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Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 4, 

In september heeft u van mij een brief ontvangen met over de mbo-vervolgopleidingen, inclusief 
een opsomming van een aantal interessante websites. Dit schijven is hier een vervolg op.  
 
Daarnaast heeft u een brief ontvangen over de HBR-informatieavond van jl. 4 november 2021. 
 
Graag bied ik uw zoon/dochter begeleiding aan tijdens de zoektocht naar een passende opleiding 
door middel van een gesprek via Teams, telefonisch of een afspraak in mijn kantoor. Ik begrijp dat 
de zoektocht voor veel leerlingen lastig is. Om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden wil ik u vragen om voorafgaande aan het gesprek voorwerk te verrichten (bespreken 
met uw zoon/dochter wat hij/zij leuk vindt en waar hij/zij goed in is). 
 
In dit schrijven herinner ik u aan belangrijke data en verwijs ik naar interessante websites. 
 
o Het is aan te raden om uw zoon/dochter voor 1 april 2022 in te schrijven voor een 

vervolgopleiding. De reden hiervoor is dat veel opleidingen uw zoon/dochter na inschrijving op 
plaatsbaar moeten zetten. Bij de mbo-vervolgopleiding wordt echter wel de afweging gemaakt 
of uw zoon/dochter de juiste keuze heeft gemaakt door middel van een intake alvorens hij/zij 
wordt ingeschreven. 

 
o Sommige opleidingen hebben een maximum aantal beschikbare plekken. Dit heet een 

numerus fixus. Voor deze opleidingen moet je een bepaalde vaardigheden of talent hebben, 
denk bijvoorbeeld aan een dans- en beweegopleiding. Ook kan het zijn dat deze opleidingen 
snel vol zitten. Bent u aan de late kant met inschrijven dan is het mogelijk dat uw zoon/dochter 
niet meer geplaatst worden en in de volgende ronde aan bod komt. Dit kan tot vertraging in de 
studie leiden. 

 
o Het is dus zaak om uw zoon/dochter snel in te schrijven zodra hij/zij weet wat de vervolgkeuze 

is. 
 

o Na 1 april 2022 inschrijven kan gevolgen hebben voor de intake. In principe mogen 
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mbo-opleidingen dan weigeren uw zoon/dochter aan te nemen. Meestal gebeurt dit in de 
praktijk echter niet. 

 
o Als uw zoon/dochter voor 1 oktober 2022 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 met korte 
stageperiodes.  

• BBL: dit is een opleiding waarbij een arbeidsovereenkomst met een bedrijf wordt aangegaan. 
Je gaat minder naar school (1 of 2 dagen ), de rest van de week werk je bij een erkend 
leerbedrijf.  

 
Handige websites met meer informatie zijn:  
https://www.mbostart.nl/bol-bbl/  
https://www.kiesmbo.nl/over-het-mbo/aanmelden-en-toelatingsrecht 
 
Binnen het mbo hanteert men de niveaus 1, 2, 3 en 4: 

• Leerlingen zonder diploma stromen in op niveau 1 

• Basisleerlingen stromen in op niveau 2. 

• Kaderleerlingen op niveau 3 of 4. 
In niveau 4 komt niveau 3 nog wel aan bod. Niveau 4 leidt meer op voor een 
managementfunctie of het ondernemerschap. Onze ervaring is dat leerlingen met een Kader 
achtergrond eerst in niveau 3 geplaatst worden. Op niveau 4 is het vak economie namelijk wat 
zwaarder vertegenwoordigd. 

• Gemengde leerweg leerlingen stromen in op niveau 4 of Havo-4. 
 
Voor uw agenda: 

• Sinds 1 oktober 2021 is de inschrijving voor het mbo geopend, u kunt u uw zoon/dochter 
inschrijven. 

• De eerstvolgende informatieavond van het ROC van Amsterdam (ROCvA) voor 
ouder(s)verzorger(s) is op 8 november 2021. Hierna volgt er nog een informatieavond, op 
maandag 10 januari 2022. 

• Daarnaast volgen er nog try-out dagen op vrijdag 19 en zaterdag 20 november 2021. 

• De studiekeuzeweek (waarin uw zoon/dochter mag meelopen bij een opleiding) start op 
maandag 22 november 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 dagen. Dit doet u door 
een account aan te maken op de website en vervolgens aan te melden. 
 
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 beroepskeuzetesten zijn te vinden op:  
https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest  
https://www.123test.nl/beroepskeuzetest  

https://www.mbostart.nl/bol-bbl/
https://www.kiesmbo.nl/over-het-mbo/aanmelden-en-toelatingsrecht
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen
https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest
https://www.123test.nl/beroepskeuzetest
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https://www.nti.nl/test-jezelf/beroepskeuzetest-per-niveau/niveau/mbo 
 
Op de website van het ROCvA staan studiekeuze testen. Er zijn ook professionele 
beroepskeuzetesten, maar deze zijn niet gratis, maar wel objectief.  
 
Belangrijk: 
Uw zoon/dochter krijgt vrij van school om deze activiteiten te bezoeken. U dient dit uiteraard vooraf 
wel aan mij te melden.   
 
Mocht uw zoon/dochter vragen hebben, mijn kantoor is gevestigd tegenover het time-out lokaal. 
 
Heeft u een vraag of een opmerking, dan hoor ik dit graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Dhr. M. Postma 
Schooldecaan Hubertus en Berkhoff ‘de Lekkerste School van Nederland’  
Email: m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl 
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