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Voorwoord
Beste student,
Van harte welkom bij Lentiz MBO Barendrecht of Middelharnis!
Wij zijn blij dat je voor ons hebt gekozen. Met een beroepsopleiding bij Lentiz MBO leg je een goede
basis voor je verdere toekomst. Om je opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we alle
informatie die je nodig hebt gebundeld in deze STOER (STudiegids en Onderwijs- en ExamenRegeling
(OER)).
Het eerste hoofdstuk beschrijft wat een STOER is. Daarnaast wordt er in het eerste hoofdstuk uitleg
gegeven over Moodle. In het tweede hoofdstuk wordt de inhoud van jouw opleiding beschreven:
Wanneer ga je stagelopen? Welke vakken ga je volgen? Hoe word je begeleid? Het derde hoofdstuk
geeft jou praktische informatie over je opleiding: Wanneer moet ik op school zijn? Wanneer heb ik
vakantie? Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen? In Hoofdstuk 4 en 5 staan de examenregeling en
informatie over diplomering. Hierin staan alle exameneisen waaraan je moet voldoen om je diploma
te halen.

Aan het begin van de opleiding wordt deze STOER uitgelegd. Als je nog vragen hebt, stel ze aan je
mentor! Het lezen van de STOER is niet alleen handig voordat je begint aan je opleiding, ook tijdens
de opleiding kun je veel antwoorden vinden op je vragen.
Je kunt de laatste versie van deze STOER altijd vinden in Moodle. Als zich in de OER wijzigingen
voordoen, stellen we je daarvan schriftelijk op de hoogte. Indien het gaat om inhoudelijke
wijzigingen dan volgt er een addendum dat toegevoegd wordt aan de OER.
Wij wensen je veel succes met je opleiding en hopen dat je een prettige tijd hebt bij Lentiz!
Namens alle docenten en medewerkers van je opleiding,
Teamleiders
Lentiz MBO Middelharnis: Frans de Bakker
Lentiz MBO Barendrecht: Eygje Laroo
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Hoofdstuk 1: Wat is een STOER?
Dit is je STOER. Wat dat is en waarom de STOER belangrijk voor je is, leggen we hier uit. STOER is een
combinatie van een STudiegids en de Onderwijs- en ExamenRegeling. In de STOER staat alles wat je
moet weten over je opleiding, de begeleiding en het examen. Het is daarom belangrijk dat je de
STOER goed leest.
Jouw opleiding is ingericht volgens een wettelijk vastgestelde kwalificatiestructuur. Dat betekent dat
de opleiding is gebaseerd op een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen:
•

Het basisdeel bestaat uit de algemene (verplichte) vakken van een mbo-opleiding en één of meer
basiskerntaken van je beroep. Ongeveer 50 procent van je studietijd besteed je aan het basisdeel
van het kwalificatiedossier. Hiervan besteed je ongeveer 35 procent van de tijd aan kerntaken en
werkprocessen. De algemene verplichte vakken zijn ongeveer 15 procent van je studietijd.

•

Het profieldeel bestaat uit één of meerdere profielkerntaken die specifiek de exameneisen
beschrijven van de door jou gekozen opleiding (kwalificatie). Als richtlijn houden we aan dat je
ongeveer 35 procent van je studietijd besteed aan het profieldeel van het kwalificatiedossier.

•

Daarnaast bestaat een deel van je opleiding uit keuzedelen, dit zijn kleine delen van je opleiding
waar je zelf je kerntaken kiest. Als richtlijn houden we aan dat je ongeveer 15 procent van je
studietijd besteedt aan keuzedelen.

De STOER beschrijft wat de opleiding en het examen precies inhoudt. Lentiz houdt zich daaraan. In
de STOER staat wat jij van ons kunt verwachten maar ook wat wij van jou verwachten. Daarnaast
geven we jou in de STOER praktische informatie over jouw opleiding.
De STOER bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het gedeelte Onderwijs. Daarin staat wat je
tijdens je opleiding leert, hoe wij je als school begeleiden en helpen om je opleiding goed te
doorlopen. Het tweede deel is het gedeelte met de praktische informatie. Daarin staat informatie
beschreven die je helpt bij het doorlopen van je opleiding. Het derde deel van de STOER is het
gedeelte Examinering. Daarin staat beschreven uit welke delen jouw examen bestaat en wat je
precies moet doen om je diploma te halen.

