
Informatieavond Leerjaar 4

• Theoretisch/gemengde leerweg

• Kaderberoepsgerichte leerweg

• Basisberoepsgerichte leerweg

Samen naar de top



Bedoeling van vanavond

• Algemene zaken bespreken

• Voorzet richting examen

• LOB expert voor vervolgstudie



COMMUNICATIE
Hoe doen we dat!



kennis- en informatieavond leerjaar 1 

schooljaar 2018-2019



• gedeelde verantwoordelijkheid: méér succes

Zelfstandig-
heid

Ouder Leerling

Samenwerking: leerling

http://nl.youtube.com/watch?v=pkzRWsLDjgg


Communicatie

• Contact via mail (adres zie site)

• Contact telefonisch (algemeen nummer)

• Doorgeven als er zaken spelen waarvan 

uw kind last kan hebben/heeft. (zo vroeg 

mogelijk)



Rol van de mentor:  coach van de klas

Wat kunt u van mij verwachten:

• Eerste aanspreekpunt van de leerling maar 
ook van de ouder(s)/verzorger(s).

• Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
• Bewaken resultaten Som
• Absentiecontrole (Som)
• Voeren van LOB (loopbaan oriëntatie) 

gesprekken



Wat verwacht ik van u?

• Samenwerken; Samen de ontwikkeling van uw 
kind begeleiden

• Som raadplegen (wekelijks)
• Website raadplegen
• Toezien op spullen in orde
• Toezien huiswerk maken
• Cijfers bespreken en voortgang



Organisatie structuur

• Mentor eerste aanspreekpunt.

• CVD dient als troubleshooter

• LOB expert is verantwoordelijk voor de 

loopbaanoriëntatie.

• Examensecretaris is verantwoordelijk voor 

de PTA’s en examenwerken.

• Coördinator onderwijs gaat over de 

kwaliteit van het onderwijs.

• Teamleider stuurt aan/bij.





PTA-Vakken-Overgangsnormen



PTA en toetsing

• PTA’s zijn op 1 oktober klaar en zichtbaar.

• Voor AVO vakken zijn er max. 6 toetsen op 

jaarbasis.

• Tussendoor wel formatieve toetsen.

• Gedeelde verantwoordelijkheid.

• 2 SE weken voor leerjaar 4.

• PTA werken zijn examenwerken.            



Procedure 1.0

• Indien leerling een PTA niet maakt, krijgt hij of 
zij 2 weken de tijd om het werk in te halen.

• Als dit ook niet is gebeurd maakt de docent 
nogmaals een afspraak met de leerling en laat 
dit ook via een brief weten aan ouders.

• Wordt het werk dan nog niet gemaakt wordt 
het beoordeeld met een 1.0 en wordt ook bij 
inspectie gemeld.



Vakkenpakket B/K
• Minimaal 7 eindexamenvakken 
Het gemeenschappelijk deel:

1. Nederlandse taal 

2. Engelse taal

3.   LO

Het profieldeel:

5.  Het verplichte vak in het profiel (bijvoorbeeld Ec-Bi)

6.  Het keuze vak in het profiel (bijvoorbeeld Wi of Du)

Het vrije deel:

7.  Beroepsgerichte profiel vak (12 uur)



Vakkenpakket TL/TG
• Minimaal 7 eindexamenvakken 
Het gemeenschappelijk deel:

1. Nederlandse taal 

2. Engelse taal 

3. LO

Het profieldeel:

5.   Het verplichte vak in het profiel (Ec en Bi)

6.   Het keuze vak in het profiel (Du-Wi en GS)

Het vrije deel:

7. Een keuzevak in of buiten het profiel (bijvoorbeeld Du-Wi-Gs)

8. Beroepsgerichte vak ( D&P) 



Het examen
avo vakken

School Examen  (SE)

Alle punten uit leerjaar 3 en 4

Centraal examen (CE)

Aan het einde van leerjaar 4

TL / Kader / Basis: Diplomapunt (CE) = (SE + CE) : 2

Het examen
beroepsgerichte vak



Hulp bij de beroepskeuze 

De loopbaanbegeleider:

➢ Geeft informatie over vervolgopleidingen

➢ Voert loopbaangesprekken met leerling en eventueel 

ouders

➢ biedt hulp bij de aanmelding op de vervolgopleiding

Wat kun je van de 
loopbaanbegeleider 

verwachten
in leerjaar 4? 



Leerjaar 4

LoopbaanOntwikkeling-
en Begeleiding

Informatie over jouw overstap 

naar het MBO 



Aanmeldperiode
4 oktober 2021 tot 1 April 2022





De niveaus 
kwalificatieplicht 
bol/bbl
toelatingsrecht



De niveaus 
op het MBO

Basisberoepsgerichte 
leerweg → niveau 2

Kaderberoepsgerichte 
leerweg niveau 3 of 4

Theoretische leerweg 
→ niveau 4



Startkwalificatie

• Alle leerlingen hebben een 
kwalificatieplicht;

• De startkwalificatie is een diploma van een 
mbo niveau 2, havo- of vwo-opleiding;

• Alle jongeren moeten tot hun 18e 
verjaardag een volledig 
onderwijsprogramma volgen, gericht op het 
behalen van de startkwalificatie.    

• Geen startkwalificatie = geen uitkering bij 
het verlies van een baan.    



Verschillen BOL en BBL

Beroeps Opleidende 

Leerweg (BOL):

•Naar school en stage

• Leerling is scholier

•Opleiding met stage

•Schoolgeld vanaf 18 jaar verplicht

•Wel een basisbeurs vanaf 18 jaar.

•OV vanaf 16 jaar.

•Geen eigen inkomsten

•Schoolvakantie

Beroeps Begeleidende 

Leerweg (BBL):

•4 dagen werken en  1 dag school

• Leerling is werknemer, dus zelf 
solliciteren!

•Werken en één dag naar school

•Geen kinderbijslag / 
studiefinanciering

•Salaris volgens CAO

•Beperkter aantal vrije dagen

•Afhankelijk van soort bedrijfstak

24



Toelatingsrecht en recht op studiekeuzeadvies



Dus: 
• Zorg dat je je voor 1 

april hebt aangemeld
en je DDD in orde is.

• Kies een opleiding op 
het juiste niveau.

• Je moet een diploma 
hebben. 

• Check goed of een
opleiding een
numerus fixus heeft.



Het Digitaal 
Doorstroom 
Dossier



Digitaal 
Doorstroomdossier

Wat: online document met 
info over de leerling, die hij
en de mentor invullen.

Waarom: zodat het MBO op een goede
en snelle manier informatie over de 
leerling krijgt en hem/haar kan plaatsen.

Wanneer: voor 1 april moet dit compleet
binnen zijn bij het MBO.













Dus:

• Je moet én een DDD aanmaken én je 
aanmelden via de website van de school.

• Bezoek open dagen, plan meeloopdagen.

• Let goed op, of de opleiding van jouw keuze
een maximum aantal studenten aanneemt. 
Ben er dan snel bij!

• Zorg dat je dit allemaal voor 1 april
gedaan hebt! (maar houd voor jezelf 1 
maart aan)



Bereikbaarheid loopbaanbegeleider

• Karin Mulders-Bremen

Donderdag decanendag

Bereikbaarheid per mail: 

cm.mulders-
bremen@bcpl.nl
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