
INFORMATIE VOOR DE DECAAN, MENTOR OF STUDIELOOPBAANBEGELEIDER

Elke leerling op de juiste plek! Dat is wat Albeda College, Zadkine, Techniek College Rotterdam en Lentiz 
onderwijsgroep voor ogen staat bij het plaatsen van de leerlingen die na het verlaten van uw school bij 
onze roc’s verder gaan leren. Een soepele intakeprocedure is daarbij essentieel. Daarom gebruiken wij een 
gezamenlijk Doorstroom-formulier.

LOOPBAANCOMPETENTIES EN DOORSTROOM NAAR HET MBO
Zowel binnen het vmbo als het mbo heeft loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) een steeds belangrijkere 
plek ingenomen. Leerlingen ontwikkelen loopbaancompetenties die hen helpen bij hun keus voor een 
vervolgopleiding. Binnen het mbo geven we de vijf loopbaancompetenties1 daarom steeds meer aandacht. Graag 
maken we kennis met uw leerling aan de hand van de inspanningen die de leerling tijdens het (v)mbo heeft 
gedaan op het gebied van lob. Veel opleidingen van ons sturen daarom het Doorstroom-formulier mee met de 
uitnodiging voor het intakegesprek. 

WAAROM HET DOORSTROOM-FORMULIER?
Met het Doorstroom-formulier krijgen we  al bij de intake meer inzicht in de leerling. Het formulier draagt 
er eveneens toe bij dat de overdracht van het (v)mbo naar het mbo soepel verloopt. Daarmee kunnen wij 
een passende opleiding en begeleiding aanbieden, die goed aansluit op de mogelijkheden en wensen van de 
leerling. We vergroten zo de kans dat de jongere zijn of haar opleiding op het mbo met succes kan afronden.

De leerling neemt het Doorstroom-formulier mee naar het intakegesprek of stuurt het formulier naar de 
opleiding waar hij of zij zich heeft aangemeld. Ook kan de jongere een samenvatting of delen van zijn/haar 
opgebouwde portfolio (het loopbaandossier) meenemen.

WAT DOET DE DECAAN, MENTOR OF STUDIELOOPBAANBEGELEIDER?
• De decaan, mentor of studieloopbaanbegeleider kan de aankomend studenten helpen het Doorstroom-

formulier in te vullen. U kunt de leerling ondersteunen bij het beantwoorden van de vragen over de 
loopbaancompetenties. Wij raden u aan om hier al aan het begin van het laatste schooljaar bij stil te staan. 
Het Doorstroom-formulier kunt u desgewenst ook bespreken met de ouder(s)/verzorger(s).

• Het Doorstroom-formulier bevat enkele vragen aan de decaan, mentor of studieloopbaanbegeleider. 
 We vragen u deze vragen in te vullen. Wanneer daar aanleiding voor bestaat, kunt u hierover met de leerling 

een gesprek voeren.

• Op het formulier kunt u verder aangeven dat nader contact nodig is om de jongere warm over te dragen. 
 De mbo-opleiding neemt vervolgens contact met u op. 

MEER EXEMPLAREN?
Heeft u exemplaren van het Doorstroom-formulier nodig? Stuur een mail naar albeda@albeda.nl, 
info@zadkine.nl of info@lentiz.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over het Doorstroom-formulier, neem dan contact op met Ineke Speijer, 
onderwijsleider Instroom bij het Trajectbureau van het Albeda College (i.speyer@albeda.nl), Tim Lamers, 
beleidsadviseur instroom op het Onderwijsplein van Zadkine (t.lamers@zadkine.nl) of Cock Wielaard, 
Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteitszorg van Lentiz onderwijsgroep (c.wielaard@lentiz.nl). 

1  1. Kwaliteiten reflectie: Wat kan ik? 2. Motieven reflectie: Wat wil en waarom wil ik dat? 3. Werkexploratie: Waar vind ik 
werk dat bij me past? 4. Loopbaansturing: Hoe bereik ik dat? 5. Netwerken: Wie kan me daarbij helpen? 
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BIJLAGE BIJ DOORSTROOM-FORMULIER 2017: VOORBEELDVRAGEN PER 
LOOPBAANCOMPETENTIE 

LOOPBAANSTURING 

• Wat heb je nodig om deze 
opleiding met succes af te 
ronden?

• Wie heb je nodig om deze 
opleiding met succes af te 
ronden?

• Welke stappen zijn nodig om 
deze opleiding met succes af 
te ronden?

• Wat zet je zelf in?

• Wat ga je als eerst doen, hoe 
ziet je plan van aanpak er 
uit? 

• Heb je zelf nog punten waar 
je het over wilt hebben? 

NETWERKEN 

• Welke beroepen komen voor 
in jouw omgeving? 

• Ken je mensen die voor dit 
beroep hebben gekozen/dit 
beroep uitoefenen? 

• Wat vinden ze van jouw 
ambities?

• Welke mensen kun je vragen 
je te helpen als je vragen 
hebt over dit werkveld, 
bijvoorbeeld inhoud van het 
werk of de stage? 

KWALITEITENREFLECTIE 

• Waar ben je goed in?

• Waar ben je trots op?

• Als ik iemand in je directe 
omgeving bovenstaande 

 vragen zou stellen, wat
 zou hij/zij dan zeggen?

• Heb je wel eens
 complimenten
 gekregen? Welke?

• Wat of wie is voor jou
 belangrijk?

• Welke eigenschappen
 heb je nodig om deze
 opleiding/dit beroep te
 kunnen doen?

• Wat zijn je sterke en
 zwakke punten? 

MOTIEVENREFLECTIE 

• Hoe ben je tot je keus 
gekomen? 

• Wat vind jij belangrijk in je 
leven/opleiding/werk? 

• Wat kan je doen of heb je 
gedaan om voor jezelf uit 
te zoeken of dit echt de 
opleiding is die bij je past? 

• Hoe ziet je droombaan eruit?

• Waar sta je over tien jaar?

• Wanneer voel jij je 
gerespecteerd/gemotiveerd? 

• Hoe kun je je kwaliteiten 
inzetten om dingen die je 
lastig vindt, te overwinnen? 

WERKEXPLORATIE 

• Wat spreekt je aan in deze 
opleiding?

• Welke werkervaring heb je?

• In welke sector of branche 
wil jij in de toekomst 
werkzaam zijn? Waarom?

• Hoe zou jij je niveau willen 
verhogen?

• Hoe zou je kunnen uitzoeken 
of er nog werk is tegen de 
tijd dat jij de opleiding hebt 
afgerond? 

• (Waar) heb je stage gelopen? 

Albeda College en Zadkine 
bieden onder de naam Techniek
College Rotterdam gezamenlijk 
de opleidingen in techniek &
technologie aan in de regio 
Groot Rijnmond. 

Meer informatie: 
www.techniekcollegerotterdam.nl.

2

TOELICHTING DOORSTROOM-FORMULIER 2017 

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine


