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VOORWOORD

Beste leerlingen (en ouders en belangstellenden),
Veel leerlingen geven aan het entreejaar leuk en interessant te vinden omdat er een
duidelijke afwisseling binnen het weekprogramma is: 2 stagedagen, 3 dagen school. En
juist deze stagedagen maken het voor veel leerlingen een jaar waarbinnen ze ook bij
zichzelf een ontwikkeling waarnemen.
Cognitief is het niet al te ingewikkeld. Niveau 2F is in de meeste gevallen toegankelijk
voor leerlingen uit zowel de Praktijk als Basis/Kader-stroming.
Waar veel aandacht voor is / waar het accent op ligt: zelfreflectie, zowel gericht op je
eigen persoon, als op je werk (school/stage).
Maar op basis waarvan maak je de keuze voor een entree opleiding en wat houdt een
entree opleiding in? Deze folder geeft hierover informatie.
Met vriendelijke groet,

Douwe Splinter
Locatiedirecteur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
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RICHTLIJNEN / VEREISTEN DEELNAME ENTREE

Niet voor iedere leerling, vanaf nu student genoemd, is het volgen van een
entreeopleiding vanzelfsprekend. De opleiding mag dan wel aangeboden worden op de
Leo Kannerschool, deze moet wel voldoen aan de vereisten van het zogenaamde
Kwalificatie Dossier van een entreeopleiding. Dat wil zeggen dat aan een entreestudent
binnen een VSO kader dezelfde eisen worden gesteld als aan een entreestudent binnen
het reguliere MBO.
Deelname aan het entreejaar is mogelijk wanneer
- de doorstroom naar MBO-niveau 2 of
een gediplomeerde doorstroom naar arbeid het uitgangspunt is
Naast het feit dat de student in staat moet zijn om (zo veel mogelijk) zelfstandig en
verantwoordelijk te kunnen handelen, zijn er een aantal andere richtlijnen die als
vereisten voor deelname aan het entreejaar gelden:
•
de student is in staat deel te nemen aan een examineringsjaar, d.w.z.;
de student is gemotiveerd om te beginnen aan het entreejaar, dat wil zeggen hij/zij
zet zich in voor schoolse taken & opdrachten, neemt deel aan schooltoetsen en gaat
hierover (o.a. tijdens de reflectie-/oudergesprekken) in gesprek;
•
het behalen van het 2F niveau valt binnen de mogelijkheid;
•
de student toont verantwoording voor zijn/haar eigen ontwikkeling;
•
de student is minimaal 90% aanwezig op school en is in staat de gestelde 420 stage
uren bij het stagebedrijf te maken;
•
de student zorgt dat hij/zij op tijd is. Zowel op school als op stage! Hij/zij dient daar
met de reistijden rekening mee te houden;
•
de student accepteert correctie en begeleiding, zowel op school als op stage;
•
de student levert een positieve bijdrage aan de sfeer in de klas/op school. Is bereid
om mee te denken in oplossingen om zodoende invloed uit te kunnen oefenen op
een positieve schoolsfeer;
•
de student is in staat zelfstandig te reizen, hetzij met de fiets of met het openbaar
vervoer.
Het entreejaar op de Leo Kannerschool kent 2 ‘weeg’momenten:
1. 1. Vanuit de interne overdracht en het intakegesprek met de student wordt bepaald
of er specifiek afspraken t.a.v. richtlijnen gemaakt moeten worden om de
slagingskans binnen het entreejaar te verhogen. Er is dan sprake van een
proefperiode. Deze afspraken worden na het Entree intakegesprek in een
overeenkomst vastgelegd.
2. Tijdens het eerste reflectie/oudergesprek binnen het entreejaar(okt/nov) zal de
handhaving van deze specifieke afspraken worden besproken. De student moet
hebben laten zien dat hij/zij in staat is te voldoen aan de gegeven richtlijnen.
Wanneer er sprake is van teveel hiaten binnen leerbaarheid, schoolbaarheid en de
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt de student intern overgeplaatst naar een
Arbeids Toeleidingsgroep. Die student gaat richting passend arbeid en wordt
binnen de AT groep daarop voorbereid.
2.
In december wordt bepaald of de student wordt aangemeld als extraneus entreeexamenkandidaat bij het MBO Rijnland. Je zou hier kunnen spreken van een
bindend studie advies. Wanneer er geen sprake is van aanmelding wordt de
student intern overgeplaatst naar een Arbeids Toeleidingsgroep. Die student gaat
richting passend arbeid en wordt binnen de AT groep daarop voorbereid.
.
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LESPROGRAMMA ENTREEOPLEIDING LKS

