
 

 
 

 

 

 

Datum: 29-9-2022 
Betreft: Informatie over de vervolgopleiding 
Ref.: BUL22-133  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen leerjaar 4 vmbo, 
 
Na dit schooljaar gaat uw kind naar de havo of het middelbaar beroepsonderwijs. In deze brief ontvangt 
u in de bijlage meer informatie ter voorbereiding op de keuze voor deze vervolgopleiding. Deze 
informatie kunt u delen met uw zoon/dochter.  
 
Toelichting tijdens ouderavond 
Tijdens de ouderavond op woensdag 5 oktober (19.30-21.15 uur op Pax vmbo) zal ik de bijgevoegde 
informatie nader toelichten. Ook bezoek ik de komende vier weken alle 4e jaars leerlingen om mezelf 
voor te stellen en om meer informatie te geven over de inschrijfprocedure, de havo en het digitaal 
doorstroom dossier. 
  
Let op! Op sommige mbo-instellingen is inschrijving al mogelijk vanaf zaterdag 1 oktober.  
 
Ik hoop u te zien tijdens de ouderavond op woensdag 5 oktober. Mocht je voor die tijd vragen hebben, 
neem dan contact met mij op via f.bull@paxchristicollege.nl of 0487-512403. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Femke Bull 
Decaan Pax vmbo en Pax junior  
 
 
 
 
Bijlage Informatie voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen “Op web naar het mbo!” 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Op weg naar het mbo! 
 

Handige informatie voor het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.  
 

Het mbo kent vier verschillende niveaus. Entree, niveau 2, 3 en 4. Hiermee kan iedereen op het eigen 

niveau een opleiding volgen.  

 

Entree 

Entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk (een jaar). Met een entreeopleiding kun je 

doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Een entreeopleiding geeft nog 

geen startkwalificatie waarmee je een beroep kunt uitoefenen. 

Niveau 2 
Basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (twee tot drie jaar). Met een niveau 2 
opleiding heb je een startkwalificatie. Daarmee kan je een beroep uitoefenen en ben je niet 
meer leerplichtig. 
 
Niveau 3 

Vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar voor zelfstandig uitvoerend werk en brede 

inzetbaarheid (twee tot vier jaar). 

Niveau 4 
Middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van een tot 

twee jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie.   

 

  



 

 

Opleidingsduur 
Hoelang een mbo-opleiding duurt, is afhankelijk van het niveau: 
Niveau 1 en 2: 1 tot 2 jaar 
Niveau 3 en 4: 2 tot 4 jaar 

BOL of BBL? 
Je kunt op twee manieren leren: via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De manier van leren is verschillend, maar de diploma’s zijn gelijk. 
Bij sommige opleidingen kun je kiezen uit de BOL-variant of de BBL-variant. Bij andere heb je maar één 
mogelijkheid. 

• BOL: Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je meestal de hele week naar school. Dat is ideaal als je 
nog niet wilt gaan werken, als je leren leuk vindt en houdt van de regelmaat van school. Tijdens je stage, 
ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, doe je praktijkervaring op. Die stage loop je bij een 
erkend leerbedrijf/instelling. Hoe vaak en wanneer dat is, hangt af van de opleiding die je kiest. Over het 
algemeen zien we dat een BOL-opleiding voor 60% uit school en voor 40% uit stage bestaat. 

 

• BBL: Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kies je voor een beroep en ga je direct werken  bij een 

erkend leerbedrijf/instelling. Dat is ideaal als je liever niet de hele week naar school gaat. Je werkt 
meestal 4 dagen per week en gaat één dag per week naar school. In je leerbedrijf/instelling leer je de 
praktijk. Op school krijg je theorielessen en kun je met medestudenten en docenten ervaringen 
uitwisselen. Let op; als BBL’er heb je geen recht op studiefinanciering of OV -chipkaart. 
 
Welke mbo-scholen zijn er allemaal? 

