
Informatie decanaat klas 4 Kader
Donderdag 25 nov om 20 uur!



Decaan VMBO kader

Marbella Uhlenbeck (UBK)
Docent E&O, Decaan en Leerlingcoördinator
m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl

Bereikbaar:
- Telefonisch (015) 361 91 40
- Ouders via de e-mail (voorkeur!)

mailto:m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl


Universiteit

HBO

HAVO 3-4-5

HBO met vrijstellingen

MBO niveau 3 - 4

MAVO Kader VMBO B

MBO n.2

Studieroute

Klas 2 Mavo Klas 2 Kader

Overgangsnorm: zie website



LOB en decanaat (Peppels)

• LOB (Loopbaan oriëntatie en –begeleiding) is landelijk opgenomen in het 
examendossier en een leerling zal aan het einde van zijn studie het 
loopbaandossier moeten hebben afgerond. 

• De decaan is verantwoordelijk voor het LOB beleid op onze school, de 
coach voert dit uit.

• Alle LOB-activiteiten zijn van belang voor een keuze naar de bovenbouw 
(profielkeuze) en vervolgopleiding.

• Het digitale loopbaandossier wordt in Peppels bijgehouden. Opdrachten 
maken ter voorbereiding op allerlei activiteiten, opdrachten en geeft 
feedback. 

• De ouder kan hierin bijdragen.



Wat na het examen?

1. Werken
2. Naar het MBO
3. Ander soort opleiding



Ad 1. Werken

Dit is na het behalen van het diploma nog geen optie. 

- Tot 16 jaar leerplicht.
- Tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht houdt in dat er (minimaal) een diploma HAVO, VWO 
of MBO (niveau 2 of hoger) is gehaald. 



Ad. 2. Naar het MBO
Het MBO kent een grote hoeveelheid werkvelden/sectoren

O.a. Business, evenementen, facilitair, horeca, ICT, retail, sport en 
bewegen, techniek, veiligheid, zorg & welzijn, beauty & hair, etc.

Zie o.a.:
www.rocmondriaan.nl

http://www.rocmondriaan.nl/


Diverse MBO scholen

Mondriaan College 
MBO Rijnland de grootste in de regio!



Kansrijke beroepen
Commercieel
•Accountmanager
•Commercieel Medewerker
•Recruiter

Techniek
•Werkvoorbereider
•Operator
•Servicemonteur

Administratief
•Customer Service medewerker
•Planner
•Financieel administratief medewerker

Bouw
•Timmerman
•Installatiemonteur
•Elektromonteur

Zorg & Welzijn
•Verpleegkundige
•Verzorgende ig
•Tandarts

Transport en Logistiek
•Logistiek medewerker
•Heftruckchauffeur
•Vrachtwagenchauffeur

IT
•Projectmanager ICT
•PHP developer
•Software tester

Onderwijs
•Docent Nederlands
•Docent Engels
•Docent Wiskunde

Financieel
•Assistent Accountant
•Business Controller
•Belastingadviseur



Ad 2: MBO Niveau en toelating
MBO-opleidingen worden gegeven op vier verschillende niveaus:

Entreeopleiding: assistent beroepsbeoefenaar (half jaar of 1 jaar)
niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar (2 jaar)
niveau 3: zelfstandig medewerker / vakopleiding (2-3 jaar)
niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot HBO)
(3-4 jaar/ bijna alle opleidingen zijn 3 jaar)

Toelating
VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO:

Entreeopleiding geldt een drempelloze instroom (minimaal 16 jaar)
voor niveau 2 heeft men minimaal een VMBO diploma (Basis) nodig
voor niveau 3 en 4 is minimaal een VMBO diploma (Kader of MAVO) 



Ad 2: Naar het MBO
Het MBO kent 2 leerwegen:

BOL: de Beroeps Opleidende Leerweg; school met stage
BBL: de Beroeps Begeleidende Leerweg; vier dagen werken 
en één dag naar school
De diploma’s zijn gelijkwaardig!!



