Wat is het mbo?

Wist je dat?..
– 40% van de beroepsbevolking een mbo-diploma heeft
– er in Nederland 502.000 mbo-studenten zijn
– er in Nederland meer dan 500 beroepsopleidingen zijn
– iedereen kan beginnen met een mbo-opleiding
– ROC staat voor Regionaal Opleidingen Centrum
– er 43 ROC’s zijn
– 75% van de mbo-studenten niveau 3 of 4 doet
– 80% van de BBL-studenten bij hun leerbedrijf blijft werken
– 40% van de niveau 4 studenten naar het hbo doorstroomt
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Wat is het MBO?

mbo = middelbaar beroeps onderwijs
Mbo-opleidingen bereiden je voor op het uitoefenen van een vak of
beroep. Je krijgt er praktijk zowel op school als in je stage. Zo leer je de
kneepjes van het vak. Er zijn 3 opties na het mbo:
Werken
Dit is waarom jij een beroepsopleiding bent gaan doen; je gaat werken!
Eindelijk aan de slag met het vak dat je geleerd hebt. En geld verdienen.
Doorstromen
Heb je een Entree- of niveau 2 of 3 diploma behaald, dan kun je een mboopleiding doen op een hoger niveau. Nóg beter worden in je
vak, leren leidinggeven of specialist worden; het kan allemaal!
Naar het hbo
Wil je na het mbo doorstuderen? Dat kan: vanuit het mbo kun je met
niveau 4 de stap naar het hbo maken. Wij bereiden je daar tijdens je
opleiding op voor: www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/van-mbo-naar-hbo

Welke soorten mbo-scholen zijn er?
– ROC (Regionaal Opleidingen Centrum):
• een breed pakket van opleidingen in verschillende sectoren aan
• vaak ook op verschillende locaties

– AOC (Agrarisch Opleidingen Centrum):
• opleidingen op het gebied van voeding, natuur en milieu
• ook wel ‘groene opleidingen’

– Vakinstelling:
• opleidingen voor één beroepenveld binnen één sector
• bijvoorbeeld de scheepvaart of de grafische- en designsector

– Particuliere school:
• door bedrijven of studenten betaald (niet door de overheid)
• kosten kunnen daardoor hoger zijn

Leerwegen mbo
Een mbo-opleiding is een combinatie van leren op school én leren in de
praktijk. Je kunt kiezen tussen opleidingen waarbij je school volgt en stage
loopt of opleidingen waarbij je werkt en ook naar school gaat.
Dat heet een leerweg en je hebt de keuze uit BOL of BBL:
school

Beroepsopleidende leerweg (BOL):

praktijk

– grootste gedeelte van de opleiding op school
– Gemiddeld 40% stage (beroepspraktijkvorming)
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL):

school

praktijk

– leren en werken combineren (16 jaar of ouder*)
– grootste gedeelte van de opleiding in loondienst (minimaal 60%)
– minimaal 1 dag/avond per week les op school
*bij een enkele opleiding moet je 18 jaar of ouder zijn. Deze
informatie vind je terug op de webpagina van de opleiding.

Leerwegen mbo
BOL

BBL

Leren door praktijk + theorie

Leren door ervaring op te doen in de praktijk

School en stage

Meestal bij een werkgever

3/4 dagen per week naar school

1/2 dagen per week naar school

Soms stagevergoeding tijdens stage

Arbeidsovereenkomst en salaris

Zelf of met school op zoek naar stageplek

(meestal) zelf een werkgever zoeken

Studiefinanciering (vanaf 18 jaar)

Geen studiefinanciering

Recht op OV-kaart (ook onder de 18 jaar)

Geen recht op OV-kaart

Vooral contact met studiegenoten

Veel contact met collega’s

Geen leerwerkplek nodig voor start studie

Erkend leerbedrijf is voorwaarde voor start studie

Welke mbo-niveaus zijn er?
Niveau 1 = entree opleiding

Niveau 1

–

eenvoudig uitvoerend werk

Entree (1 jr)

