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1 INLEIDING

Geachte ouders / verzorgers,
De bedoeling van deze ‘Decanologica’ is om u zo goed mogelijk te informeren over de
mogelijkheden en verplichtingen die er bestaan om na de vierde klas VMBO een vervolgtraject
te kiezen. Er zal aan vele aspecten aandacht besteed worden en toch kan deze brochure niet
volledig zijn. U krijgt vooral informatie over een aantal praktische zaken.
Uw kind zit in de vierde klas in één van de leerwegen en denkt met U samen, na over een keuze
voor een vervolgopleiding.
Als het goed is, moet u via deze decanologica onder andere antwoord krijgen op de volgende
vragen:
- Wat is mijn rol als ouder/verzorger in het keuzeproces van mijn kind?
- Welke begeleiding kan ik van de school verwachten?
- Waar moet ik rekening mee houden?
- Welke vervolgopleidings-mogelijkheden heeft mijn kind?
- Waar vind ik de nodige informatie?
Ongetwijfeld zult u nu en straks meer gedetailleerde vragen hebben. Aarzel dan niet uw zoon of
dochter er op te wijzen om in eerste instantie met de mentor en later eventueel met de decaan
contact op te nemen. U kunt natuurlijk ook zelf een email sturen of de telefoon pakken. Indien
nodig maken we een afspraak.
We hopen dat deze brochure een bijdrage zal leveren aan het proces van Loopbaan Oriëntatie
Begeleiding (LOB) voor uw zoon of dochter.
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2 LEERPLICHT / KWALIFICATIEPLICHT
Per 1 augustus 2007 is de leerplicht voor 17-jarigen gewijzigd en aangevuld met een nieuwe wet
;de kwalificatieplicht.
De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, hierna begint de
kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de
leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een
startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of MBO niveau 2, 3, of 4- diploma.
Een VMBO-diploma alleen is dus niet genoeg. De kwalificatieplicht is één van de maatregelen
om schooluitval van jongeren tegen te gaan en jongeren een kans te geven op het vinden van
werk dat bij ze past.. Een startkwalificatie is volgens de overheid het minimale onderwijsniveau
dat een jongere nodig heeft om kans te maken op duurzaam werk.
De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig programma van onderwijs te volgen
totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf
dagen per week in de schoolbanken zitten. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en
werken aan de kwalificatieplicht te voldoen zoals de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het
MBO.
U als ouder(s)/ verzorger(s) bent verantwoordelijk voor de inschrijving van uw kind op een
vervolgopleiding. Staat uw kind niet ingeschreven op een opleiding, dan bent u strafbaar en
kunt u een boete krijgen van de leerplichtambtenaar. Dit betekent dat uw kind vòòr 1 april
2018, ingeschreven moet staan bij een vervolgopleiding.
Er zijn opleidingen die beperkte plaatsingsmogelijkheden hebben en daardoor de
inschrijvingstermijn eerder sluiten. Ons bekend zijn bijvoorbeeld: de creatieve opleidingen,
uniformopleidingen en de sportopleidingen. Bij interesse voor deze richtingen, adviseren wij de
inschrijving zo snel mogelijk te regelen.
Het VMBO werkt samen met het MBO om deze inschrijvingen inzichtelijk te maken.
De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet. Regels voor verlof, vrijstellingen en verzuim
zijn voor jongeren tussen 5 en 18 jaar dus ook gelijk. Het maakt niet uit of een jongere
leerplichtig of kwalificatieplichtig is.
De kwalificatieplicht betekent ook dat alle scholen, dus ook scholen voor MBO, in- en
uitschrijvingen en verzuim van leerplichtige - en kwalificatie plichtige leerlingen moeten melden
aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.
Meer informatie over de leerplicht, kwalificatieplicht en het onderwijs? Kijk op
www.leerplicht.net
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3 KIEZEN IS NU ANDERS DAN VROEGER
Vroeger was het een stuk eenvoudiger. Er werd gekozen voor een beroep, men had een vaste
baan en men bleef jarenlang bij dezelfde werkgever. Tegenwoordig veranderen mensen steeds
vaker van baan en er komen steeds nieuwe beroepen bij. Een veranderende samenleving vraagt
om een flexibele opstelling van mensen. Men moet voortdurend bereid zijn te veranderen en bij
te leren! Het is niet meer vanzelfsprekend dat je een carrière lang bij één werkgever werkzaam
bent. Aansluiting op een vervolgopleiding is maatwerk. Van uw kind wordt verwacht dat hij of zij
goed nadenkt over een loopbaankeuze. Wij bereiden ze voor op een grote zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Ze moeten zich ook goed kunnen verantwoorden voor bepaalde keuzes.
OUDERS DENKEN MEE
U kunt uw kind op verschillende manieren helpen. De school biedt diverse mogelijkheden. U
helpt uw kind door regelmatig te vragen naar de stand van zaken. Welke informatie over
vervolgopleidingen heeft uw kind nog nodig? Hoe komt u daaraan? Op de decanenpagina van
onze school vindt u door link-mogelijkheden naar de ROC` s in de regio. Via uw mail stuurt het
decanaat met enige regelmaat informatie in dit kader.
Stimuleren is belangrijk. Samen naar ‘open dagen’ gaan van vervolgopleidingen in het MBO.
Samen kijken of u mensen uit het werkveld kunt spreken en als gesprekspartner functioneren.

