
Wat is het mbo?
Ouderavond 31 januari 2023



Lakèsh Hurulean Student Veiligheidsacademie

Jolanda Auwema Loopbaanadviseur

Sylvia Herold Relatiemanager VO scholen

Even voorstellen…



• 19.30 – 20.30 uur informatie MBO 

• 20.30 – 20.45 uur individuele vragen

Link naar presentatie:

https://www.aventus.nl/ouderavond

Programma

https://www.aventus.nl/ouderavond


Middelbaar Beroeps Onderwijs

Opgeleid voor een beroep of een vak

• Theorie en praktijk

• Op school en in praktijkruimtes

• Bij bedrijven en instellingen

Wat is mbo?



Jouw kind is met het vak bezig!

• Praktijklessen, opdrachten op de werkvloer, projecten en wedstrijden

• Stage/werk (= BPV)

• Zelfstandig werken, zelfstudie, eigen verantwoordelijkheid, maar ook leren samenwerken

• Lesperiodes van 10 weken, flexibele toetsmomenten en grotere toetsen

• Student, geen bel, pasje

Verschillen vo - mbo



Niveaus



Doorstromen vanaf VO

VO

Geen diploma    →

Basisberoeps →

Kaderberoeps →

TL/GL/mavo →

MBO

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 of 4 

Niveau 4

(Doorstroom hbo)



Niveau 1: Entreeopleiding

• Voor jongeren zonder vmbo-diploma

Niveau 2: Basisberoepsopleiding

• Uitvoerend praktisch werk

Niveau 3: Vakopleiding

• Zelfstandig beroepsoefenaar

Niveau 4: Middenkader

• Volledig zelfstandig uitvoerend werk, breed 
inzetbaar of specialisatie 

Opleiden tot…?

Assistent kapper
Assistent verkoop/retail

Kapper
Retailmedewerker

Hairstylist
Retailspecialist

Salonmanager
Retailmanager



BOL of BBL?



BOL
Beroeps Opleidende Leerweg
School in combinatie met stage

BBL (> 16 jaar)
Beroeps Begeleidende Leerweg
1 dag per week school en 3/4 dagen 
werken

Altijd hetzelfde diploma!

Het verschil



Stage / werk



BOL → Stage

• Stage meestal in alle leerjaren

• Blokstage of lintstage

• Buitenlandstage

Altijd bij een erkend leerbedrijf!

Hoe ziet dat eruit?

BBL → Werk

• 3 of 4 dagen werken

• Contract bij werkgever



Sectoren 



ECONOMIE &

HANDEL

CREATIEVE 

INDUSTRIE

BASIS &

LYCEUM 

ZORG &

WELZIJN

TECHNIEK &

MOBIEL

Aanbod Aventus



Richtingen

• Commercie

• Economie en Administratie

• Retail en Ondernemerschap

• Travel & Hospitality

• Uiterlijke Verzorging

• Horeca en Facilitair

• Veiligheidsacademie

Economie & Handel



Richtingen

• Welzijn

• Gezondheidszorg

• Sport en Bewegen

Zorg & Welzijn



Richtingen

• Landbouwtechniek

• Operationele Techniek

• Engineering / Mechatronica

• Transport en Logistiek

• Procestechniek

• Werktuigbouw en Metaal

• Elektrotechniek

• Installatie- en 
Koudetechniek

Techniek & Mobiel

• Automanagement

• Autotechniek

• Bouw

• Afbouw

• Meubel- en Interieurbouw

• Bouwkunde / Smart 
Building

• Laboratorium



Richtingen

• Creatieve Technologie / ICT

• Fashion en Vormgeving

• Media

Creatieve Industrie



Richtingen

• Niveau 1 en 2 opleidingen (alle 
richtingen)

• Lyceum (VAVO)

Basis & Lyceum



Niet alle sectoren bij Aventus komen overeen met de profielen op het VO

VO profiel Zorg & Welzijn:

Kappers & schoonheidsverzorging

Toerisme & Recreatie                                                  

Laboratorium 

Wat als het profiel van jouw kind niet aansluit?

Profielen versus sectoren

MBO Economie & Handel

MBO Economie & Handel

MBO Techniek & Mobiel



Voorbeeld van een daginvulling/meeloopdag:

• Leren Loopbaan Burgerschap (1 uur)

• Praktijkles (3 uur)

• Nederlands (1 uur)

• Theorieles (1 uur)

Lestijden tussen 08:00 en 18:00 uur (BBL soms ook ‘s avonds les)

Een dagje op het MBO



Opbouw opleiding



1. Basisdeel
Nederlands, rekenen, loopbaanoriëntatie (LOB), Engels, 
burgerschap

2. Profieldeel
De kern(vakken) van het beroep
Stagelopen

3. Keuzedelen
Verbreden of verdiepen van de opleiding
Specialiseren 

Verschillende delen



Wat doen wij?