–

duur: 1 jaar

Niveau 2 = basisberoepsopleiding
–

uitvoerend praktisch werk

–

duur: 2 jaar

Niveau 3 = vakopleiding
–

zelfstandig uitvoerend werk

–

duur: 2 - 4 jaar

Niveau 4 = middenkaderopleiding
–

zelfstandig uitvoerend werk

–

duur: 3 - 4 jaar / 1 - 2 jaar (kopopleiding/specialisatie)

Niveau 2
Basisberoeps (2 jr)

Niveau 3
Vakopleiding (2-4 jr)

Niveau 4
Middenkader (3-4 jr)

Toelating

Wie kan er naar het mbo?
Je kunt naar het mbo met een:
– vmbo- (basis/kader/gemengd) of mavo-/vmbo theoretisch diploma
– havo-overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4
– havo-diploma
– ander diploma
Zit je op een praktijkschool of heb je je vmbo-diploma niet gehaald?
Ook dan heeft het mbo een opleiding voor jou (entree-opleiding).

Aansluiting van het VO op de mbo-niveaus
geen (vmbo-) diploma

mbo entreeopleiding

vmbo basis diploma

mbo niveau 2
opleiding

van de vooropleiding kun je, als je doorstroomt, je
* Afhankelijk
vervolgopleiding vaak versneld volgen (eerste jaar overslaan of
mogelijke vrijstellingen).

vmbo kader diploma

vmbo gemengd diploma
vmbo theoretisch/
mavo diploma

mbo
niveau 3
of niveau 4
opleiding

overgangsbewijs havo3
naar 4
havo diploma

hbo

arbeidsmarkt

Toelating tot het mbo
Je bent eruit! Je weet welke mbo-studie je wilt volgen en op welke school.
Hoe nu verder en waar moet je op letten?
–

Je hebt een diploma van het Voortgezet Onderwijs nodig (je vooropleiding
bepaalt het niveau). Welk profiel/vakkenpakket je hebt, speelt geen rol in de
toelating.

–

Soms gelden er aanvullende eisen: bijvoorbeeld bij een sport- of defensieopleiding. Check deze bij de opleiding op de website (Wat zijn de
toelatingseisen?).

–

Meld je uiterlijk 1 april voor de start van een schooljaar aan. Alleen dan heb
je een toelatingsrecht voor de opleiding van je keuze. Doe je dit niet op tijd,
dan kan de opleiding je weigeren.

–

Bij sommige opleidingen zijn er een beperkt aantal plaatsen: dan geldt de
volgorde van aanmelden. Dit staat vermeld bij de opleiding op de website.

Opleidingen met aanvullende eisen
Soms heb je speciale kwaliteiten nodig om een vak goed uit te kunnen oefenen. Daarom
hebben enkele mbo-opleidingen extra toelatingseisen.
Dit zijn de opleidingen bij ROC Nijmegen met aanvullende toelatingseisen:
(kijk bij de opleiding wat dat voor jou betekent):
–

Mediavormgever niveau 4, BOL: voldoende creatieve en artistieke aanleg

–

Alle opleidingen bij Veiligheid & Vakmanschap (Veva):
•
•
•
•

Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2: fysieke en psychische gesteldheid
Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3: fysieke en psychische gesteldheid
Bedrijfsautotechnicus Veva niveau 2: fysieke en psychische gesteldheid
Allround medewerker IT systems and devices VeVa: fysieke en psychische gesteldheid

Kijk hier voor het actuele overzicht:
https://www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/toelaatbaarheid#aanvullende-toelatingseisen

Opleidingen met beperkt aantal plaatsen
Voor sommige opleidingen is er een beperkt aantal plaatsen. Wie zich als eerste aanmeldt wordt als eerste geplaatst. Is de opleiding al
vol? Meestal kom je dan op de wachtlijst. Daar krijg je dan na je aanmelding bericht van.
In 2022-2023 is er beperkt plaats in het eerste jaar van:
–