Tip
Vervolgopleidingen geven door middel van advertenties, affiches, internet en andere media en
aan, wat zij te bieden hebben en wanneer zij hun Open Dagen/Doe Dagen/Orientatie Dagen
organiseren. Bereid een dergelijk bezoek goed voor! Bekijk van te voren de website en probeer
met elkaar vragen te bedenken die u wilt stellen.
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4: KIEZEN IN HET EXAMENJAAR
Uw kind kijkt terug op de keuzes die tot nu toe gemaakt zijn. De persoonlijke eigenschappen van
uw kind spelen een belangrijke rol in leerjaar 4 voor het kiezen van het vervolgtraject. De
vervolgopleiding moet aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van uw kind.
Wat moet u weten?
Het grootste deel van de leerlingen leert verder in het MBO en daar gaat de meeste aandacht
naar uit. De opbouw van het MBO wordt uitgelegd in hoofdstuk 5 en er is aandacht voor de
mogelijkheden in het MBO.
Kwaliteiten
Uw kind onderzoekt in het vierde leerjaar van het VMBO de toekomstige sector aan de hand
van het profiel van deze sector. Welke kwaliteiten zijn voor deze sector van belang?
Bijvoorbeeld:
- Welke lichamelijke eigenschappen zijn voor de sector belangrijk? Heb ik die?
- Welk type mens moet je voor deze sector zijn?
- Welke waarden en normen spelen voor deze sector een belangrijke rol?
- Welke interesses passen bij deze sector?
- Welke kennis, vaardigheden en instelling zijn voor deze sector belangrijk?
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5 HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Hieronder staat een schema met diverse leerroutes. Welke route is voor uw kind mogelijk en
wat past het beste bij hem of haar?
1 = de entreeopleiding
2 = de basisberoepsopleiding
3 = de vakopleiding
4 = de middenkader

kwalificatieniveau 1 (duur ±1 jaar)
kwalificatieniveau 2 (duur ±2 jaar)
kwalificatieniveau 3 (duur ±2-3 jaar)
kwalificatieniveau 4 (duur ±3-4 jaar)

