
Van vo
naar mbo
Ouderavond
16 januari 2020



Programma
• 19.30 – 19.35 Inleiding en voorstellen

• 19.35 – 20.15 Presentatie ‘Van vo naar mbo’
Esther van Zeist (loopbaanexpert)
Brandon Brom (student)
Sylvia Herold (relatiemanager vo scholen)

• 20.15 – 20.30 Gelegenheid voor het stellen van individuele 
vragen



Vragen over het mbo?
De informatie van deze presentatie kunt u terug vinden op:

http://www.aventus.nl/ouders/hoe-help-ik-mijn-kind-kiezen

http://www.aventus.nl/ouders/hoe-help-ik-mijn-kind-kiezen


Middelbaar Beroeps Onderwijs

Op het mbo wordt uw kind opgeleid
voor een beroep of een vak. 
• Theorie en praktijk
• Op school en in praktijkruimtes
• Bij bedrijven en instellingen

Wat is het mbo?



Verschillen vmbo - mbo
Uw kind is met het vak bezig!
• Praktijklessen, opdrachten op de werkvloer, projecten en wedstrijden
• Stage/BPV
• Zelfstandig werken, zelfstudie, eigen verantwoordelijkheid, maar ook 

leren samenwerken
• Lesperiodes van 10 weken, flexibele toetsmomenten en grotere  

toetsen
• Student, geen bel, pasje



Verschillende 
niveaus



VO MBO

Geen diploma -> niveau 1
Basisberoeps -> niveau 2

Kaderberoeps -> niveau 3 of 4
TL/GL/mavo -> niveau 4 
(doorstroom HBO)

Niveaus



Niveaus
Niveau 1: Entreeopleiding Assistent kapper
• Voor jongeren zonder vmbo-diploma Assistent verkoper

Niveau 2: Basisberoepsopleiding Kapper
• Uitvoerend praktisch werk Verkoper

Niveau 3: Vakopleiding Allround kapper
• Zelfstandig beroepsbeoefenaar Verkoop specialist

Niveau 4: Middenkader Ondernemer
• Volledig zelfstandig uitvoerend werk, Filiaalmanager
• breed inzetbaar of specialisatie



BOL 
of 
BBL?



BOL
BeroepsOpleidende Leerweg
School in combinatie met stage

BBL
BeroepsBegeleidende Leerweg
1 dag per week school en 3 of 4 dagen
werken

2 leerwegen: BOL en BBL

Altijd hetzelfde diploma! 



Stage
of 
werk



BOL Stage
• Stage meestal in alle leerjaren
• Blokstage of lintstage
• Buitenlandstage

BBL Werk
• 3 of 4 dagen werken
• Contract bij werkgever

Altijd bij een erkend leerbedrijf!

BPV - Beroepspraktijkvorming



Sectoren

Zorg & 
Welzijn

Economie & 
Handel

Creatieve 
Industrie

Per mbo verdeeld in verschillende sectoren:

Groen/Dier
Techniek & 

Mobiel



Sector Zorg & Welzijn



Sector Creatieve Industrie



Sector Techniek & Mobiel



Sector Economie & Handel



Profielen vs. Sectoren
Niet alle sectoren op het mbo zijn hetzelfde als de profielen op het vo
Vo profiel Zorg & Welzijn:
Kappers & schoonheidsverzorging mbo Economie & Handel
Toerisme & Recreatie mbo Economie & Handel
Laboratorium mbo Techniek & Mobiel

Wat als het profiel van uw kind niet aansluit?



Hoe is een 
opleiding 
opgebouwd?



1. Basisdeel
• Nederlands, rekenen, loopbaanorientatie (LOB), 

engels, burgerschap

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

3. Keuzedelen
Verbreden of verdiepen van de opleiding, 
specialiseren

Opbouw van een opleiding



Begeleiding
op
school



Goede begeleiding door mentor (LTB-er)
- Eerste aanspreekpunt
- Hulp bij voortgang
- Doorsturen naar gerichte begeleiding

(begeleidingsdeskundige)

Digitaal volgsysteem
- Aan- en afwezigheid
- Studieresultaten
- Stage

Begeleiding op school



- Extra begeleiding (passend onderwijzen)

- Workshops en trainingen
• Zelfvertrouwen/faalangst, assertiviteit, 

plannen

- Schoolmaatschappelijk werk
• Als je vast loopt op school of thuis

- Extra hulp bij taal, rekenen, huiswerk

- Studiekeuze advies

Begeleiding op school



• Voortgangsgesprek met LTB 
(mentor)

• Ouderavond (periode 1 of 2)
• Individuele gesprekken
• Contact met 

begeleidingsdeskundige en 
loopbaancentrum

Ouderbetrokkenheid



Aanmelden 
voor een 
opleiding?