Schoonheidsspecialist (niveau 3) en allround schoonheidsspecialist (niveau 4), BOL

–

Kapper (niveau 2) en Haarstylist dame/heer (niveau 3), BOL

–

Mbo-verpleegkundige (niveau 4), BOL, Nijmegen

–

Tandartsassistent (niveau 4), BOL

–

Doktersassistent (niveau 4), BOL

–

Mediavormgever (niveau 4), BOL

–

VEVA- Allround medewerker IT systems & devices (niveau 3), BOL

–

VEVA – Bedrijfsautotechnicus (niveau 2), BOL

–

VEVA – Aankomend Medewerker Grondoptreden (niveau 2), BOL

–

VEVA – Aankomende Onderofficier Grondoptreden (niveau 3), BOL

–

Handhaver Toezicht en Veiligheid (niveau 3), BOL, Nijmegen en Boxmeer

–

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3), BOL, Nijmegen en Boxmeer

–

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4), BOL, Nijmegen en Boxmeer

–

Onderwijsassistent (niveau 4), BOL, Nijmegen en Boxmeer

Kijk hier voor het actuele overzicht:
https://www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/opleidingen-met-beperkt-aantal-plaatsen

Vakken en stages

Basis-, profiel- en keuzedeel
Basisdeel = algemene kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het
beroep:
•

Taal, rekenen, loopbaan en burgerschap (voor alle mbo-studenten hetzelfde)

•

Vakkennis en vaardigheden (hetzelfde voor opleidingen binnen een richting)

Profieldeel = specifieke kennis die belangrijk is binnen de opleiding die je
gekozen hebt.
Keuzedeel = dit zijn extra vakken die je kunt volgen (om je te verdiepen of
verbreden). De keuzedelen verschillen per opleiding, ook zijn er algemene
keuzedelen. Je kunt er meerdere kiezen.
Lees meer: https://www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/keuzedelen

Stage = Beroeps Praktijk Vorming
Bij een beroepsopleiding hoort een stage (20-40%). We noemen dat ook wel
BeroepsPraktijkVorming (BPV). Tijdens je stage leer je hoe het is om in het echt te werken.
En ontwikkel je diverse persoonlijke vaardigheden.
Blok- of lint-stage
Blokstage: een lang blok stage, bijvoorbeeld 4 dagen per week, 10 weken achter elkaar.
Lint-stage: elke week 1 dag stage en dat dan een jaar lang.
BPV-bureau
Iedere sector of opleiding heeft een BPV-bureau waar stageplaatsen bekend zijn en waar
je je inschrijft voor een stageplaats. Samen ga je op zoek geschikte stageplek.
Stage in het buitenland
Bij veel opleidingen is het mogelijk om BPV in het buitenland te doen. Superleuk en
leerzaam. Andere cultuur, andere taal en andere gewoontes. Het maakt de opleiding nog
leuker en jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt interessanter.

Kosten

Kosten van een opleiding
Kosten zijn afhankelijk van je leeftijd, de opleiding die je kiest, de leerweg en het niveau.
Les- of cursusgeld
-

Ben je op 1 augustus van het 1e studiejaar 18 jaar of ouder en ga je een voltijd BOL-opleiding
volgen, dan moet je lesgeld betalen. Het lesgeld voor schooljaar 2020/2021 is € 1.202,- per jaar.

-

Ben je op 1 augustus van het 1e studiejaar 18 jaar of ouder en ga je een BBL-opleiding volgen, dan
moet je cursusgeld betalen. Het cursusgeld voor schooljaar 2020/2021 is € 250,- per jaar voor
niveau 1/2 en € 606,- per jaar voor niveau 3/4. Vaak betaalt de werkgever het cursusgeld.

-

Ben je dus op 1 augustus van het 1e studiejaar jonger dan 18 jaar, dan hoef je dat schooljaar nog
géén les- of cursusgeld te betalen.