1.2. Wat is Moodle?
Moodle is jouw elektronische leeromgeving. Elke student krijgt op dit systeem een eigen account. In
Moodle kun je alle informatie vinden die je nodig hebt om je opleiding goed te kunnen doorlopen. Je
vindt hier onder andere met welke kerntaken en werkprocessen je aan de slag gaat per blok. Als je
inlogt in Moodle zie je daar het onderwijsprogramma voor jouw opleiding per blok, evenals de
STOER 2018-2019 Lentiz MBO Barendrecht - Middelharnis

4

indeling van de thema’s per jaar, (BPV)opdrachten en lesstof. Naast lesstof in Moodle wordt er ook
gebruik gemaakt van boeken.
Sommige onderdelen van de opleiding komen niet in Moodle. De resultaten van je examens worden
geregistreerd in het schooladministratiesysteem Eduarte, net als je persoonlijke verzuim. Over je
lesrooster krijg je informatie via de administratie van je locatie of van je mentor.

STOER 2018-2019 Lentiz MBO Barendrecht - Middelharnis

5

Hoofdstuk 2: Hoe zit mijn onderwijs in elkaar?
2.1 Wat is de inhoud van mijn opleiding?
Lentiz MBO Barendrecht en Middelharnis werkt met leerjaren die bestaan uit drie vaste perioden:
•

Leerjaar 1: Blok 1 t/m 3

•

Leerjaar 2: Blok 4 t/m 6

•

Leerjaar 3: Blok 7 t/m 9

Een tweejarige opleiding bestaat dus uit zes blokken, een driejarige opleiding telt negen blokken. Elk
blok bestaat uit 12 weken Begeleide Onderwijs Tijd (BOT). Naast deze totaal 36 weken BOT staan er
per schooljaar nog vier weken BPV gepland.
Iedere periode bestaat uit minimaal één centraal vakgericht thema. Per periode kan het rooster er
anders uit zien. De leeractiviteiten, gebaseerd op de kwalificatie-eisen, zijn per blok geprogrammeerd
en deze kan je vinden in Moodle. Iedere periode wordt afgesloten met één of meerdere
voortgangstoetsen/opdrachten. In de jaarplanning van de locatie vind je de start- en einddata van de
blokken. Aan het eind van je opleiding, of voor niveau 3 en 4 soms al in het tweede leerjaar, ga je
examens doen, als je die haalt dan heb je je diploma op zak. Jouw opleiding bestaat uit vijf leerlijnen:
1. Vakgerichte leerlijn: Hoe leer ik mijn vak op school?
2. BPV leerlijn: Wat moet ik weten over stage lopen (de BPV)?
3. AVO leerlijn: Wat leer ik tijdens Algemeen Vormend Onderwijs?
4. Thematische leerlijn: Wat zijn keuzedelen? Wat zijn projectopdrachten?
5. SLB leerlijn: Wat voor begeleiding krijg ik tijdens mijn opleiding?

Hoe gaat het verder nadat je bent toegelaten op Lentiz MBO Barendrecht en Middelharnis?
Voorafgaand aan de inschrijving is er met jou een gesprek gehouden. Daarin is vastgesteld of de
opleiding die jij wilt gaan volgen past bij jouw toekomstplannen. Daarna volgde eventueel een
intaketest, waarbij aan de orde kwam wat je al kan en kent, en er zijn indien nodig speciale afspraken
gemaakt. Na aanmelding en intake ben je geplaatst op het juiste mbo-niveau. Toelating gebeurt bij
Lentiz altijd volgens wettelijke eisen. De inschrijving wordt definitief als de onderwijsovereenkomst
(OOK) volledig ingevuld en ondertekend aanwezig is bij de administratie van de locatie. Lever de OOK
zo snel mogelijk na uitreiking weer in op school. Een voorbeeld van de OOK kan je vinden in Moodle.
Hoe wordt mijn tijd verdeeld tussen lessen, stage (de BPV) en zelfstudie?
Tijdens je opleiding volg je een verplicht aantal uren onderwijs. Dit heet ‘onderwijstijd’. Onderwijstijd
bestaat uit je lesrooster (Begeleide Onderwijs Tijd, BOT) en praktijkuren in de BPV/stage. Lentiz
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voldoet aan de minimumuren zoals deze in de wet zijn vastgesteld.
Lentiz MBO staat er voor garant dat, indien je hebt gekozen voor een BOL- opleiding, de ingeplande
onderwijstijd tenminste 1000 uren per jaar omvat. Daarmee is het aangeboden opleidingstraject in
overeenstemming met de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op de
Studiefinanciering (WSF).
Daarnaast moet je ook zelfstandig studeren. Je moet erop rekenen dat je 40 uur per week nodig hebt
voor je opleiding en dat een studiejaar ongeveer 40 weken telt. Zo kom je in totaal op 1600 uur. Wij
noemen dat SBU’s (StudieBelastingsUren). De urenverdeling verschilt per niveau en per leerjaar.