Aanmelden voor 1 april
Film: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2017/06/09/mbo-toelatingsrecht

Voorwaarden voor toelating

Om toegelaten te worden moet je:
Je zo snel mogelijk aanmelden en voor 1 april:
• Als je je op tijd aanmeldt voor een beroepsopleiding, dan heb je recht op een studiekeuzeadvies. Meld je ook aan als je nog niet

precies weet welke opleiding je wilt volgen. De opleiding kan je daarmee helpen bij het studiekeuzeadvies;
• De verplichte intake-activiteiten volgen die bij de opleiding horen.

Aanmelding voor 1 april, tóch geweigerd
Door het nieuwe toelatingsrecht kunnen studenten vanaf 1 april 2018 niet zomaar geweigerd worden. Scholen mogen wél 
weigeren als:
• er meer aanmeldingen zijn dan plekken
• een student niet voldoet aan aanvullende eisen voor de opleiding
• een student zich na 1 april heeft aangemeld

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2017/06/09/mbo-toelatingsrecht


Aanmelden zo snel mogelijk!
- Voor 1 december invullen LOB – CV en mailen naar mentor.

- Digitaal aanmelden, zodat wij ook op de hoogte zijn.
- VOROC is de overstap van Voortgezet Onderwijs naar ROC. 
- Alle MBO scholen kunnen hierin inloggen, ook jouw mentor. 

- Mentor vult digitaal doorstoomformulier in – akkoordverklaring!
- Mentor mailt doorstroomformulier digitaal, zorg dat privé mail klopt in magister!

- Andere regio? Dan het doorstroomformulier inleveren bij je mentor.
- Weet je niet wat je wilt? Eerst gesprek met de mentor en anders met de decaan.
- Belangrijke rol ouder in loopbaan!





Wat na aanmelding!

Inleveren documenten (identiteitsbewijs, LOB 
paspoort en doorstroomformulier)

Uitnodiging voor intakegesprek

Eventueel toelatingstoets of opdrachten inleveren 
(VEVA / Sport / dans)



Ad 3: ander soort opleiding

Er bestaan in Nederland tal van particuliere
opleidingen op MBO/HBO niveau.

Ook zijn er veel bedrijven met interne opleidingen
die aan de eisen voldoen.



Keuze maken voor vervolgopleiding

• Keuze maken voor MBO voor 1 april 2022!

• Indien keuze voor opleiding is gemaakt dan digitaal 
aanmelden.

• Bij 2 opleidingen aanmelden!



LOB activiteiten
• Peppels loopbaandossier / opdrachten
• LOB – paspoort met motivatie vervolgopleiding
• Samen met ouders praten /doen
• Ouderavond input van mentor / advies
• Advies vakdocenten
• Bekijkjetoekomstnu.nl site
• Ouders bezoeken samen beurzen/open dagen (digitaal)
• Zaterdag 11 december Studiekeuzebeurs West samen met ouder 

(testen!)



Studiebeurs West - Ahoy
• Zaterdag 11 december Studiekeuzebeurs West samen met ouder
• Oriëntatie is nodig voor keuze
• https://www.studiekeuzebeurswest.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven
• Decaancode: S675426
• Testen voor toegang indien geen vaccinatie!

https://www.studiekeuzebeurswest.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven


Wegwijs in het MBO

- MBO gids -> biedt inzicht in de structuur van het mbo-onderwijs 
(opleidingsmarkten en open dagen).

- Informatieve films “wat je moet weten van het mbo”.

https://youtu.be/o2VHTYjuSd0 of

http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/artikel/10-tips-voor-ouders





Meer informatie?

- Eerst via coach, daarna eventueel decaan.
- m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl
- https://montaignelyceum.nl/schoolinfo/decanaat/

mailto:t.meijer@montaignelyceum.nl
https://montaignelyceum.nl/schoolinfo/decanaat/
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