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Decaan

Nick Govaart

decaan@lentiz.nl

• 2e lijns

• Rol mentor en decaan

• Volgen van student tot 1 oktober

via Intergrip.



Na het vmbo….

naar het
MBO…
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Overstappen naar het MBO

- Meer initiatief bij de student

- Actieve leerhouding verwacht

- Leren voor beroep maar werken aan 21ste -eeuwse

vaardigheden



Het overstapverhaal van een oud 

student van het Geuzencollege



Oriëntatie op vervolgopleiding

Voorbereiding

• Vmbo-diploma halen

• Ouderavond bezoeken

• Opleidingsmarkt bezoeken (Ahoy)

• Informatie zoeken op websites

• Open Dagen mbo bezoeken

• Begeleiding door mentor of decaan

• Invullen DDD & Loopbaandossier Qompas

• Gesprekken met ouders / familie / vrienden



Informatiebronnen

Algemeen

• www.kiesmbo.nl
• www.mbostart.nl

Scholensites

• Lentiz.nl en Lifecollege.nl
• Albeda.nl
• Zadkine.nl
• Mondriaan.nl 
• Hmcollege.nl 
• Mbo-stc.nl



Ouders en studiekeuze – 8 tips

1. Bespreek samen met je kind welke interesses hij/zij heeft

2. Maak allebei een studiekeuzetest en bespreek dit samen

3. Vraag vrienden en familie wat ze bij je kind vinden passen

4. Bezoek samen een open dag

5. Stimuleer meelopen/proefstuderen

6. Zorg voor een gesprek met mentor/decaan

7. Zorg altijd voor een Plan B, wanneer plan A niet lukt

8. Geen studiekeuzestress



Veel kans op werk

• Transport & Logistiek

• Voeding / voedingsmiddelenindustrie

• Techniek

• Milieu

• Bouw- en houtbewerking

• ICT (programmeur/support)

• Facilitair en schoonmaak

• Verpleegkunde

• Klantenservice



Minder kans op werk

• Secretarieel

• Vormgeving / grafisch / drukkerij

• Sociaal-cultureel werk

• Sport

• Administratie



TRENDS

•Automotive

•Installatietechniek

•Duurzaamheid & Milieu

•ZZP’er (flexibilisering)



Leerwegen mbo:

• BOL = Beroeps Opleidende Leerweg

• BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg

Instroomniveaus mbo:

Leerwegen en niveaus

Niveau Toelatingseis

1 Drempelloos

2 Diploma VMBO BBL 

3 Diploma VMBO KBL

4 Diploma VMBO KBL/GL/TL



Toelating

Uw zoon / dochter heeft recht op 
toelating

Voorwaarden:

• aanmelden vóór 1 april 2020

• voldoen aan de toelatingseisen

• deelnemen aan verplichte intake-
activiteiten

Numerus fixus en aanvullende eisen



Procedure

• Aanmelden (vóór 1 april)
– Aanmelden voor 1 opleiding en 1 

alternatief

– Afmelden als voor een andere opleiding 
wordt gekozen

• Intakeprocedure
– Deelnemen aan activiteiten

– Bevestiging toelating / inschrijving

– Onderwijs Overeenkomst (OOK) 
ondertekenen



Opleidingskosten mbo

• Lesgeld
(vanaf 18 jaar, aan DUO, ca. 1.100 eur)

• Schoolkosten
(boeken, readers → aan school)

• Optionele kosten



Studiefinanciering mbo

Vanaf 18 jaar

• Basisbeurs 

• Aanvullende beurs

• Lening
altijd terugbetalen

Ook jonger dan 18 jaar

• Studentenreisproduct

3 maanden van tevoren aanvragen
Meer informatie? www.duo.nl



Lening of gift? 

Niveau 1 en 2
basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn een gift

Niveau 3 en 4
basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn een 
prestatiebeurs. Ze worden een gift als:

• je een diploma haalt op minimaal niveau 3

• Je het diploma binnen 10 jaar haalt

Geen diploma? → terugbetalen



VRAGEN?


