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Overstap naar het mbo

Beste ouder of verzorger,
Uw zoon of dochter doet dit jaar eindexamen. Ook maakt hij of zij een keuze voor
een vervolgopleiding. Dat is een spannende keuze. De regels voor de overstap
naar het mbo zijn veranderd. Daarom zet ik in deze brief een aantal belangrijke
zaken voor u op een rij. Bespreek deze brief alstublieft ook met uw kind. Ook heb
ik bij deze brief een flyer gestopt. Kijk ook hier naar met uw kind.
Kies een opleiding
Op de school waar uw kind nu zit wordt hij of zij geholpen bij het kiezen van een
vervolgopleiding. Ook het mbo kan helpen bij het maken van een keuze. Iedereen
die zich uiterlijk op 1 april aanmeldt, heeft recht op een studiekeuzeadvies door
het mbo. Het mbo adviseert dan hoe goed de opleiding past bij uw zoon of
dochter. Uw kind hoeft het advies niet op te volgen, maar het advies kan wel
helpen om een goede keuze te maken.
Naar het mbo: uiterlijk 1 april aanmelden
Het is belangrijk dat uw kind zich uiterlijk op 1 april 2018 aanmeldt. Deze regel is
nieuw. Het zorgt ervoor dat uw kind goed geholpen kan worden bij de overstap.
Na aanmelding kan uw kind zijn of haar keuze nog wijzigen naar een andere
opleiding binnen de mbo-instelling.
Als uw kind zich uiterlijk op 1 april aanmeldt voor het mbo, moet de opleiding
hem of haar toelaten. Natuurlijk moet uw kind dan nog wel slagen voor het
eindexamen. Sommige mbo’s hebben een verplichte intake. Wanneer deze intake
verplicht is gesteld door het mbo moet uw kind daar heen gaan. Anders raakt hij
of zij het toelatingsrecht kwijt. Ik raad u aan hier goed op te letten.
Heeft uw kind een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg dan kan hij of zij
overstappen naar een opleiding op mbo-niveau 2. Heeft uw kind een diploma van
de andere leerwegen in het vmbo dan kan hij of zij een opleiding op niveau 3 of 4
gaan volgen. Heeft uw kind een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg,
dan mag hij of zij dus ook naar mbo-niveau 4.
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Extra eisen
Soms mag het mbo extra eisen stellen. Bijvoorbeeld als er niet genoeg plaatsen
zijn. Het mbo moet dan selecteren op een objectieve manier. Het mbo kan dan
bijvoorbeeld loten. Als uw kind uitgeloot wordt, moet de mbo-opleiding hem of
haar helpen een andere opleiding binnen het mbo te vinden. Sommige
opleidingen mogen meer vragen dan alleen een vmbo-diploma. Bijvoorbeeld een
medische keuring voor een stuurman of chauffeur. Uiterlijk 1 februari 2018
moeten die extra eisen op de website van het mbo staan. Het is dus verstandig
die sites te bekijken.

Onze referentie
1261729

Klachten
Ik ga ervan uit dat het mbo de nieuwe regels toepast. Het kan zijn dat u dat niet
vindt. Ik adviseer u dan gebruik te maken van de klachtenprocedure van het mbo
(zie website van de mbo-school). Daarnaast vraag ik u dit te melden bij het
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS; info@laks.nl) of Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs (JOB; info@jobmbo.nl). Het LAKS en het JOB bundelen alle
signalen die ze krijgen van de ouders en leerlingen. Zo kunnen we er iets tegen
doen als mbo-scholen zich niet aan de regels houden.
Meer naar school of meer aan het werk?
Als je je aanmeldt bij het mbo, kun je kiezen tussen de beroepsopleidende
leerweg (bol) of een de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij een bol-opleiding
krijgt een student meer lesuren op school, bij een bbl-opleiding gaat de student
direct aan de slag in een bedrijf en verdient vaak ook direct salaris. Meestal krijgt
een bbl-student een dag per week les en is hij vier dagen per week aan het werk.
Op www.stagemarkt.nl kunt u samen met uw kind zoeken naar een stageadres of
leerbaan. Kunt u geen stageadres of leerbaan vinden? Laat het weten via het
Meldpunt Stagetekorten op www.s-bb.nl/stageplekvinden. Ook de mbo-school kan
uw kind helpen bij het vinden van een stageplek of leerbaan. Bij aanmelding is
het hebben van een stageplaats overigens niet verplicht. Het mbo mag uw kind
dan ook niet weigeren wanneer hij of zij nog geen stageplaats heeft.
Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de decaan of mentor van de school
waar uw kind nu zit. Ook kunt u advies vragen bij het mbo.
Ik wens uw kind veel succes bij het eindexamen en ik hoop dat hij of zij daarna
enthousiast begint aan een vervolgopleiding!
Met vriendelijke groet,
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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