Landelijke aanmelddatum voor het mbo: 
Vóór 1 april van het  nieuwe schooljaar

Toelatingsrecht tot opleiding van je keuze als
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen

Er is alleen sprake van een uitzondering bij:

- numerus fixus (max. aantal studenten)
- speciale eisen

Aanmelden via de website -> www.aventus.nl

Aanmelden?



Na de aanmelding

Bevestiging van de aanmelding

Als uw kind voldoet aan de wettelijke
eisen, Intake-activiteiten (zoals bijv.):
- Welkomstdag
- Maatwerkgesprek bij extra 

begeleiding
- Studiestartdag/Introductiedag

Daarnaast is er recht op               
studiekeuzeadvies



Digitaal Doorstroom Dossier
• Voor leerlingen in de Stedendriehoek
• Instrument om leerlingen te begeleiden
• Zorgdeel
• Maatwerkgesprek
• Aanvullende begeleiding?
• Aanmelding



Financiële 
zaken



Lesgeld / kosten
• Wettelijk lesgeld BOL opleiding € 1.168,00 (gebaseerd op schooljaar 2019-2020)

• Cursusgeld BBL opleiding (gebaseerd op schooljaar 2019-2020)

niveau 2 € 243,00
niveau 3 en 4 € 588,00

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

• Opleidingsgebonden kosten
• Per mbo school regeling leermiddelen voor minima gezinnen. Dit geldt 

voor studenten < 18 uit gezinnen die rond moeten komen van max 130% 
van de bijstandsnorm.



Studiefinanciering
Is uw kind 18 jaar of ouder en volgt de BOL opleiding?
Dan kan hij/zij studiefinanciering aanvragen:
• € 85,13 per maand voor thuiswonende studenten
• € 277,84 per maand voor uitwonende studenten

(bedragen gelden van augustus t/m december 2020)

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

Voor niveau 3 en 4 is dit een lening (prestatiebeurs) of een gift indien
uw kind diplomeert binnen 10 jaar



Studiefinanciering
Afhankelijk van uw inkomen kan uw kind ook in aanmerking komen voor 
een aanvullende beurs:
• Maximaal € 351,46 per maand voor een thuiswonend kind
• Maximaal € 373,94 per maand voor een uitwonend kind

Ook is er de mogelijkheid om een lening af te sluiten (maximaal € 185,46). 
(al deze bedragen gelden van augustus t/m december 2020) 

Zie voor meer info www.duo.nl.

http://www.duo.nl/


• 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



Vroegtijdig beëindigen opleiding
Rekening houden met financiële consequenties:
• Terugbetalen kosten OV kaart bij niveau 3 of 4 (2019: € 98,72 per maand)
• Stopzetten OV kaart bij elk niveau (2019: boete 1e maand € 75,00 per 

halve kalendermaand, daarna € 150,00 per halve kalendermaand)
• Prestatiebeurs (niveau 3 of 4) terugbetalen met rente



Hoe vind uw 
kind de 
opleiding die bij 
hem/haar past?



Hoe helpt u uw kind met het vinden van 
de opleiding die bij hem/haar past?



Kansberoepen
Momenteel zijn er een aantal branches 
waar een groot tekort is aan personeel:

- Techniek

- ICT

- Zorg



Handige sites



Open dagen 2020
Woensdag 29 januari 2020

Infoavonden
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 24 juni 2020



Heeft u vragen?
Vragen aan Brandon?

De informatie van deze presentatie kunt u terug vinden op:

http://www.aventus.nl/ouders/hoe-help-ik-mijn-kind-kiezen

http://www.aventus.nl/ouders/hoe-help-ik-mijn-kind-kiezen


Like ons op 
Instagram & 
Facebook

/aventus.school & /aventus_school
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