
 
 

 

 

              

 

                                                                        Amsterdam, 31 augustus ’21 

      

Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 4 

Betreft: vervolgopleiding na het Huygens College 

 

Geachte ouder/verzorger, 

U krijgt deze brief uitgereikt op de ouderavond. Een spannend jaar, dit examenjaar, niet 

alleen vanwege de eindexamens maar ook de keuze die gemaakt moet worden voor de 

juiste vervolgopleiding in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Naast de lessen 

loopbaanleren van de mentor vindt begeleiding plaats vanuit het decanaat. Voor 

adviesgesprekken kan de leerling, maar ook u als ouder/verzorger, een afspraak maken met 

de heer Kolk. Onderaan deze brief vindt u nadere gegevens.   

Mbo-opleidingen worden gegeven op het ROC. In Amsterdam is er het ROC van Amsterdam 

(rocva.nl) en het ROC top (roctop.nl). Beide ROC ‘s hebben verschillende locaties in en ook 

buiten Amsterdam waar de opleidingen worden aangeboden. Verder zijn er vakscholen zoals 

het Mediacollege en het Hout- en Meubileringscollege. 

Buiten Amsterdam is er bijvoorbeeld ook nog het Regio College (Zaanstreek) en het Nova 

college (Haarlem).  

Wat kunt u doen? 

Het mbo organiseert open dagen. Op de sites van de diverse scholen staan deze data 

vermeld. Stimuleer uw kind om hier naartoe te gaan; u kunt ook meegaan, zodat u een idee 

krijgt hoe studeren aan het mbo in zijn werk gaat. Tijdens de klassikale uitleg door de 

decaan, wordt aan de leerlingen uitgelegd welke sites belangrijk zijn om nadere informatie te 

krijgen over opleidingen en aanmeldprocedures. Kijk straks met uw kind mee op deze sites, 

zodat ook u op de hoogte bent en met uw kind hierover in gesprek kan gaan.  

Het ROC biedt ook mogelijkheden in de vorm van een meeloop-dag of dagdeel bij de 

opleiding waarin uw zoon of dochter geïnteresseerd is. De leerlingen kunnen zich hiervoor 

aanmelden. Gaarne wel in overleg met de leerjaarcoördinator van onze school, omdat er in 

de gaten gehouden moet worden dat dit niet tijdens een toets of toetsweek gepland wordt. 

Van belang is ook dat u weet dat de aanmelding op een vervolgopleiding voor 1 april 

2022 moet plaatsvinden. Aanmelding voor 1 april betekent dat als er aan de 

kennismakingsopdrachten is voldaan, dat kan per opleiding verschillen, de leerling recht 

heeft op plaatsing. Men kan zich per ROC voor meerdere opleidingen aanmelden. Het is 

zelfs beter om dat te doen, zeker als er nog sprake is van lichte twijfel. Verder zijn er 

opleidingen die beperkte plaatsingsmogelijkheden hebben en ook nog andere eisen stellen 

waaraan voldaan moet worden om geplaatst te kunnen worden. Tijdig aanmelden is dan heel 

belangrijk. Tijdens de klassikale uitleg zal de decaan hier extra aandacht aan besteden.   



 
 

 

Indien de aanmelding plaatsvindt na 1 april 2022 dan kan er nog slechts aangemeld worden 

voor 1 opleiding per ROC en gaan alle leerlingen voor die zich wel op tijd hebben aangemeld 

en ben je niet zeker meer van plaatsing.   

Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo niveau 1, 2, 3 en 4. Voor elk mbo-niveau 

gelden verschillende vooropleidingseisen: 

• Leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg kunnen zich aanmelden voor een 

niveau 2 opleiding. 

• Leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen zich aanmelden voor een 

niveau 3 en/of een niveau 4 opleiding. Lees daarvoor de eisen die bij de opleiding 

vermeld staan. 

• Leerlingen uit de theoretische leerweg kunnen zich aanmelden voor een niveau 4 

opleiding. 

Leerlingen uit de theoretische leerweg kunnen zich eveneens aanmelden voor een havo-

opleiding. Vaak is er een speciale bijeenkomst georganiseerd, voor de overstap vmbo naar 

havo 4. Vraag hiernaar bij de school van keuze. De havo school bepaalt op grond van het 

gevoerde intakegesprek of er plaatsing volgt. De havo scholen komen vaak vrij laat met de 

melding van plaatsing of niet. Het is daarom belangrijk dat uw kind zich ook aanmeldt voor 

een mbo-opleiding. 

Wilt u nadere informatie, neemt u dan gerust contact op met het decanaat.    

 
Telefonisch: 020-7880853 
Email: dkkk@zaam.nl   
 

Met vriendelijke groet, 
M. Kalingart en D. Kolk  
 
 