Het mbo kent verschillende soorten scholen. ROC's bieden een breed pakket aan, AOC's richten zich op 
de agrarische sector en vakscholen hebben zich gespecialiseerd.  

ROC’s, of regionale opleidingscentra bieden een breed pakket van opleidingen in verschillende sectoren 
aan, vaak ook op verschillende locaties. 
AOC’s, of agrarische opleidingscentra verzorgen opleidingen op het gebied van voeding, natuur en 
milieu. Ze worden ook wel ‘groene opleidingen’ genoemd.  
Vakscholen tenslotte richten zich op opleidingen voor één beroepenveld binnen één sector, zoals de 
scheepvaart of de grafische- en designsector. 

 
Wat is belangrijk om te weten als het gaat om het inschrijven bij een mbo-opleiding? 

• Niet iedere mbo-school hanteert dezelfde inschrijfdatum. Onderaan dit schrijven treft u een 

overzicht van een aantal mbo-scholen en de inschrijfdatum die zij hanteren. Voor overige 

inschrijfdata verwijs ik u naar de website van de betreffende mbo-school. 

• Let op! Meld je aan op uiterlijk 1 april voor de start van het nieuwe schooljaar. Alleen als je je 

voor die datum hebt aangemeld, heb je een toegangsrecht (uitgezonderd van loting en 

aanvullende voorwaarden) voor de opleiding van je keuze. Wanneer je je niet op 1 april hebt 

aangemeld, dan kan de mbo-instelling je weigeren. Op tijd aanmelden is dus erg belangrijk.  

• Je kan je voor meerdere opleidingen aanmelden en ook kan je na de aanmelding je 

opleidingskeuze binnen de school nog wijzigen. 

  



 

 

 

• Voor sommige opleidingen geldt een beperkt aantal plaatsen. Ook hanteren sommige mbo-

scholen aanvullende voorwaarden bij een aantal opleidingen.  Deze opleidingen kunt u vinden 

op de website van de mbo- instelling. 

 

Naam mbo-school Start inschrijvingen 

ROC Nijmegen 1 oktober 2022 

Rijn IJssel  1 oktober 2022 

Koning Willem 1 College  

(Gefuseerd met De Leijgraaf) 

1 november 2022 

ROC Rivor 17 oktober 2022 

Yuverta  

(Voorheen Helicon) 

1 oktober 2022 

 

Digitaal Doorstroom Dossier 

Bijna alle mbo- instellingen werken met het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) van Intergrip. Deze dient 

aangemaakt te worden via mijn.intergrip.nl. Je kunt daar een nieuw account aanmaken met het 

leerlingnummer van Pax. Gegevens worden dan automatisch gekoppeld.  

Waarom een DDD? 

Om te zorgen voor een goede doorstroom is het belangrijk dat de juiste informatie bij het mbo terecht 

komt. Die kun je zelf invoeren in een digitaal doorstroomdossier. Op school maak je met hulp van de 

mentor een doorstroomdossier aan in Intergrip. Zowel op school als thuis kan hierin gewerkt worden. 

Jouw ouder/verzorger kan je thuis ook helpen bij het invullen van het doorstroomdossier. Als je het LOB-

programma op school goed gevolgd hebt (inclusief deelname aan een meeloop dag, bezoeken van open 

dagen, stages en andere activiteiten) zal het invullen van het doorstroomdossier niet moeilijk zijn. Na een 

gesprek met jou, je ouder/verzorger en de mentor wordt het doorstroomdossier ondertekend en kun je 

het dossier afronden. Na aanmelding en afronding van het dossier word je soms uitgenodigd voor een 

kennismakingsactiviteit en enkele weken voor de zomervakantie voor een welkomstactiviteit.    

Nog geen keuze gemaakt? 

Heb je nog geen keuze kunnen maken of is er nog twijfel over een opleiding en kun je ondersteunin g 

gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan contact met mij op via f.bull@paxchristicollege.nl of 

0487-512403. 

 
 