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen in principe kiezen voor niveau 2. De
leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg kiezen een opleiding op niveau 3 en de mavo
kiest voor niveau 4. Binnen het MBO is het mogelijk om door te stromen naar een ander
niveau. Met ingang van schooljaar 2013-2014 is het in het MBO onmogelijk om zonder diploma
in te stromen in niveau 2,3 of 4. De gezakte leerlingen, ongeachte welk niveau ze hebben
gedaan op het VMBO stromen in principe automatisch in op niveau 1, tenzij anders bepaald
door het desbetreffende ROC naar aanleiding van gemaakte interne testen.
De MBO`s hebben van het Ministerie van Onderwijs de opdracht gekregen de opleidingen te
verkorten. Mogelijke consequenties kunt u het beste navragen bij de desbetreffende MBO.
Het MBO heeft twee verschillende leerwegen. De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Hierbij
ligt het accent van het leren op de school. Bij de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) leert uw
kind met name in de praktijk. Voor een BBL opleiding is het noodzakelijk dat uw kind een baan
heeft bij een erkend leerbedrijf. Het MBO kan u hierover informeren.
U komt vaak de naam ROC of AOC tegen. Een ROC is een Regionaal Opleidingscentrum en een
AOC is een Agrarisch Opleidingscentrum.
Bij de keuze voor een MBO opleiding spelen de volgende zaken ook een rol:
- Wil ik de opleiding via de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of de Beroeps Begeleidende
Leerweg (BBL) volgen?
- Welk kwalificatieniveau (1,2,3 of 4) kies ik/kan en mag ik kiezen in het MBO?
- Heb ik de juiste afdeling of eventueel vakkenpakket voor de opleiding van mijn keuze?
- Welke eisen stelt het MBO aan mijn vooropleiding?

In het MBO is het onderwijs anders vorm gegeven dan in het VMBO. Er wordt veel
zelfstandigheid van de leerling verwacht. Hieronder vindt u een korte opsomming van
ervaringen van oud-Minkema leerlingen:
- “De werkwijze in het MBO is heel anders dan ik dacht. Je moet zelfstandiger kunnen werken.
Huiswerk wordt niet of nauwelijks gecontroleerd. Het is soms lastig om met die vrijheid om
te gaan.“
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- “Je moet goed kunnen plannen. Pas na ongeveer 10 weken krijg je toetsen en moet je alles
weten.”
- “Ik dacht dat de opleiding heel anders zou zijn. Een volgende keer zou ik mij veel beter
voorbereiden. Ik zou veel open dagen gaan bezoeken.“
- “Ik moest erg wennen aan de grote gebouwen. Niemand kent je en jij kent ook bijna
niemand. Je moet deze problemen echt zelf oplossen.”
- “Je werkt heel vaak in groepjes. Dat is best moeilijk, omdat ik vaak alles liever zelf wil doen.“

8

6 DOORSTROOM NAAR HAVO-4
Als uw kind slaagt voor de mavo, bestaat er een mogelijkheid om door te stromen naar HAVO-4
van onze eigen school of naar een andere school. In de praktijk blijkt de overstap naar de HAVO
niet vanzelfsprekend. Het uitstroomniveau van Mavo-4 is niet gelijk aan het instroomniveau van
HAVO-4 en moet er extra werk voor worden verricht. Er zijn leerlingen die moeite hebben met
de breedte van het pakket. Bovendien moet de leerling (nog) veel zelfstandiger werken. U wordt
op een later tijdstip separaat over deze procedure geïnformeerd.
Ons zeer dringende advies is om naast de doorstroom naar de HAVO, ook voor een MBO
opleiding aan te melden. (Je kan je altijd afmelden als je definitief bent aangenomen op de
HAVO.) Later aanmelden kan de consequentie hebben dat je eerste keuze op het MBO al vol is.
Voor een havo-opleiding moet uw kind een keuze maken uit vier profielen. Dat zijn
vakkenpakketten met een bepaald accent, net als de sectoren in het VMBO en MBO. Ook
binnen de profielen zijn er keuzemogelijkheden.
De vier profielen:
- Cultuur en Maatschappij
- Natuur en Gezondheid