Hoe ziet mijn onderwijsprogramma er uit?

Hoe het programma van de opleiding er op hoofdlijnen uitziet kan je vinden in je
onderwijsprogramma in Moodle. Om organisatorische redenen kunnen er lopende het studiejaar
verschuivingen plaatsvinden.
Het programma in leerjaar 2 en 3 wordt lopende de opleiding concreet ingevuld. We voldoen daarbij
altijd aan de geldende wet- en regelgeving en het onderwijs is gericht op het aanleren van kerntaken,
werkprocessen en onderliggende kennis en vaardigheden.
Wat moet ik kunnen en kennen aan het eind van mijn opleiding?
Op het mbo leer je de kennis en vaardigheden voor je toekomstige beroep. Op school en tijdens de
BPV werk je aan kerntaken en werkprocessen. De specifieke eisen voor jouw opleiding staan
beschreven in het kwalificatiedossier in kerntaken en werkprocessen.
•

In het beroep waar je voor leert, heb je een aantal taken die heel bepalend zijn voor je werk.
We noemen dit kerntaken.

•

Bij een kerntaak horen handelingen die je goed moet beheersen. Deze handelingen worden
werkprocessen genoemd.

Op http://kwalificaties.s-bb.nl/ kun je onder ‘Alle kwalificatiedossiers’ informatie vinden over de
kwalificatie-eisen waaraan je moet voldoen om je diploma te behalen voor jouw opleiding. Op
https://www.s-bb.nl/generieke-eisen kun je de generieke eisen vinden waar je aan het eind van je
opleiding aan moet voldoen.
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2.1.1. Vakgerichte leerlijn: Hoe leer ik mijn vak op school?
Wat moet ik doen in de vakgerichte leerlijn?
Aan de hand van vakgerichte thema’s ga je jouw vak leren. In de vakgerichte leerlijn komen de
beroepsthema’s aan bod. De docent legt de theorie uit die je nodig hebt om je vak uit te kunnen
oefenen, daarnaast ga je ook op school oefenen met het uitvoeren van vakgerichte handelingen. Dit
noemen we binnen Lentiz MBO ‘praktijkleren’. Een thema staat 12 weken centraal. Alle benodigde
kennis wordt daarin aangeboden.
In Moodle kan je lesstof en opdrachten vinden die je moet maken in de vakgerichte leerlijn.
Wanneer leer ik welke vaardigheden?
Je kunt in jouw onderwijsprogramma in Moodle vinden met welke vakgerichte vaardigheden je aan
de slag gaat.
Waarom moet ik vakgerichte vakken volgen?
In de vakgerichte leerlijn ga je aan de slag met leeractiviteiten die zijn gebaseerd op de
werkprocessen uit het basisdeel en aansluitende werkprocessen uit het profieldeel van het
kwalificatiedossier. Je hebt deze kennis nodig om goed je beroep uit te kunnen oefenen.

2.1.2. BPV leerlijn: Wat moet ik weten over stage lopen (de BPV)?
Wat is BPV?
BPV staat voor Beroepspraktijkvorming. Waar kun je een vak beter leren dan ‘op de werkvloer’, dus
direct in een bedrijf of instelling zelf? Daarom is er in de opleidingen van Lentiz MBO veel ruimte voor
beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel stage genoemd.

Wanneer heb ik BPV?
In de jaarplanning per locatie in Moodle kan je vinden wanneer je BPV gepland staat. De uitleg over
de BPV-opdrachten vindt plaats in de vaklessen of mentorlessen. Informatie over welke dagen je
stage loopt wordt elk jaar aan het begin van het jaar aan je meegedeeld. Over het algemeen kan je
de volgende richtlijnen aanhouden als je een BOL-opleiding doet:
•

Leerjaar 1: 1 dag stage per week per jaar

•

Leerjaar 2 en 3: 2 dagen stage per week per jaar
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•

In alle jaren heb je daarnaast vier volledige BPV weken verspreid over het leerjaar.

