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 zodat iedereen op het eigen niveau een opleiding kan 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
Hoe lang 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.
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 opleidingencentra 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-school 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.

Naam
MBO
school

Start
Opleidingen met
inschrijvingen aanvullende
voorwaarden

ROC
Nijmegen

1 oktober 2021

Mediavorm-gever

Opleidingen met een beperkt
aantal plaatsen
-

VEVA opleidingen
-

-

-

-

-

Schoonheidsspecialist niveau 3
BOL & Allround schoonheidsspecialist
niveau 4 BOL (samen 90 plaatsen)
Kapper niveau 2 BOL & Haarstylist
dame/heer niveau 3 BOL (samen 90
plaatsen)
Mbo-verpleegkundige niveau 4
BOL, Nijmegen (100 plaatsen)
Tandartsassistent niveau 4 BOL (56
plaatsen)
Doktersassistent niveau 4 BOL (56
plaatsen)
Pedagogisch Medewerker
Kinderopvang niveau 3
BOL, Nijmegen & Onderwijsassistent
niveau 4
BOL, Nijmegen & Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerker niveau 4
BOL, Nijmegen (samen 200 plaatsen)
VEVA Aankomend medewerker
grondoptreden niveau 2 BOL (55
plaatsen)
VEVA Aankomend onderofficier
grondoptreden niveau 3 BOL (22
plaatsen)
VEVA Bedrijfsautotechnicus niveau 2
BOL (20 plaatsen)
VEVA Allround medewerker IT systems
and devices niveau 3 BOL (20
plaatsen)

Overige
informatie

-

Rijn IJssel

5 oktober
2021

-

Coordinator sport
Sport- en
bewegingsleider
AV- specialist
Allround make-up
and hair
Mediavormgever
Ruimtelijk
vormgever
Acteur
Danser
Musicalperformer
Muzikant

-

Koning
Willem 1
College

1 november
2021

Handhaver Toezicht en Veiligheid
niveau 3 BOL, Nijmegen (50 plaatsen)
Handhaver Toezicht en Veiligheid
niveau 3 BOL, Boxmeer (25 plaatsen)
Mediavormgever niveau 4 BOL (90
plaatsen)
Handhaver Toezicht, Veiligheid, niveau
3 ( 55 plaatsen)
Allround make-up and hair, niveau 4
( 45 plaatsen)
AV- specialist, niveau 4 ( 45 plaatsen)
Acteur, niveau 4 ( 23 plaatsen)
Danser, niveau 4 ( 55 plaatsen)
Musicalperfomer, niveau 4 ( 22
plaatsen)
Muzikant, niveau 4 ( 10 plaatsen)
Mediamaken, niveau 2 ( 25 plaatsen)
Allround mediamaken, niveau 3 ( 25
plaatsen)
Mediavormgever, niveau 4 ( 54
plaatsen)
Specialist mode/ maat, niveau 4 ( 15
plaatsen)
Sociaal werker, niveau 4 ( 90 plaatsen)
Apothekersassistent, niveau 4 ( 25
plaatsen)
Doktersassistent, niveau 4 ( 50
plaatsen)
Tandartsassistent, niveau 4 ( 50
plaatsen)

Onderstaande opleidingen zitten snel vol:
Acteur/ theater
Politie/ handhaver
Motorfiets technicus

-

ROC Rivor

1 oktober 2021

Yuverta
(voorheen
Helicon)

1 november
2021

Media redactie
Media vormgever
Evenementen
Mediavormgever
( 18 plaatsen)
Yuverta Nijmegen:
Paraveterinair/ dierenartsassistent
( 70 plaatsen)

Nog geen keuze gemaakt?
Heeft uw kind nog geen keuze kunnen maken of is er nog twijfel over een opleiding? Kunt u ondersteuning gebruiken bij het maken van een keuze? Neem
dan contact met mij op via f.bull@paxchristicollege.nl of 0487-512403.

