrijven. Zodra uw zoon/dochter weet wat de vervolgkeuze is
dan raad ik u aan om meteen een inschrijving te starten. Dit kan via de websites van de verschillende ROC’s. Het Burgerservicenummer (bsn) van uw zoon/dochter is hierbij nodig. Dit
nummer vindt u op het paspoort of de identiteitskaart van uw zoon/dochter.
Het na 1 mei 2021 inschrijven kan gevolgen hebben voor de intake. In principe mogen mboopleidingen dan weigeren om uw zoon/dochter aan te nemen. Meestal gebeurt dit in de
praktijk echter niet. Maar het risico is wel aanwezig.
Als uw zoon/dochter voor 1 oktober 2021 nog niet ingeschreven staat bij een opleiding, dan
zou de leerplicht ingeschakeld kunnen worden om naar een passende oplossing te zoeken.
De meeste schoolverlaters van onze school zijn nog leerplichtig na het behalen van het
vmbo-diploma, dus de school is dit wettelijk verplicht te melden.
Nog even de niveaus waar leerlingen op instromen:
• Basisleerlingen stromen in op niveau 2
• Kaderleerlingen op niveau 3 of 4, bij niveau 4 is het vak economie zwaar vertegenwoordigd, omdat deze opleiding opleidt tot manager en ook ondernemen.
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Het roc plaatst geen leerlingen van het basisniveau op niveau 3, omdat ze hier slechte
ervaringen mee hebben, qua uitstroom. Dit heeft ook te maken met nieuwe wetgeving waar
ik u nu niet mee zal vermoeien.

Heeft u zoon/dochter hulp nodig bij het zoeken naar een vervolgopleiding, dan wil ik hen
hier graag in begeleiden. Op de donderdag zit ik in het time-outlokaal van onze school als
uw zoon/dochter vragen heeft. Via Teams of Magister kan er een afspraak met mij worden
gemaakt.
Heeft u een vraag of een opmerking, dan hoor ik dit graag.
Met vriendelijke groeten,
M. Postma
Schooldecaan Hubertus en Berkhoff ‘de Lekkerste School van Nederland’
E-mail: m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl
Telefoon: 06-40111509
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