Noordwijkerhout, 11 september 2018
Geachte heer, mevrouw, beste leerling van 4 mavo,

Het examenjaar is een spannend jaar, maar ook het jaar waarin gekozen moet worden voor een
vervolgopleiding. Om de eerste stap in het keuzeproces te zetten organiseren we samen met alle
mbo-scholen uit de regio
de mbo-opleidingenmarkt 2018.

Op woensdag 10 oktober van 16.00 – 21.00 uur en
donderdag 11 oktober ook van 16.00 – 21.00 uur
in de Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden

·
De mbo-scholen presenteren daar hun opleidingen, zodat u/ jij met docenten en begeleiders
van die opleidingen in gesprek kunt gaan*1.
·
Op de activiteitenpleinen zijn de domeinen uit het mbo terug te vinden. Zie daarvoor de
website https://www.mbostad.nl/domeinen In deze domeinen laten studenten iets van hun
opleiding zien en/of geven bedrijven/brancheorganisaties een doorkijkje op de arbeidsmarkt. Er
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de situatie op de arbeidsmarkt van nu en in de
toekomst. U moet hierbij denken aan technologische ontwikkelingen/ICT toepassingen, kansen op
werk, stageplekken en/of leerbanen.
·
Opleidingsadviseurs en/of branchevertegenwoordigers kunnen u informeren over het
arbeidsmarkt- en loopbaanperspectief van de opleiding/beroep*2.
·

In de kerk zijn ook mavo-decanen aanwezig voor vragen en/of advies.

Het belangrijkste doel van deze markt is om uw zoon/dochter en u voldoende informatie te geven
om in de komende maanden een beroepsopleiding te kiezen. Op school wordt de markt alvast
voorbereid met behulp van lessen en opdrachten. Een aantal opdrachten zal uw zoon/dochter
samen met u thuis maken.

Op school ontvangt uw zoon/dochter het toegangsbewijs voor de opleidingenmarkt. We
verzoeken u met klem om met uw zoon/dochter van deze gelegenheid gebruik te maken.

Met vriendelijke groet,

P.C.L.M. Houwaart-Geerlings

Decaan mavo, Teylingen college Leeuwenhorst
Noordwijkerhout

*1. ROC Mondriaan, mboRijnland, de LiS, Wellantcollege, ROC Nova College, Grafisch Lyceum
Rotterdam, Hout & Meubileringscollege en Defensie.
*2. SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

Locatie en parkeren

Locatie: Hooglandse Kerk Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden
Parkeren kan in de Hoogvliet-parkeergarage en A- parkeergarages of op het Haagwegparkeerterrein. Vanaf de Haagweg kunt u met de shuttlebus naar uw bestemming en weer terug.

Ideeën om met elkaar in gesprek te gaan. Niet: Wat wil je worden? Maar bijvoorbeeld:

·

Waarom denk je aan deze opleiding/dat beroep?

·

Kun je me uitleggen waarom je deze keuze maakt?

·

Wat zou je met die opleiding willen doen?

·

Waarom past deze goed bij je?

·

Waar ben je echt goed in?

·

In wat voor werkomgeving wil je gaan werken?

·

Welke eigenschappen denk je dat je in dit beroep nodig hebt?

Kiezen voor het middelbaar beroepsonderwijs
Bij de mbo’s staat leren in de praktijk centraal. De leerlingen voeren veel praktijkopdrachten uit in
de praktijklokalen en tijdens stages (Beroepspraktijkvorming). Uiteraard komt de theoretische
kennis ook voldoende aan bod. Er wordt regelmatig in groepen gewerkt aan thema’s onder
begeleiding van docenten.

Twee leerwegen: bol en bbl

Sommige leerlingen volgen hun opleiding het liefst zoveel mogelijk op school, terwijl anderen dat
liever naast hun werk doen. Daarom is het handig dat ze uit twee leerwegen kunnen kiezen:
·

School + stage (Beroeps Opleidende Leerweg = BOL)

De leerling zit op school en loopt tijdens zijn/haar opleiding stages in een bedrijf of instelling
·

Werken + leren (Beroeps Begeleidende Leerweg = BBL)

De leerling werkt bij een erkend leerbedrijf en volgt daarnaast lessen op school. Meestal werkt
hij/zij vier dagen per week en gaat daarnaast een dag per week naar school.

Niveaus in het mbo
Het mbo kent verschillende opleidingsniveaus. Het niveau van de (voor)opleiding bepaalt wat voor
soort werk iemand later kan gaan doen en hoe zelfstandig hij of zij kan werken.
Geen diploma

Entree opleidingen

Diploma vmbo

Niv. 2 Basisberoepsopleiding

-

Je houdt je bezig met uitvoerend
werk

basisberoepsgerichte
leerweg

Diploma vmbo

Niv. 3. Vakopleiding

·
Kaderberoepsgerichte
leerweg

Je werkt zelfstandig

·

Gemengde leerweg

·

Theoretische leerweg
MAVO

Niv 4. Middenkaderopleiding

Niv.5 Hboopleiding

Je werkt zelfstandig en bent breed
inzetbaar

Informatieve website over het mbo is: www.mbostad.nl
De webisteś van de mbo’s in de omgeving:
www.rocmondriaan.nl www.mborijnland.nl www.novacollege.nl www.lis-mbo.nl www.wellant.nl
www.hmcollege.nl www.glr.nl