Hoe ziet mijn BPV er uit?
De BPV is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Alles dat je moet weten over de BPV vind je op
Moodle. Specifieke informatie over de BPV van jouw opleiding kan je vinden in je
onderwijsprogramma. Hier vind je informatie over de kerntaken en werkprocessen en BPVopdrachten waar je mee aan de slag gaat. In de volgende paragrafen kan je vinden welke
documenten je nodig hebt voorafgaand, tijdens en na je BPV.

Wat heb ik nodig voorafgaand aan de BPV?
De BPV vindt plaats in een door het SBB erkend leerbedrijf. Je gaat zelf op zoek naar een passend
BPV bedrijf, dit doe je via de site www.stagemarkt.nl. Doe je een BOL-opleiding en kun je geen
geschikte stageplek vinden? Meld dit dan aan je mentor. Dan helpen wij je bij het vinden van een
erkende leerplek. Een stappenplan om een goede stageplaats te vinden, staat in het document ‘Hoe
vind je een stageplaats voor mbo?’ in Moodle.
Als je een erkend leerbedrijf hebt gevonden, dan geef je de gegevens van het leerbedrijf en de
contactpersoon van het bedrijf door aan je mentor. Dit doe je met het ‘registratieformulier BPV’ dat
je in Moodle kan vinden.
Doe je een BBL-opleiding? Dan gaan we ervan uit dat je zelf een erkende werkplek vindt. Je wordt
pas ingeschreven op een BBL-leerweg als je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met een
erkend leerbedrijf.
Je hebt de verplichting om een praktijkovereenkomst (POK) af te sluiten met een door SBB erkend
leerbedrijf. Het aantal uur dat je BPV moet lopen is zichtbaar in de praktijkovereenkomst (POK). Een
POK moet binnen 14 dagen na de start van je BPV ingeleverd zijn. Een voorbeeld van de POK kan je
vinden in Moodle.

Wat heb ik nodig tijdens de BPV?
Tijdens de BPV moet je opdrachten doen. Het ligt aan je opleiding en leerjaar welke opdrachten dit
zijn. De BPV-opdrachten voor jouw opleiding kun je vinden in je onderwijsprogramma in Moodle. De
opdrachten worden ook aan je praktijkopleider op het leerbedrijf gegeven.
In het BPV boek kun je vinden hoe de school en jijzelf verzekerd zijn tijdens de BPV. Wij verwachten
dat je zelf een WA-verzekering hebt (Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering). In een BPV-situatie is
de werkgever verantwoordelijk voor het geven van de juiste instructies, taken en
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verantwoordelijkheden. Jij hoort de gegeven instructies nauwgezet te volgen en je te houden aan
afspraken.
Het kan gebeuren dat je iets wilt wijzigen in de data of in het aantal dagen dat je stage loopt. Dit doe
je door middel van het ‘aanvraagformulier wijziging BPV-data’ dat je in Moodle kan vinden.
Bij zwaarwegende redenen kan het zo zijn dat je wilt stoppen met de BPV, voordat je de stage hebt
afgerond. Dit kan alleen in overleg met je mentor. Je moet hiervoor een verklaring geven, dit doe je
met het ‘BPV Beëindigingsformulier’ in Moodle.
Wat heb ik nodig na de BPV?
Dat betekent dat je moet voldoen aan onderstaande zaken:
1. Je hebt een getekende praktijkovereenkomst (POK).
2. Je hebt minimaal het wettelijk verplichte aantal uren BPV gemaakt.
3. Alle BPV beoordelingen zijn ingevuld en ondertekend door het BPV bedrijf.
4. Alle gevraagde BPV-opdrachten zijn gemaakt en met een voldoende beoordeeld.

Een formulier voor de tussenevaluatie en de eindboordeling vind je in Moodle.