Leermiddelen en materialen
-

ROC Nijmegen betaalt de basisuitrusting; alle voorzieningen die jij nodig hebt om onderwijs te
volgen en het diploma te behalen (bijv.: lokalen, apparatuur, tentamens, schoolpas,
introductiedagen, administratiekosten etc).

-

Jij betaalt zelf * voor de leermiddelen waar je verantwoordelijk voor bent, zoals: boeken, licenties,
laptop, agenda, rekenmachine, gereedschap, werkkleding/-schoenen en kopieer- en printkosten.

* Financiële uitdaging?: maak een afspraak bij het financiële spreekuur

Studiefinanciering en reisproduct
https://www.roc-nijmegen.nl/blog/studiefinanciering-mbo-alles-wat-je-als-ouders-willen-weten

Studiefinanciering
–

Als je 18 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen.
Vraag je studiefinanciering drie maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het
moet ingaan.

–

Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Jouw ouders krijgen dan ook geen
kinderbijslag meer voor jou. De hoogte van je studiefinanciering is afhankelijk van jouw woonsituatie (thuis- of
uitwonend).

–

Meer informatie over het aanvragen van studiefinanciering vind je op de website van DUO:
• https://duo.nl/particulier/studiefinanciering-aanvragen/mbo-hbo-of-universiteit.jsp

Reisproduct = OV-kaart
–

Met het reisproduct kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Je kunt kiezen voor een
week- of weekendabonnement.

–

Je regelt het studentenreisproduct meteen met jouw studiefinanciering. Behalve als je mbo doet en nog geen
18 bent. Dan krijg je nog geen studiefinanciering. Je moet het reisproduct dan apart aanvragen.

–

Doe je mbo niveau 1 of 2, dan is de OV-kaart gratis. Doe je mbo niveau 3 of 4, dan is de OV-kaart eerst een
lening. Het wordt een gift als je binnen 10 jaar een diploma haalt. Behaal je niet op tijd jouw diploma? Dan
moet je de ov-lening terugbetalen.

Begeleiding

Begeleiding op het mbo
Wij vinden het belangrijk dat iedereen de begeleiding krijgt die nodig is om een
opleiding succesvol te doorlopen. Vandaar dat de school waar je vandaan komt vaak al
informatie aan ons doorgeeft, via het doorstroomdossier. Met deze informatie kijken we
samen naar jouw manier van leven en leren. Zo krijgen we op tijd een beeld van dingen die
je opleiding lastig(er) kunnen maken.
Vormen van begeleiding:
1.
Docent
2.
Studieloopbaanbegeleider (= SLB-er, vergelijkbaar met een mentor)
3.
Trajectbegeleider
4.

Expertisecentrum Studentbegeleiding (Passend onderwijs, hulp bij
dyslexie/dyscalculie, schoolmaatschappelijk werk etc)

Lees alles over onze begeleiding en bekijk de video van een SLB-er op:
www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/studentbegeleiding

Vavo: mavo/havo/vwo diploma & certificaten
Alsnog je mavo-, havo- of vwo-diploma of certificaten halen?
Dat kan bij vavo ROC Nijmegen.
• Ben je gezakt voor het VO of heb je geen VO-diploma behaald
maar wil je toch alsnog dat diploma halen om door te kunnen
naar een vervolgstudie?
• Of kies je voor één of meer certificaten op mavo-, havo- of vwoniveau? Dat betekent straks toch de studie van jouw keuze en
meer kans op de arbeidsmarkt!
Kijk op: www.roc-nijmegen.nl/mavo-havo-vwo

Waarom ROC Nijmegen

Waarom kiezen voor ROC Nijmegen?
Omdat ons onderwijs jou écht goed voorbereid op de arbeidsmarkt:
–

Wij hebben zelf leerbedrijven waar jij óp school aan de slag gaat alsof je
aan het werk bent. Denk aan: een eigen restaurant, café, winkel, bakkerij,
kap- en schoonheidssalon, fitcentrum, reisbureau, servicepunt etc.

