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over mbo-vervolgopleidingen

Geachte ouders/verzorgers,
In november heb ik u een brief gestuurd met wat achtergronden over de mbo-vervolgopleidingen en een aantal interessante websites van deze opleidingen. In deze brief geef ik u
graag meer informatie.
Het is een vreemd jaar, zeker nu de huidige harde lockdown van kracht is. Dit heeft tot gevolg dat uw zoon/dochter voorlopig fysiek geen open dagen van mbo-vervolgopleidingen
kan bezoeken.
Mbo-opleidingen hebben wel een aantal online open dagen. Ook staan er op de websites
van de verschillende mbo’s een aantal webinars over de verschillende opleidingen.
Deze zijn vaak handig om een goed beeld van de opleiding te krijgen.
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Jammer genoeg is ook onze fysieke informatieavond komen te vervallen. Om toch uw
zoon/dochter goed te kunnen voorlichten of te helpen een goede passende opleiding te vinden, is het mogelijk dat ik samen met u en met uw zoon/dochter een afspraak maak. Zo kan
ik u op maat voorlichten en helpen naar het zoeken van een passende opleiding. Dit zou via
Teams mogelijk zijn, maar ook telefonisch. Als u hier interesse in heeft, kunt u mij een email sturen met daarin het verzoek en een e-mailadres dat ik in Teams kan gebruiken.
Een aantal leerlingen heeft zich al ingeschreven voor een opleiding en er zijn zelfs al leerlingen zijn aangenomen. Ik snap ook dat het voor veel leerlingen een lastige zoektocht is.
Toch wil ik u vragen, als u behoefte heeft aan deze voorlichting, om toch wat voorwerk te
doen. Zoals het bespreken wat uw zoon/dochter leuk vindt en vooral waar hij/zij goed in is.
Daarnaast moet wel de realiteit in de gaten gehouden worden:
•
•

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 het ondernemerschap.

Graag zou ik in januari 2021 willen starten met de op maat voorlichting. Nogmaals, heeft u
interesse, dan hoor ik dit graag van u.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Hieronder treft u nog een kleine herhaling van belangrijke data en websites aan.
Het beste is om uw zoon/dochter voor 1 april 2021 in te schrijven voor een vervolgopleiding. De reden hierachter is dat veel opleidingen uw zoon/dochter dan moeten plaatsen.
Uiteraard wordt er bij het mbo wel met een intake bekeken of uw zoon/dochter de juiste
keuze heeft gemaakt.
Sommige opleidingen hebben een numerus fixus aannamebeleid. Dit wil zeggen dat er maar
een bepaald aantal leerlingen de opleiding kan volgen. Bijvoorbeeld een dans- en beweegopleiding waar gevraagd wordt naar bepaalde vaardigheden. Ook kan het zijn dat opleidingen snel vol zitten. Dan kan uw zoon/dochter ook niet meer geplaatst worden en komen ze
de volgende ronde aan bod. Dit kan tot vertraging in de studie leiden.
Het is dus zaak om uw zoon/dochter snel in te schrijven zodra hij/zij weet wat de vervolgkeuze is.
Het na 1 april 2021 inschrijven kan gevolgen hebben voor de intake. In principe mogen
mbo-opleidingen dan weigeren uw zoon/dochter aan te nemen. Meestal gebeurt dit in de
praktijk echter niet.
Als uw zoon/dochter voor 1 oktober 2021 nog niet ingeschreven staat bij een opleiding, 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
Grofweg kunnen de leerlingen de volgende keuzes maken:
•
•

BOL: dit is een opleiding waar de leerlingen dagelijks naar school gaan en waar in
periodes stage gelopen gaat worden.
BBL: dit is een opleiding waarbij een arbeidsovereenkomst met een bedrijf aangegaan wordt. Leerlingen gaan minder naar school, 1 of 2 dagen, en de rest van de dagen werken ze.

Een handige website om meer informatie te vergaren is:
https://www.mbostart.nl/bol-bbl/
Binnen het mbo hebben we een aantal niveaus: niveau 1, 2, 3 en 4
Sinds 1 oktober 2020 is de inschrijving voor het mbo open, dan kunt u uw zoon/dochter
gaan inschrijven.
De eerste open dag van het ROC van Amsterdam is op 28 januari 2021.
Meer informatie kunt u vinden op https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen
Om deel te nemen aan de open dagen moet u zich inschrijven voor deze dag.
Op 23 maart 2021 staat er een fysieke open dag gepland bij het ROC van Amsterdam, maar
dit zou nog kunnen wijzigen door coronamaatregelen.
Hierbij de link naar de website van het ROC van Amsterdam, https://www.rocva.nl
2

Op het internet staan tegenwoordig allerlei beroepskeuzetesten. Deze zijn vaak sturend
naar een bepaalde opleiding. Ik raad aan om er een paar te doen, zodat ze naast elkaar gelegd kunnen worden. Dit geeft een objectiever beeld.
Leuke testen zijn te vinden op:
https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest
https://www.123test.nl/beroepskeuzetest
https://www.nti.nl/test-jezelf/beroepskeuzetest-per-niveau/niveau/mbo
Er zijn ook professionele beroepskeuzetesten, maar deze zijn niet gratis.
Deze zijn wel objectief.
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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