2.1.3. AVO Leerlijn: Wat leer ik tijdens Algemeen Vormend Onderwijs?
Wat is AVO?
AVO staat voor Algemeen Vormend Onderwijs. Hieronder vallen lessen in Nederlands, Rekenen,
Loopbaan & Burgerschap en Engels. Voor niveau 2 en 3 wordt Engels aangeboden in het kader van de
keuzedelen. Voor niveau 4 is Engels een verplichte kwalificatie-eis. Aan het begin van je opleiding
wordt jouw startniveau van Nederlands, Engels (alleen verplicht mbo niveau 4) en rekenen bepaald.
Tijdens je opleiding wordt je vooruitgang gemonitord. Tijdens de reguliere lessen wordt er extra taalen/of rekenondersteuning aangeboden aan leerlingen die dat nodig hebben. Er is veel aandacht voor
het leerresultaat van de individuele student.
Op welk niveau je examen gaat afleggen is afhankelijk van het niveau van je opleiding. Studenten in
mbo-opleidingen op niveau 2 en 3 moeten voldoen aan referentieniveau 2F voor rekenen en
Nederlands. Mbo 4-studenten moeten voldoen aan 3F voor Nederlands en Rekenen. Bovendien
moeten Mbo 4-studenten voor Engels voldoen aan de generieke eisen B1 (lezen en luisteren) en A2
(spreken, gesprekken voeren en schrijven). In de examenregeling (hoofdstuk 4 van deze STOER) vind
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je het examenplan. Hierin zijn de generieke examenonderdelen (Talen, Rekenen en Loopbaan &
Burgerschap) en de blokken waarin geëxamineerd gaat worden zichtbaar.
2.1.3.1. Nederlands

Wat doe ik tijdens het vak Nederlands?
Op school werk je aan de volgende taalvaardigheden:
• Lezen
• Luisteren
• Gesprekken voeren
• Spreken
• Schrijven

In je onderwijsprogramma in Moodle kan je opdrachten vinden die je moet maken voor Nederlands.
Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Deviant’.
Wanneer heb ik Nederlands?
In het lesrooster kan je vinden wanneer je aan de slag gaat met Nederlands.
Waarom heb ik Nederlands?
Beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar voor het uitvoeren van alle beroepen in Nederland.
Daarnaast is het een wettelijke diploma-eis.
2.1.3.2. Engels (mbo niveau 4)

Wat doe ik tijdens het vak Engels?
Op school werk je aan de volgende taalvaardigheden:
• Lezen
• Luisteren
• Gesprekken voeren
• Spreken
• Schrijven

In je onderwijsprogramma in Moodle kan je opdrachten vinden die je moet maken voor Engels. Er
wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Deviant’.
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Wanneer heb ik Engels?
Het vak Engels is bedoeld voor mbo niveau 4 studenten. Daarnaast wordt Engels als keuzedeel
aangeboden aan mbo niveau 2 en niveau 3 studenten. In het lesrooster kan je vinden wanneer je aan
de slag gaat met Engels.
Waarom heb ik Engels?
Beheersing van de Engelse taal is erg belangrijk voor het uitvoeren van veel beroepen in Nederland.
Ook voor de doorstroom naar een hbo-opleiding is het van belang dat je de Engelse taal goed
beheerst. Voor mbo niveau 4 is Engels een diploma-eis.
2.1.3.3. Rekenen

Wat doe ik tijdens het vak rekenen?
Op school werk je aan de volgende rekenvaardigheden:
• Getallen
• Verhoudingen
• Meten en Meetkunde
• Verbanden

In je onderwijsprogramma in Moodle kan je opdrachten vinden die je moet maken voor Rekenen. Bij
Lentiz MBO Barendrecht en Middelharnis gebruiken we de methode Deviant.
Wanneer heb ik rekenen?
In het lesrooster kan je vinden wanneer je aan de slag gaat met Rekenen.
Waarom heb ik rekenen?
Goede rekenvaardigheid is erg belangrijk voor het uitvoeren van alle beroepen in Nederland.
Rekenen is daarnaast ook een diploma-eis.
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2.1.3.4. Loopbaan en Burgerschap

Wat doe ik tijdens het vak Loopbaan en Burgerschap?
Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet
voldoende. Loopbaan en Burgerschap (L&B) speelt daar op in en bereidt je voor om goed te kunnen
functioneren als werknemer én als burger in de maatschappij. Je krijgt beter zicht op je eigen
kwaliteiten, mogelijkheden en motivatie. Dit helpt je om de juiste keuzes te maken ten aanzien van je
opleiding en je toekomstige beroep. Burgerschapsvorming vergroot je maatschappelijke
betrokkenheid.
De onderwerpen die aan bod komen tijdens Loopbaan zijn:
•

Capaciteitenreflectie: beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan,

•

Motievenreflectie: beschouwing van de wensen en waarden die van belang zijn voor de
loopbaan,

•

Werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan,

•

Loopbaansturing: loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces,

•

Netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op
loopbaanontwikkeling.

