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MBO Rijnland: Alle leerlingen staan ingeschreven bij MBO Rijnland. Het programma en de toetsing en 
examinering staan onder verantwoordelijkheid van MBO Rijnland. 

- examens vinden plaats op MBO Rijnland en de K.T.S.

Osiris: Leerling- en docenten systeem. Systeem is nieuw!!! Hierin kunnen de studenten hun 
vorderingen volgen en de stage-uren bijhouden. Ook absentie moet hierin aangegeven worden. 
(Graag ook even naar de KTS bellen)

Communicatie: Het is MBO Rijnland nog niet gelukt om de kts locatie als aparte groep aan te 
merken. Gevolg: onze leerlingen ontvangen mail van Rijnland die niet voor hen bestemd is. Bij 
onduidelijkheid even mailen.

KTS mailt ouders op het opgegeven email-adres. De studenten worden gemaild via het mbo 
mailadres. Koppelen is mogelijk.

Samenwerking mbo Rijnland



● Kleine, veilige setting in een vertrouwde omgeving waarbinnen 

ruimte is voor persoonlijke aandacht.

● Mentoren zijn eerste aanspreekpunt voor studenten en ouders. 

● Leerlingbegeleider begeleidt leerlingen die meer aandacht nodig 

hebben en houdt samen met de mentor overzicht over de 

voortgang van de studenten.

Begeleiding

KTS locatie



Wordt aangeleverd door mbo Rijnland zodra de student is ingeschreven

Leermiddelen

Boekenlijst

De student ontvangt een uitnodiging om vakkleding te passen bij Timmermans in Leiden

Vakkleding

Voor de opleiding is een laptop vereist, hiervan ontvangt u een aanbeveling van mbo Rijnland 

Laptop



Lezen en luisteren - Spreken en gesprekken - Schrijven

Theorie programma en examens

Nederlands

Getallen - Verhoudingen - Meet en meetkunde - Verbanden (Elk onderdeel afsluiten met een voldoende. Leerjaar 2 rekenexamen)

Rekenen

9 thema's waarbij voor elk thema een toets gemaakt wordt en een inspannings formulier wordt ingevuld

Loopbaan en burgerschap



Engels

- lezen luisteren

- spreken en gesprekken

- schrijven

Online en eigen materiaal. Leerjaar 1 methodetoetsen

Keuzevakken 2021-2022

Leerjaar 1 

Streekproducten

Het keuzedeel streekproducten bestaat uit een theoretisch deel en 

wordt afgesloten met een praktisch examen. Het theoretische deel 

wordt uitgevoerd en geborgd  in het applicatieprogramma all you can 

learn.

Leerjaar 2 

Afhankelijk van het aanbod in het nieuwe schooljaar 
worden de keuzevakken vastgesteld



● Praktijklessen op maat volgens jaarprogramma

● Praktijktoets 1 en praktijktoets 2

● Techniek Lijsten 1 en 2

● Recepten examenwerk

Praktijk koks

Leerjaar 1 

● Praktijklessen op maat volgens jaarprogramma

○ masterclasses

○ workshops

● Praktijktoets 3 en Proeve van bekwaamheid

● Techniek Lijsten 3 en 4

● Recepten examenwerk

Leerjaar 2



● Praktijklessen op maat 

(taakklasse 1 en 2)

● Praktijktoets 1 en praktijktoets 2

● Technieklijsten 1 en 2

● Stage

Praktijk bakkers

Leerjaar 1

● Praktijklessen op maat 

(taakklasse 3 en 4)

● Praktijktoets 3 en proeve van bekwaamheid

● Technieklijsten 3 en 4

● Stage

Leerjaar 2



● Student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stagebedrijf

○ erkend leerbedrijf / leermeester

● Koks en bakkers

● 2 dagen stage per week (in overleg met leerbedrijf/niet betaald)

● Stage / flexibiliteit / begeleiding

● Leerjaar 1 

○ 320 uur

● Leerjaar 2 

○ 560 uur

● De student wordt 2 keer per schooljaar bezocht op het stagebedrijf

● Examenwerk / praktijkbeoordelen

● Techniek Lijsten

Stage



● Sinds het schooljaar 2021-2022 is er de mogelijkheid om een nieuwe leerroute te volgen.

● Deze route geeft de kans om na het basisdiploma niveau 2 in één jaar af te ronden.

● Zo kan een leerling binnen één jaar een startkwalificatie behalen voor een niveau 3 opleiding.

Eenjarig traject



● In de periode tussen de eindexamens en de zomervakantie wordt er een reparatieprogramma gevolgd.

○ Tijdens dit programma wordt de vaktheorie uit het eerste jaar behandeld

○ Ook worden er een aantal hoofdstukken en onderdelen afgerond van loopbaan en burgerschap

● Tijdens dit reparatieprogramma worden de praktijktoetsen 1 en 2 afgenomen.

Éénjarig traject aanpassingen



Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven mailt u dan de decaan van de KTS

Decaan; s.blom@teylingen-college.nl

Einde
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