Meer over uitstroom naar het MBO:
Een leerling wordt toegelaten op het MBO:
-Entree-opleiding (oude niveau 1): een leerling heeft nog geen diploma behaald en is
16+.  assistentenopleiding
-Niveau 2: vmbo-basis diploma gehaald of hoger.  basisberoepsopleiding
-Niveau 3: vmbo-kader diploma gehaald of hoger.  vakopleiding
-Niveau 4: vmbo-tl diploma gehaald of hoger.  middenkaderopleiding /
specialistische opleiding
BOL/BBL
Binnen het MBO bestaan er twee soorten opleidingen, namelijk:
BOL: Beroepsopleidende Leerweg
BBL: Beroepsbegeleidende Leerweg
De BOL-variant wordt het meest door onze leerlingen gekozen. Bij de BOL-variant
gaan de leerlingen 4 dagen naar school en lopen zij 1 dag stage per week. In hogere
jaren wordt er steeds meer stage gelopen.
Let op: Sommige mbo-instellingen kiezen voor stageperiodes (bijv. 4 weken achter
elkaar) in plaats van 4 dagen school en 1 dag stage. Over het algemeen wordt door
de decaan de BOL-variant geadviseerd aan leerlingen die de vmbo-route hebben
gevolgd. Dit vanwege onze doelgroep die gebaat is bij structuur en regelmaat. Ook
leren leerlingen bij een BOL-variant toe te werken naar meer zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid, terwijl binnen een BBL-variant dit al direct wordt verwacht.
Bij de BBL-variant gaat een leerling 1 dag naar school en werkt de leerling tussen de
20-25 uur per week bij een BBL-bedrijf waar continu begeleiding geboden wordt om
opgeleid te worden voor een bepaald beroep. Dit houdt tevens in dat er sprake moet
zijn van een (betaald) arbeidscontract en de BBL-werkplek moet een erkend
leerbedrijf zijn.
Inschrijven MBO-opleiding
Als een leerling zich voor 1 april heeft aangemeld bij een mbo-opleiding, geldt er
plaatsingsrecht. Dit houdt in dat een school een leerling niet mag weigeren, maar
alleen een positief of negatief oordeel mag geven over het volgen van de gekozen
mbo-opleiding.
Inschrijven moet op twee manieren:
-Een leerling meldt zich aan via de website van de gekozen mbo-instelling.
-Een leerling meldt zich nogmaals aan via het digitaal doorstroomdossier (Intergrip).
Over het algemeen werken alle mbo-instellingen in regio Utrecht met Intergrip.
De leerling krijgt een uitleg (inclusief accountgegevens) en voorbereiding over hoe in
te schrijven via Intergrip en hoe een digitaal doorstroomdossier ingevuld kan worden.
Dit gebeurt in de LOB-lessen die door de decaan gegeven worden. Een
ondersteunend filmpje is te vinden via de volgende
link: https://rocwb.nl/video/32374/uitlegvideo-mbo-digitaal-doorstroom-dossier
Extra ondersteuning binnen het MBO
Bij doorstroom naar het MBO wordt er gewerkt met het online portaal Intergrip en een
digitaal doorstroomdossier. Zowel de leerling als de mentor vullen hier gegevens in

om een zogeheten ‘warme overdracht’ te bewerkstelligen. De contactpersoon op het
MBO weet dan beter welke begeleiding de leerling nodig heeft. MBO-instellingen zijn
wettelijk verplicht om passend onderwijs te bieden aan hun studenten en kunnen een
traject op maat maken voor studenten. Begeleiding kan gericht zijn op het plannen
en organiseren van schoolwerk, omgaan met sociale situaties en extra ondersteuning
voor de algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en/of Engels. Het Berg en
Bosch College (decaan en mentor van de leerling) adviseren de mbo-instelling vooraf
welke begeleiding nodig is voor een leerling. Uiteraard kunnen leerlingen en ouders
dit ook kenbaar maken in het intakegesprek op het mbo.
Mocht het zo zijn dat de betreffende mbo-instelling niet genoeg begeleiding kan
bieden, dan kan er door de ouder(s) zelf contact gezocht worden met het wijkteam
van de woongemeente om te bespreken wat nodig is in de extra begeleiding zodat
de schoolloopbaan een succes wordt.