De vier dimensies die aan bod komen bij Burgerschap zijn:

•

De politiek-juridische dimensie

•

De economische dimensie

•

De sociaal-maatschappelijke dimensie

•

De dimensie vitaal burgerschap

De opdrachten voor Loopbaan en Burgerschap kan je vinden in je onderwijsprogramma in Moodle.

Wanneer heb ik Loopbaan en Burgerschap?
In je lesrooster kan je vinden wanneer je aan de slag gaat met Loopbaan en Burgerschap.
Waarom heb ik Loopbaan en Burgerschap? .
Het onderdeel Loopbaan draagt bij aan je inzetbaarheid en ondernemerschap. Daarnaast draagt het
bij aan jouw persoonlijke ontplooiing. Het onderdeel Burgerschap bereidt je voor op volwaardige
deelname aan de maatschappij en goed kunnen functioneren in je toekomstige beroep.
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2.1.4. Thematische leerlijn: Wat zijn keuzedelen? Wat zijn praktijkopdrachten?
Wat is de thematische leerlijn?
In de thematische leerlijn volg je samen met studenten van andere opleidingen en niveaus
gezamenlijk lessen. Onder deze leerlijn vallen de keuzedelen en de praktijkopdrachten.
2.1.4.1. Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?
Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun
je een deel van je opleiding zelf invullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij
jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen! Een keuzedeel kan bestaan uit
contacttijd op school, BPV en/of zelfstudie.
Vanuit je opleiding krijg je keuzedelen aangeboden waaruit je een keuze kunt maken. Er wordt alleen
gebruik gemaakt van bestaande, goedgekeurde keuzedelen. De keuzedelen worden aangeboden
naar niveau en thema. Wij hebben gekozen voor aan jouw kwalificatie gekoppelde keuzedelen,
daarmee is maximale herkenbaarheid door het werkveld geborgd. De resultaten van de keuzedelen
worden op de cijferlijst bij je diploma vermeld.
Je kunt een verzoek indienen voor een keuzedeel dat niet standaard door Lentiz MBO in jouw
keuzepakket is opgenomen. Wij verzorgen dit keuzedeel als dit organisatorisch mogelijk is. Je mag
vragen of je een extra keuzedeel mag doen. Ook hiervoor geldt dat het in de school organiseerbaar
moet zijn. Het resultaat van een extra keuzedeel wordt ook op de cijferlijst bij je diploma vermeld.
De keuzedeel-verplichting voor een entreeopleiding bedraagt 240 uren, 480 uren voor de opleiding
op niveau 2 en op niveau 3 en 4 gaat het om 720 uren. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel
binnen elke mbo-opleiding. De richtlijn is dat je 15 procent van je onderwijstijd besteedt aan
keuzedelen.
Wanneer krijg ik keuzedelen?
Je krijgt in de loop van het eerste leerjaar van je mentor informatie over de planning en inhoud van
keuzedelen. Je kunt in Moodle aangeven welk keuzedeel je gekozen hebt.
Iedere student mbo niveau 2 en niveau 3 volgt verplicht het keuzedeel Engels. Zoals eerder
aangegeven is een goede beheersing van de Engelse taal belangrijk voor veel beroepen in Nederland.
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Lentiz MBO wil jou hier goed op voorbereiden. In het eerste leerjaar mag je daarnaast een ander
keuzedeel kiezen. Vanaf het tweede leerjaar ga je werken aan het door jou gekozen keuzedeel.
Studenten mbo niveau 4 volgen al Engels omdat dit voor hen een kwalificatie-eis is, zij kunnen Engels
niet kiezen als keuzedeel.
Een overzicht van de keuzedelen die Lentiz MBO Barendrecht en Middelharnis aanbiedt, kun je in
Moodle vinden.

Waarom zijn er keuzedelen?
Keuzedelen zijn een verrijking naast het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. Dat kunnen
keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je
voorbereiden op een volgende opleiding. Bijvoorbeeld een volgende opleiding binnen het mbo of
een hbo-opleiding. Met keuzedelen kan je jezelf aantrekkelijker maken voor toekomstige
werkgevers. Je kan hiermee ook beter aansluiten bij de regionale bedrijfsactiviteiten.
2.1.4.2. Projectopdrachten

