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Ouders/ verzorgers en leerlingen leerjaar 4
Vragen over de aanmelding vervolgopleiding

Wanneer moet ik me aanmelden?
Op 1 november begint de aanmeldperiode voor de meeste mbo-opleidingen. Een aantal scholen heeft
op 1 oktober de website voor aanmelding opengesteld. Voor een beperkt aantal opleidingen geldt een
maximum aantal plaatsen, dit staat altijd op de webpagina van de betreffende opleiding vermeld.
Afhandeling van de beschikbare plaatsen gaat op volgorde van aanmelding. De leerling moet zich
uiterlijk 1 april 2020 bij een vervolgopleiding inschrijven.
Wie kan zich aanmelden?
Aanmelding voor een opleiding gebeurt altijd door de leerling zelf. De school/decaan meldt geen
leerlingen aan voor een vervolgopleiding.
Hoe kan ik me aanmelden?
Via de website van de betreffende school. Ga op zoek naar de opleiding die je wilt volgen en klik daarna
op aanmelden.
Kan ik me op meerdere scholen aanmelden?
Theoretisch is het mogelijk om bij je elke mbo in Nederland aan te melden. Je zal dan ook voor elke
opleiding een doorstroomdossier moeten invullen. Binnen een ROC (bijv. Leijgraaf of Koning Willem 1
College) kun je je maar voor één opleiding aanmelden. Je maakt immers een bewuste keuze voor je
toekomst.
Wat is het verschil tussen bbl en bol?
Er zijn twee onderwijsvarianten; 1) bbl (beroepsbegeleidende leerweg) heb je een baan bij een erkend
leer/werkbedrijf. Daarnaast ga je 1 dag in de week naar school voor de algemene vakken. Het vak leren
doe je voornamelijk in de praktijk. 2) bol (beroepsopleidende leerweg) ga je naar school, waarna je
tijdens de stageperiodes de theorie in praktijk gaat brengen.
Verschillende niveaus, hoe zit dat?
Er zijn binnen het mbo vier schillende niveaus. Met een vmbo-g of t diploma kun je doorstromen naar
elk niveau. Niveau 1 is voor leerlingen zonder vmbo-diplomaperspectief, niveau 2 is gericht op de
basisvaardigheden van uitvoerende werkzaamheden. Niveau 3 richt zich op het zelfstandig kunnen
uitvoeren van werkzaamheden. Je wordt de vakman/-vrouw. Niveau 4 leidt op tot het middenkader. Je
wordt leidinggevende en je kunt met niveau 4 doorstromen naar het hbo. Meer informatie via deze link.
Zijn er toelatingseisen voor het mbo?
Voor de meeste mbo-opleidingen zijn geen verdere toelatingseisen dan het behaalde vmbo diploma.
Het gekozen vakkenpakket maakt daarvoor niet uit. Creatieve en sportopleidingen hebben een
toelatingstest. Informatie over het portofolio of sporttest vind je bij de betreffende opleiding.
Wat is een DDD?
Na aanmelding wordt gevraagd een digitaal doorstroomdossier in te vullen. De belangrijkste gegevens
van de leerling worden dan gedeeld met de nieuwe school. De leerling is verantwoordelijk voor het
invullen van het DDD. Zowel de leerling als de mentor leveren gegevens aan. Er worden geen gegevens
gedeeld die je niet wilt delen.

Hoe werkt het DDD?
Je maakt eerst een account aan (zie onderstaande link voor instructies) en bevestigt je account via de
mail. Je vult een leerlingdeel in, na bevestiging wordt dit deel verzonden naar je mentor. De mentor vult
het mentordeel in. Het geheel komt weer bij de leerling terug. De leerling geeft toestemming om de
ingevulde delen te verzenden naar de nieuwe school.
https://helpdesk.intergrip.nl/question/360024403573
Wat is Intergrip?
Dit DDD wordt verzorgd door Intergrip. Intergrip is een bedrijf dat voor veel scholen het DDD regelt. Het
Hooghuis, Koning Willem 1 College en Leijgraaf werken met het DDD van Intergrip.
Hoe zit het als ik naar de havo wil?
Binnenkort komt de decaan in de klas met de vraag of je interesse hebt in de overstap naar havo. Indien
ja, krijg je de vraag of je denkt aan een vervolg via het Mondriaan College. Alle leerlingen die interesse
hebben in havo krijgen na de rapportvergadering een advies. Bij een positief advies en wens Mondriaan
College komt de leerling in aanmerking voor de XL-lessen op het Mondriaan College. Leerlingen die dit
traject voldoende afsluiten, mogen drempelloos doorstromen naar het Mondriaan College havo 4.
Indien je geen positief advies krijgt of naar een andere havo wilt overstappen dien je een 6,8 gemiddeld
te scoren voor de doorstroom gevoelige vakken. Sommige scholen willen wel eens van dit gemiddelde
afwijken. Uitleg over de XL-lessen en overstap naar het Mondriaan College wordt gegeven op woensdag
20 november.
Ik weet nog niet wat ik wil, wat nu?
Bezoek open dagen, kijk op internet of doe een beroepsinteressetest. Uiteraard kun je hiervoor bij de
decaan terecht. Maak een afspraak door een mail te sturen naar b.seelen@hethooghuis.nl .
Wanneer zijn de open dagen?
Op de schoolwebsite staan de open dagen van de mbo-opleidingen in de regio. Natuurlijk kun je ook op
de website van jouw gekozen school kijken.
https://heesch.hethooghuis.nl/info/informatie-over-het-mbo/
Wanneer zijn de meeloopdagen?
Aanmelden voor een meeloopdag doe je bij de betreffende opleiding. Je gaat dan een dagje onderwijs
volgen op je (mogelijke) vervolgopleiding. Je proeft de sfeer, ontmoet leerlingen en maakt kennis met
het gebouw. Maak een afspraak met je (mogelijke) vervolgopleiding over het deelnemen aan een
meeloopdag. Zij zullen je uitnodigen om hieraan deel te nemen. Deze uitnodiging kun je gebruiken bij
onze receptie om verlof te vragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof
en toetsen.
Waar kan ik terecht voor overige vragen?
Specifieke vragen over een opleiding worden veelal beantwoord op de website van de school. Uiteraard
kunnen deze vragen ook gesteld worden tijdens het bezoek aan de open dag. Algemene vragen over de
keuze van een vervolgopleiding kun je stellen aan de decaan: b.seelen@hethooghuis.nl

