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Beste leerlingen, 

Na het Pleysier College Westerbeek naar het MBO, HBO of universiteit? Of liever werken en leren tegelijk? Misschien wil je ICT’er 
worden of bedrijfsadministrateur? 

Het is voor jullie niet altijd even gemakkelijk om je voor te stellen wat een opleiding precies inhoudt en welke vaardigheden jullie 
nodig hebben om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Ook is het niet eenvoudig wegwijs te raken in de vele mogelijkheden 
die de opleidingen bieden. 

Van oudsher heeft de school een decanaat: hier kun je informatie krijgen over de opleidingen en hun voorlichtingsactiviteiten. In de 
loop der jaren is het decanaat uitgegroeid tot een vorm van uitstroombegeleiding. De decaan is daarmee een uitstroomcoördinator 
geworden. Tijdens de studieoriëntatie heeft uitstroomcoördinator een begeleidende en adviserende functie. 

Wij hopen dat je na het lezen van deze brochure weet wat Pleysier College Westerbeek kan doen en wat jijzelf of je ouders kunnen 
ondernemen om een leuke en interessante vervolgstudie te kiezen. 

 

Namens het team Pleysier College Westerbeek, 

Truusje van der Pauw 

Uitstroomcoördinator  

 

 



Op weg naar een vervolgopleiding 

 

De kwalificatieplicht 

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie heb je met een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of 
hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de 
kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio's) zodat ook zij 
alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interessetest, studie- en beroepsmogelijkheden 

 

Wij hebben verschillende instrumenten tot beschikking om jullie inzicht te geven in jullie  mogelijkheden: 

De beroepen interessetest van Icares Professional 

De Icares Professional-test geeft een mogelijke beroepenlijst gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven. Ook geeft deze test 
een indicatie of een beperking in het autistisch spectrum, adhd of andere beperkingen, logischerwijs problemen kunnen opleveren 
bij het uitvoeren van het gewenste beroep.  

Daarnaast geeft Icares Professional een Sectorale Interessescan. Hierin worden de gegeven antwoorden vertaald in bijvoorbeeld 
sectoren zoals bijvoorbeeld administratie/ economie, automatisering/ wiskundig, cultuur of laboratorium/ chemie. 

 Het voeren van een individueel gesprek met de leerling en/of ouders.  

Hierin komen jouw eigen ideeën en wensen ter sprake, evenals de resultaten voor schoolvakken. Ook bespreken wij jouw mening 
over de uitslag van de Icares Professionaltest en bekijken wij de mogelijkheden en ook de onmogelijkheden van een gegeven 
opleiding. 

 

 

 

 

 

 



Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen 

 

In het najaar vinden de eerste open dagen plaats. In het voorjaar volgt een tweede ronde. Soms is er een derde ronde in juni. Aan 
het begin van het schooljaar krijg je van de decaan informatie over deze activiteiten. 

De meeste opleidingen organiseren een meeloopdag en/ of proefstudeerdag. Je kunt tijdens deze dagen de sfeer van de opleiding 
proeven en kennismaken met een aantal vakken dat wordt gegeven. 

Het bezoeken van een open dag, meeloopdag en/ of proefstudeerdag zijn activiteiten waarvoor jij jezelf moet aanmelden. Wanneer 
deze dagen op een schooldag vallen, krijg  je hiervoor natuurlijk vrij.  

Voor de mavo- examenkandidaten vindt in december 2019 in Rotterdam de StudieBeursWest plaats waar MBO- opleidingen uit de 
omgeving hun opleidingen presenteren. Ook in Den Haag vindt in december een beroepenbeurs plaats: de Bekijk je toekomst nu- 
beurs 2019. Wij zijn voornemens deze beurs in het World Forum te bezoeken met onze mavo 4-leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

De warme aansluiting met het mbo, hbo en wo 

 

Uit ervaring blijkt dat de overgang van het voortgezet onderwijs naar een mbo, hbo of universiteit groot is.  

Dit geldt zeker voor jullie omdat jullie jarenlang speciaal onderwijs hebben genoten. De overstap naar een vervolgopleiding 
betekent een andere omgeving waar het drukker en onoverzichtelijker is. Hier is minder ruimte voor persoonlijke begeleiding. Voor 
de studiebegeleiders op de nieuwe opleiding is het niet altijd eenvoudig in te schatten welke begeleiding er nodig is om de 
gewenste studie succesvol te volgen en af te ronden. 

De uitstroomcoördinator streeft er daarom naar samen met de leerlingen te zorgen voor een warme aansluiting met de nieuwe 
opleiding. Wanneer jij een opleiding hebt gekozen, kun je een intakeafspraak maken met de studentenbegeleiding van de hbo- 
opleiding en/of faculteit. 