Wat zijn projectopdrachten?
Op school werk je soms met projectopdrachten. Dit zijn realistische opdrachten uit de

beroepspraktijk die je soms individueel en soms in groepsverband uitvoert in een gesimuleerde
praktijkcontext op het eigen schoolterrein of daarbuiten.
Waarom ga ik projectopdrachten doen?
Je kunt oefenen in een gesimuleerde praktijkcontext of in een echte beroepscontext. Hierdoor kun je
vaardigheden leren en kennis toepassen in een veilige omgeving. De koppeling van leren in de
bestaande realiteit maakt het voor jou direct duidelijk wat het nut is van dat wat je hebt geleerd.
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2.1.5. SLB Leerlijn: Welke begeleiding krijg ik tijdens mijn opleiding?
Hoe ziet begeleiding bij Lentiz MBO Barendrecht en Middelharnis eruit?
SLB staat voor studieloopbaanbegeleiding. Dit is de begeleiding die je krijgt tijdens je hele opleiding
van alle begeleiders. De begeleiding is verdeeld over drie lijnen:

1. Basis-ondersteuning (1e lijn): deze ondersteuning is voor alle studenten. Hierbij kan je
denken aan de ondersteuning van je docent bij het leren van de vakinhoud,
loopbaanbegeleiding en ondersteuning door je mentor als het even wat minder goed met je
gaat.
2. Extra-ondersteuning (2e lijn): deze ondersteuning wordt ingezet als jij dat nodig hebt,
bijvoorbeeld als je problemen hebt met het leren van de stof of als je persoonlijke
problemen hebt. Hierbij kan je denken aan bijlessen of begeleiding bij het plannen van
huiswerk.
3. Plus-ondersteuning (3e lijn): bij deze vorm van ondersteuning worden partijen van buiten de
school betrokken zoals maatschappelijk werk of huisartsen. Plus-ondersteuning wordt aan je
geboden als blijkt dat alleen de extra-ondersteuning jou niet voldoende kan helpen.

Om de voortgang binnen het opleidingstraject goed te kunnen volgen worden er tenminste twee
keer per jaar (bijvoorbeeld januari of juni) studievoortgangsgesprekken georganiseerd. Deze vinden
in ieder geval plaats tussen de vierde en de tiende maand na aanvang van je opleiding. Indien daar
aanleiding toe is, kan het opleidingstraject (uiteraard in onderling overleg) worden bijgesteld.

Bij wie kan ik wanneer terecht voor begeleiding?
Binnen Lentiz MBO zijn de volgende personen betrokken bij je begeleiding:
1. De docenten helpen jou bij het leren van de vakinhoud. Je kan ook bij je docenten terecht als
je ergens problemen mee hebt.
2. Jouw mentor is je eerste aanspreekpunt als het minder goed met je gaat. Daarnaast houdt
jouw mentor je in de gaten op de drie onderdelen: gedrag, verzuim en resultaat. Je mentor is
ook je BPV- en loopbaanbegeleider.
3. De Ondersteuningscoördinator is voornamelijk procesbegeleider en coördineert de
afgesproken Extra-ondersteuning.

Hoe krijg ik contact met docenten, begeleiders, mentoren?
Je hebt als student een eigen emailaccount van Lentiz. Je dient zelf deze mail regelmatig te
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raadplegen en te lezen. Alle mailverkeer m.b.t. je opleiding loopt via die weg en is bekend bij alle
docenten/begeleiders. Je kunt eveneens ook de docent/mentor/begeleider zelf mailen. Het betreft
de voorletter van de persoon, dan een punt, daarna de achternaam en dan @Lentiz.nl. Je kan ook de
mail vragen aan de desbetreffende persoon.

Waarom krijg ik begeleiding?
Begeleiding tijdens de opleiding draagt bij aan leren en ontwikkelen. Het gaat niet alleen over leren
van een beroep, maar het richt zich ook op leren over jezelf, over (en met) de ander, over je
mogelijkheden en beperkingen, je talenten en je perspectieven.
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Hoofdstuk 3: Praktische informatie
In dit hoofdstuk geven we jou alle praktische informatie die je nodig hebt om je opleiding goed te
kunnen doorlopen.
Wat moet ik doen als ik te laat ben?
Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent bij de lessen/activiteiten. Als je geen gegronde of
geoorloofde reden hebt, wordt dit gezien als te laat en word je als absent geregistreerd. In het
document ‘Procedure Te laat komen’ in Moodle kan je vinden wat je moet doen als je te laat bent en
welke procedures in gang worden gezet als je te vaak te laat komt.

Hoe kan ik mij afmelden als ik ziek ben of door omstandigheden niet naar school kan komen?
Als je niet naar school kunt komen omdat je ziek bent of door een andere vorm van overmacht, dan
moet je je op tijd telefonisch afmelden bij de schooladministratie. Wanneer je op dat moment
stageloopt, moet je ook op je stagebedrijf laten weten dat je niet kunt komen. In het
‘Verzuimprotocol’ in Moodle kan je vinden hoe je ouders je kunnen afmelden of hoe je dit zelf kan
doen als je ouder dan 18 jaar bent. Daarnaast vind je hier een overzicht van geoorloofd en
ongeoorloofd verzuim. Het Verzuimprotocol en het document ‘Waar ben je’ beschrijven kort en
bondig hoe het melden van verzuim werkt. Beide documenten kan je vinden in Moodle onder het
tabblad ‘Officiële documenten’. Als je je niet (op tijd) afmeldt, wordt dit gezien als ongeoorloofd
verzuim. Je persoonlijke verzuim wordt door de school geregistreerd in Eduarte.

Hoe kan ik verlof aanvragen?
Als je een gegronde reden hebt om afwezig te zijn bij de les, dan kun je verlof aanvragen. Dit doe je
via het aanvraagformulier verlof onder het tabblad ‘Formulieren’ in Moodle. Vanuit de leerplicht mag
er niet zomaar verlof worden gegeven voor bijvoorbeeld autorijles, huisarts, tandarts, extra vakantie
of extra werkzaamheden op een (BPV)bedrijf. De teamleiding bepaalt of een verlof wel/niet wordt
toegekend.
Wanneer mag ik door naar het volgende leerjaar?
Als je wordt toegelaten op Lentiz hebben wij er alle vertrouwen in dat jij je opleiding bij ons gaat
afmaken. Als je resultaten tijdens de studie toch niet voldoende zijn, als je afspraken niet nakomt,
ongewenst gedrag vertoont of ongeoorloofd afwezig bent, worden er afspraken gemaakt wat jij en
de school kunnen doen om dit te verbeteren. Treedt er geen verbetering op dan kan dit uiteindelijk
leiden tot een negatief bindend studieadvies. Je kan in Moodle vinden wat er per blok van je wordt
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gevraagd. Als je aantoonbaar niet voldoet aan de daarin gestelde eisen, start de procedure ‘bindend
studieadvies’. Die procedure vind je in Moodle.

Wat zijn mijn rechten en plichten als student van Lentiz MBO?
In het deelnemersstatuut kan je vinden wat jouw rechten en plichten zijn als student van Lentiz.
Hierin vind je de regels over het onderwijs van Lentiz, maar ook regels over de school, de organisatie
en het gebouw. Daarnaast biedt het statuut inzicht in de rechten en plichten van Lentiz. Je vind het
op de website http://www.lentiz.nl/onderwijs/mbo/publicaties (Deelnemersstatuut)
Waarover kan ik een klacht indienen? En hoe kan ik dat doen?
Als je ontevreden bent en een klacht in wilt dienen, kan je in de klachtenregeling van Lentiz vinden
welke procedures je hiervoor moet volgen. Alle informatie over het indienen van een klacht vind je
op de website http://www.lentiz.nl/onderwijs/mbo/publicaties (Klachtenregeling).

Wat moet ik betalen aan mijn opleiding? Wanneer heb ik recht op terugbetaling van mijn bijdrage?
Iedere student in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
die bij de start van het schooljaar 18 jaar of ouder is, is lesgeld verschuldigd. In de ‘notitie
studentenbijdrage’ in Moodle kan je vinden hoeveel lesgeld je moet betalen en wanneer je recht
hebt op restitutie.
Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
In Eduarte is een groot aantal gegevens van jou geregistreerd, bijvoorbeeld adres/woonplaats en
telefoonnummers. Het is belangrijk dat deze juist zijn. Als er iets wijzigt, bijvoorbeeld omdat je gaat
verhuizen, dan moet je dit aangeven via het ‘mutatieformulier NAW-opleiding’ in Moodle.
Wat is een Studentenraad?
Elke mbo-vestiging heeft een eigen studentenraad. Studentenraden komen minimaal 3 maal per
leerjaar bijeen. Zij gaan over allerlei zaken die plaatsvinden op de school. Ben je geïnteresseerd en/of
wil je deel uitmaken van deze raad, neem dan contact op met de studentenraad. Meer informatie
over de studentenraad vind je in Moodle.
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Hoofdstuk 4: Examenregeling
4.1. Examenreglement
4.2. Examenplan Generieke vakken
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