–

We werken nauw samen met partners uit het bedrijfsleven, zoals
bijvoorbeeld Fysioo en KION.

–

Ons opleidingsaanbod is afgestemd op het werkveld: Leren en werken zijn
voor ons onlosmakelijk verbonden. Opleiden doen we dan ook samen
met de bedrijven in de regio.

–

Vanaf de start van elke opleiding worden stages en lessen afgewisseld; je
bent dus al vanaf dag 1 met je vak bezig. Beter kan niet, toch?!

Waarom kiezen voor ROC Nijmegen?
Maar ook omdat:
–

Wij uitstekende, persoonlijke studentbegeleiding bieden.

–

Onze locaties liggen zeer centraal en zijn goed bereikbaar met het Openbaar
Vervoer.

–

Wij hebben Sport op maat; een sportprogramma waarbij je binnen je opleiding
ook nog sport; en die sporten kies je zelf (bijna 50 mogelijkheden)!

–

Er is een Studenten-app; superhandig! Hierin vind je alle informatie die voor jou
als student belangrijk is bij elkaar op je telefoon! En ouders kunnen ook
meekijken in de app, naar het rooster bijvoorbeeld (zijn zij ook weer blij ) .

Studiekeuze

Opleidingen verdeeld over 3 sectoren
ROC Nijmegen

Zorg & Welzijn

Techniek

• Vind jij het leuk om
met mensen te
werken?
• Kun jij je goed inleven
in anderen?
• Word jij er blij van om
mensen te helpen
weer gezond of fit te
worden?
• Of maak je mensen
liever van de
buitenkant mooi?

• Vind jij het leuk om
technische problemen
op te lossen?
• Denk je graag mee
vanuit jouw
specialistische
vakgebied?
• Werk je graag met je
handen (en je hoofd)?
• Bedenk, onderhoud of
sleutel je graag aan
machines?
• Of werk je juist liever
met computers?

Economie
• Help jij graag klanten
aan de balie, winkel
of in de horeca?
• Of zorg jij er liever
voor dat klanten jouw
winkel weten te
vinden?
• Misschien werk je
liever mee op de
achtergrond en zorg
je dat alles
administratief goed
geregeld is.
• Of draag je graag bij
aan een schone of
veilig werk- en
leefomgeving?

Opleidingen verdeeld over 14 werkvelden
ROC Nijmegen

Zorg & Welzijn

Techniek

Economie

Sport & Bewegen

ICT & Media

Toerisme, Luchtvaart &
Recreatie

Uiterlijk Verzorging

Bouw & Afbouw

Facilitaire
Dienstverlening

Zorg

Mobiliteit, Transport &
Logistiek

Verkoop &
Ondernemerschap

Welzijn

Techniek &
Engineering

Zakelijke
Dienstverlening
Horeca & Bakkerij

Beveiliging & Defensie

Oriëntatiemogelijkheden
Wil je hulp bij jouw studiekeuze?
–

www.roc-nijmegen.nl/studiekeuze

–

www.roc-nijmegen.nl/bit (beroepsinteressetest)

–

www.roc-nijmegen.nl/adviesgesprek

Wil je meer weten over het mbo of ROC Nijmegen?
–

www.roc-nijmegen.nl/mbo

–

www.roc-nijmegen.nl/locatie

Wil je voorlichting volgen?
-

Open dagen: www.roc-nijmegen.nl/opendag

-

Meelopen: www.roc-nijmegen.nl/meelopen

Wil je meer weten over ons opleidingsaanbod of onze opleidingen?
–

Folder met opleidingsaanbod: www.roc-nijmegen.nl/folder

–

Opleidingsaanbod: www.roc-nijmegen.nl/mbo

–

Zoeken op werkveld of richting: www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen#richting

Voor al jouw vragen: Het Startpunt
Kom langs: Campusbaan 6 Nijmegen
Bel ons: 024 890 4501
Mail ons: hetstartpunt@roc-nijmegen.nl