LoopbaanExpertisecentrum



➢ Studiekeuzeadvies

➢ Trainingen en workshops

➢ Diagnostiek en Advies

➢ Expertiseteam Passend Onderwijzen

➢ Schoolmaatschappelijk werk

➢ MBO studentenfonds

➢ Jobcoach

De diensten van het Loopbaanexpertisecentrum



➢Talentus in de groep of individueel.

➢18 Loopbaanopdrachten: kwaliteitenanalyses, werkomstandigheden, 
interessetests, vaardigheden, werkwoorden, beroeps- en opleidingsbeelden 
etc.





Trainingen en workshop



➢Uitstelgedrag, prioriteiten stellen, doorzettingsvermogen, 
agendagebruik, belonen, focus.

➢Opdrachten weekschema en maakwerkschema.

➢Oefenen met tips.

Plannen en nu ook doen



Het doel van de training is om te komen tot een gedragsverandering waarbij 
de student meer in zijn kracht kan komen te staan:

➢Communicatietraining

➢Faalangstreductietraining

➢Welbevinden – Lekker in je vel

➢Motiveren kun je leren

Werken aan Zelfvertrouwen



Diagnostiek en Advies



• Welke opleidingsniveau is passend bij cognitie.

• Taal- en/of rekenvaardigheid (ondersteuning)?

• Beroepen/opleidingen testen.

• Heeft het zin een dyslexie onderzoek aan te vragen?

• Toelatingsonderzoek.

• Hoe een buitenlands diploma waarderen.

Diagnostiek en advies



Expertiseteam passend Onderwijzen



➢Studenten helpen bij specifieke onderwijsbehoefte en/of begeleidingsvraag 
(AD(H)D), ASS, leerproblemen, gedragsproblemen, fysieke beperkingen, 
een chronische ziekte of psychische problematiek.

➢Advies en ondersteuning in de klas (bijvoorbeeld pestgedrag)

➢Orthopedagoog, schoolpsycholoog

Expertiseteam Passend Onderwijzen



Schoolmaatschappelijk werk



➢Kortdurende en laagdrempelige hulpverlening

➢Luisterend oor

➢Passende doorverwijzing

➢Vragen over MBO-studentenfonds

Schoolmaatschappelijk werk



MBO-STUDENTENFONDS



➢ Studenten onder de 18 (inkomen van ouder(s)/verzorgers maximaal 120% van de bijstandsnorm) 
Bijstand | Rijksoverheid.nl

➢ Studenten van 18 jaar en ouder die in een financieel uitzonderlijk moeilijke positie zitten, denk 
aan studenten in de schuldsanering of die onder bewind staan.

➢ Studenten die vanwege een bijzondere situatie studievertraging oplopen en hierdoor geen recht meer 
hebben op studiefinanciering (langdurig ziek, zwangerschap, handicap van chronische ziekte, 
bijzondere familieomstandigheid, lid studentenraad

MBO studentenfonds

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand


JOBCOACH



➢Een jobcoach biedt extra ondersteuning in het vinden van een baan in het 
eerste jaar.

➢Ondersteuning op de werkvloer (ontwikkelen werknemersvaardigheden).

➢Hulp bij netwerken en solliciteren.

JOBCOACH



In  de klas

BEGELEIDING



Goede begeleiding door mentor (SLB-er)

• Eerste aanspreekpunt

• Hulp bij studievoortgang

• Doorsturen naar gerichte begeleiding (begeleidingsdeskundige)

Digitaal volgsysteem

• Aan- en afwezigheid

• Studieresultaten

• Stage

Begeleiding op school



• Voortgangsgesprek met SLB'er (mentor)

• Ouderavond (periode 1 of 2)

• Individuele gesprekken

• Contact met begeleidingsdeskundige en loopbaan expertise centrum (LEC)

Begeleiding ouderbetrokkenheid



Financiën



• Wettelijk lesgeld BOL opleiding € 1.257,00

• Cursusgeld BBL opleiding
Niveau 1 en 2 € 270,00
Niveau 3 en 4 € 654,00

• Studenten < 18 jaar hoeven nog geen lesgeld te betalen (pas wanneer de student op 
1 augustus 18 jaar of ouder is)

• Opleidingsgebonden kosten

• MBO studentenfonds 

Lesgeld / kosten 2023-2024



Is jouw kind 18 jaar of ouder en volgt de BOL opleiding?

