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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het 4e leerjaar, 
 
De leerlingen gaan binnenkort examen doen en uit eigen ervaring weet ik dat dit natuurlijk een 
stressvolle periode is. Toch wil ik nog een aantal zaken onder aandacht brengen die belangrijk zijn 
voor de vervolgopleiding. 
 
Op maandag 25 april begint de meivakantie, dat houdt ook in dat er vanaf nu nog maar 6 weken over 
zijn om de leerlingen in te schrijven voor een vervolgopleiding. 
 
De uiterlijke inschrijfdatum van 1 april 2022 is verplaatst naar 1 mei 2022. 
 
Er zijn een paar zaken die mij op dit moment opvallen. Veel leerlingen hebben al een intake gehad 
en zijn aangenomen voor een opleiding. Daarna wordt er door de verantwoordelijke persoon van de 
vervolgopleidingen een Onderwijs Overeenkomst naar u toe gestuurd. 
Deze moet dan binnen 5 dagen ingevuld worden en teruggestuurd. 
Dan pas is de inschrijving en aanname definitief. 
De overeenkomst dient te worden ondertekend door de ouder/verzorger die het wettelijk gezag heeft. 
 
Als uw zoon/dochter nog niet ingeschreven is, dan heeft u dus nog maar 6 weken om dit te doen. 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. Na inschrijving wordt uw zoon/dochter uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit kan 
weleens een paar weken duren. Gebeurt dit niet, dan wil ik dit graag meteen weten, zodat ik actie 
kan ondernemen. 
 
Hieronder vermeld ik de regels, die ik eerder heb vermeld, maar toch nog even onder de aandacht 
wil brengen, die gelden bij de aanname voor een opleiding: 
 
o Het na 1 mei 2022 inschrijven kan gevolgen hebben voor de intake. In principe mogen MBO 

opleidingen dan weigeren om uw zoon/dochter aan te nemen. Meestal gebeurt dit in de praktijk 
echter niet. Maar het risico is wel aanwezig. 

 
o Als uw zoon/dochter voor 1 oktober 2022 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. 

 



 

 

 Pagina 2/2 

 

 

 

Datum 

5 september 2017 

Kenmerk 

201709-0015 

 

 

 

 

 

Onderstaand informatie over de niveaus waar leerlingen op instromen: 

• Basisleerlingen stromen in op niveau 2 van het MBO; 

• Kaderleerlingen op niveau 3 of 4 op het MBO; 

• Bij niveau 4 is het vak Economie zwaar vertegenwoordigd, omdat deze opleiding opleidt tot 
manager en ook ondernemen;  

• Leerlingen die de Gemengde Leerweg hebben afgerond kunnen naar niveau 3 en 4, of naar 
HAVO 4 mits ze ook de 2 extra keuzevakken hebben afgerond. Op onze school zijn dit 
Lichamelijke oefening 2 en Duits. 

 
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 uw zoon/dochter hulp nodig bij het zoeken naar een vervolgopleiding, dan wil ik hem/haar hier 
graag in begeleiden. Elke donderdag zit ik in mijn kantoor tegenover 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: 0205797194 
 
 