 

Individuele begeleiding op de nieuwe opleiding 

Voor het mbo geldt dat deze scholen hun eigen begeleiding verzorgen voor studenten met een beperking. Bij de aanmelding wordt 
aangegeven welke begeleiding gewenst dan wel nodig is, om de opleiding met succes te kunnen volgen. Tijdens het intakegesprek 
zal dit aspect ook ter sprake komen. 

Voor het hbo en de universiteit geldt dat aankomende studenten zélf moeten aangeven dat zij een beperking hebben en dat zij 
begeleiding wensen. Iedere onderwijsinstelling geeft op eigen wijze vorm aan deze extra begeleiding. Het is zeer aan te bevelen 
gebruik te maken van deze begeleiding. De overgang van het voortgezet onderwijs naar het hbo of universiteit is altijd groot, elke 
hulp is dan ook zeer welkom om een goede start te kunnen maken. 

 



Traject aanmelden mbo  

 

De verschillende mbo’s hanteren hun eigen aanmeldingsprocedure. Bij de meeste opleidingen vindt de aanmelding uitsluitend via 
de uitstroomcoördinator plaats, bij sommige andere niet. Wanneer jij weet welke opleiding jij wilt gaan volgen, moet je deze keuze 
dus eerst doorgeven aan de uitstroomcoördinator.  

Na jouw aanmelding start de intakeprocedure. Daar kan het maken van een kennistoets bij horen of het voeren van een gesprek 
met de afdeling studentenbegeleiding. Vervolgens vindt het gesprek plaats met docenten van de gekozen opleiding. 

Wanneer de intake goed is verlopen, volgt het besluit tot positieve plaatsing. Deze wordt definitief wanneer het diploma is behaald. 

Diverse mbo’s vragen behalve het algemene aanvraagformulier ook een meer gedetailleerd overdrachtsformulier. Dit formulier 
wordt ingevuld door de uitstroomcoördinator in samenspraak met de mentor. De mbo-school nodigt je alleen uit voor de intake als 
dit overdrachtsformulier is ontvangen. 

Het is dus belangrijk om contact op te nemen met de uitstroomcoördinator alvorens je jezelf gaat aanmelden. 

 

 

 

 

 

 

 



Traject aanmelden hbo en wo 

 

Alléén via de site www.studielink.nl kun je jezelf aanmelden voor een studie in het HBO of op de universiteit. Om jezelf te kunnen 
aanmelden is een DigiD nodig. Studielink geeft de aanmelding door aan de opleiding. Het kan enige tijd duren voordat je hiervan 
een bevestiging krijgt. 

Voor een associate degree-opleiding of bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool moet je jezelf vóór op 1 mei 2020 
aanmelden. Jij hebt dan recht op een studiekeuzecheck en op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht), mocht je eerste 
keuze toch niet de juiste zijn.  

Numerus fixus-opleiding: voor opleidingen waar een maximaal aantal plaatsen beschikbaar is, moet je je aanmelden vóór 15 januari 
2020. 

Het aanvragen van een eventuele Studiefinanciering dient men zelf te verzorgen, 

 

Intakegesprek 

Het is belangrijk een intakegesprek aan te vragen bij de studiebegeleider/ decaan van de opleiding/ faculteit.  

De uitstroomcoördinator overlegt met de leerlingen welke aandachtspunten besproken kunnen worden. Hiermee kunnen duidelijke 
afspraken worden gemaakt voor een goede begeleiding tijdens je nieuwe studie. 

Tijdens het intakegesprek bespreek je jouw goede eigenschappen en geef je aan welke begeleiding voor jou nodig is om de studie 
goed te kunnen volgen. Te denken valt aan studieverlenging, aangepaste tentamenomstandigheden of een persoonlijke coach 
binnen de opleiding. 

Nadat er concrete afspraken zijn gemaakt, kan de uitstroomcoördinator van het Pleysier College Westerbeek een intermediair zijn 
tussen jou en de begeleider van de nieuwe opleiding totdat de jij je draai hebt gevonden. 



 

Begonnen  op je nieuwe opleiding? 

Dan ‘volgt’ Pleysier College Westerbeek jou nog een tijdje. In het eerste jaar wordt jou gevraagd hoe het jou bevalt op je nieuwe 
opleiding. Heb je de begeleiding gekregen die je nodig hebt om een goede start te kunnen maken? Zijn de eerste toetsweken goed 
verlopen? Mochten er problemen zijn en jij weet niet hoe deze op te lossen, dan kan de uitstroomcoördinator jou hierbij helpen. En 
na het eerste jaar willen wij natuurlijk graag weten of je naar het tweede jaar bent gegaan.  

Het komt voor dat de gekozen richting toch niet de juiste blijkt te zijn. Dat kan best een teleurstelling zijn. De begeleiding op jouw 
nieuwe school kan jou in dit geval helpen een meer passende opleiding te vinden. Ook is het nog steeds mogelijk contact op te 
nemen met de uitstroomcoördinator van Pleysier College Westerbeek. Deze kan met jou kijken welke andere mogelijkheden er  
voor jou zijn en hierover advies geven..  