-Economie en Maatschappij
-Natuur en Techniek
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7 ANDERE MOGELIJKHEDEN
Buiten de ROC en AOC opleidingen zijn er nog andere mogelijkheden om een beroepsopleiding
te volgen:
Uniformberoepen
Veel leerlingen van het VMBO vinden een uniformberoep aantrekkelijk. Daarvoor kunnen ze
terecht bij:
-

Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marine
Koninklijke Marechaussee
Politie
Brandweer
Beveiliging- en bewakingsdiensten

Er zijn opleidingen op alle niveaus. Ook zijn er mogelijkheden voor een schakeljaar tussen VMBO
en uniformberoepen.

PARTICULIERE OPLEIDINGEN
Voor beroepen als secretaresse, toeristisch medewerker, kapper, schoonheidsspecialist,
autoverkoper en bewaker zijn er naast de Mbo-opleidingen ook particuliere opleidingen. Daar
kun je in minder tijd een diploma halen. Het zijn natuurlijk wel duurdere opleidingen.
STUDEREN IN HET BUITENLAND
Er zijn leerlingen die graag een jaar in het buitenland willen verder leren, bijvoorbeeld op een
high school. Deze opleidingen zijn altijd particulier en brengen derhalve hoge kosten met zich
mee. Omdat de leerling leerplichtig is volgens het Nederlandse onderwijssysteem, moet er in
het geval van een buitenland studie contact en toestemming van de leerplichtambtenaar zijn
van uw gemeente. Het decanaat kan u hier eventueel mee helpen.
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8 DE KOSTEN VAN DE OPLEIDING
De kosten van de opleiding kunnen nogal verschillen. Waarmee moet u rekening houden?
-

wettelijk lesgeld; het bedrag wordt ieder jaar door de minister aangepast
eigen bijdrage voor kopieerwerk, excursies, activiteiten, enz.
boekengeld
werkkleding
evt. een laptop
studiereizen
gereedschappen
reiskosten
eventueel kamerhuur

Tot het achttiende levensjaar ontvangt u voor uw kind kinderbijslag.
Minderjarige mbo-studenten hebben vanaf 1 januari 2017 recht op een ov-studentenkaart waarmee
ze voor de opleiding gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen .
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9 CONTACTMOGELIJKHEDEN
Zoekt u opleidingsmogelijkheden, adressen, open dagen, etc. Dan raden wij u aan om de
betreffende schoolsite te bezoeken Hier vindt u links met het vervolgonderwijs in de regio.
Hoe kunt u deze informatie vinden :
www.minkema.nl
Kies : Stein
Kies : Onderwijs
Ga naar Begeleiding
Ga naar Decanaat
Ga naar Informatie of vervolgopleidingen
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent vervolgopleidingen en voert één of
meerdere LOB-gesprekken. U kunt de decanen vanaf de bovengenoemde schoolsite ook
rechtstreeks een e-mail sturen.
Het Minkema College heeft haar eigen MBO-avond in de maand november. U wordt daarover
apart geïnformeerd. MBO scholen uit de omgeving presenteren zich op onze school. We hopen
dat de MBO-avond ook dit jaar druk wordt bezocht en voor vele leerlingen en hun
ouders/verzorgers het startpunt zal zijn voor de LOB-activiteiten.
Voor de leerlingen organiseren vele opleidingen oriëntatiedagen. De decanen begeleiden dit
samen met de mentoren. Informatie over de oriëntatiedagen ontvangen de leerlingen via de
schoolmail.
In de decanenkamer (406 ) is informatiemateriaal over de vervolgopleidingen aanwezig.
We vertrouwen er op dat deze Decanologica het een en ander heeft duidelijk gemaakt. Mocht u
vragen en/of opmerkingen hebben? Benader de mentor of de decaan voor nadere informatie.

Het decanaat VMBO
Mw. v.d. Heijden
Dhr. van Kins
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