Dan kan hij/zij studiefinanciering aanvragen:

• € 90,85 per maand voor thuiswonende studenten

• € 296,51 per maand voor uitwonende studenten

(bedragen gelden van augustus t/m december 2023)

- Voor niveau 1 en 2 is dit een gift (basisbeurs)

- Voor niveau 3 en 4 is dit een lening (prestatiebeurs) of een gift indien jouw kind diplomeert binnen 

10 jaar

Studiefinanciering



Afhankelijk van inkomen kan jouw kind ook in aanmerking komen voor een aanvullende beurs:

• Maximaal € 381,25 per maand voor een thuiswonend kind

• Maximaal € 405,23 per maand voor een uitwonend kind

Ook is er de mogelijkheid om een lening af te sluiten (maximaal € 197,93)

NB: al deze bedragen gelden van augustus t/m december 2023

Zie voor meer info www.duo.nl.

Studiefinanciering

http://www.duo.nl/


Studiefinanciering

*augustus t/m december 2023 



• Elke mbo-er die de BOL opleiding gaat volgen, mag 
het studentenreisproduct (OV kaart) aanvragen

• Niveau 1 of 2 → gift

• Niveau 3 is 4 → lening of gift na het behalen van het 
diploma binnen 10 jaar

• 3 maanden van te voren

• Week- of weekendabonnement

• Gratis reizen of met 40% korting

OV Kaart



Rekening houden met financiële

consequenties:

• Stopzetten OV kaart bij elk niveau boete
1e maand € 81,40 
per halve kalendermaand, daarna € 
162,82 per halve kalendermaand)

• Prestatiebeurs (niveau 3 of 4) 
terugbetalen met rente

Vroegtijdig beëindigen 
opleiding



Aanmelden



Landelijke aanmelddatum: Vóór 1 april

Toelatingsrecht tot opleiding van zijn/haar keuze als wordt voldaan aan
de wettelijke toelatingseisen

Uitzondering:

• numerus fixus (max. aantal studenten)

• speciale eisen

Aanmelden via de website --> www.aventus.nl

Voor een opleiding



Bevestiging van de aanmelding
als jouw kind voldoet aan de wettelijke eisen:

Intake-activiteiten (zoals bijv.):

• Welkomstdag

• Maatwerkgesprek bij extra begeleiding

• Studiestartdag/Introductiedag

Studiekeuzeadvies

Na de aanmelding



• Voor leerlingen in de Stedendriehoek

• Instrument om leerlingen te begeleiden

• Geïntegreerd zorgdeel

• Maatwerkgesprek

• Aanvullende begeleiding?

• Mogelijkheid tot toevoegen 
Loopbaandossier

Digitaal doorstroom dossier



Helpen kiezen



Verzamel zoveel

mogelijk info 

over de beroepen

Hoe help je jouw kind met het vinden van een 
passende opleiding?

Kijk welke 

opleidingen

daarbij horen op

Kiesmbo.nl

Bekijk sites van

mbo’s en bezoek 

open dagen

Praat met jouw

kind, mentor, 

decaan, 

beroepsveld

Dagje meelopen

In het mbo

Zie jij jouw kind

dit beroep/deze

opleiding doen?



www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-beroepen

Regio Stedendriehoek

• Techniek en Bouw

• Transport en Logistiek

• Horeca en Retail

• Zorg

Kansberoepen mbo

http://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-beroepen


• www.aventus.nl

• www.kiesmbo.nl

• www.werk.nl

• www.duo.nl

• www.stagemarkt.nl

• www.s-bb.nl

Handige sites

http://www.aventus.nl/
http://www.kiesmbo.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.stagemarkt.nl/


• Try-out event (4e jaars)
Woensdag 8 maart 2023 (17:00 – 20:00 uur)

• Info-avond (4e jaars)
Woensdag 28 juni 2023 (17:00 – 20:00)

• Meeloopdagen (4e jaars)

LOB activiteiten



Social kanalen

Aventusmbo

@ontdekAventus

06-11 95 54 63

www.spotify.com-aventus

Aventus.school

Aventusmbo



https://www.aventus.nl/ouderavond

Link presentatie

https://www.aventus.nl/ouderavond


Bedankt voor 
jouw aandacht!

Vragen?
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