Een schoolweek is opgedeeld in 2 dagen externe stage en 3 dagen school (= BOL:
Beroeps Ondersteunend Leren).

STAGE
Op het stagebedrijf wordt de student begeleid door de praktijkopleider van het bedrijf.
Vanuit school is de docent van de entreeopleiding tevens stagebegeleider.
Tijdens periodieke gesprekken wordt gesproken over de voortgang ten aanzien van de
algemene beroepsvaardigheden en de werknemerscompetenties:
Algemene beroepsvaardigheden: werkprocessen
1. De entreestudent assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een
arbeidsorganisatie.
Deze kerntaak is onderverdeeld in 4 werkprocessen:
o
Werkzaamheden voorbereiden
o
Werkzaamheden uitvoeren
o
Werkzaamheden afronden
o
Uitvoering en resultaat van de werkzaamheden evalueren en bespreken
2. Afhankelijk van het gekozen profiel (bijv. dienstverlening & zorg, horeca, verkoop
& retail) assisteert de entreestudent bij branchegerichte proces- en kerntaken.
Algemene beroepsvaardigheden: werkhouding/werknemerscompetenties
Binnen de genoemde werkprocessen moet de entreestudent op de volgende
competenties ontwikkeling tonen/voldoende scoren.
o
Samenwerken en overleggen
o
Materialen en middelen inzetten
o
Plannen en organiseren
o
Instructies en procedures opvolgen
o
Omgaan met verandering en aanpassen
o
Aandacht en begrip tonen
o
Vakdeskundigheid toepassen
o
Op de behoefte van de “klant” richten
o
Met druk en tegenslag omgaan
Aan de stage zijn 2 examenonderdelen gekoppeld:
1. Het vakgerichte gesprek. Ter voorbereiding hierop wordt een werkstuk over het
stagebedrijf geschreven;
2. de Proeve van Bekwaamheid (PvB). Dit is een praktijkexamen op het stagebedrijf. De
PvB moet met een voldoende afgesloten worden om het entreediploma te kunnen
behalen!
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LESPROGRAMMA ENTREEOPLEIDING LKS
SCHOOL
Binnen het Kwalificatie Dossier Entree zijn een aantal vakken opgenomen:
• Vakken waarvoor een inspanningsverplichting geldt en waarvoor bewijsstukken
moeten worden aangeleverd
• Vakken waarvoor verantwoording moet worden afgelegd door middel van een
port-foliogesprek
• Vakken die d.m.v. een examen worden afgetoetst.
De vakken:
Nederlands

rekenen

Burgerschap & loopbaan
oriëntatie en –
begeleiding (LOB)
Keuzedelen/-vakken (3)
SoVa (Tops)

Examenvak
Onderdelen:
Lezen luisteren (Centraal Overheidsexamen COE)
Schrijven (instellingsexamen)
Spreken & gesprekken voeren (instellingexamen)
Examenvak
Domeinen:
Getallen
Verhoudingen
Meten/meetkunde
Verbanden
Inspanningsverplichting;
de entreestudent houdt een portfolio bij bestaande uit
reflectieformulieren. Deze worden aan het
examendossier als bewijsstuk toegevoegd.
Met (behulp van) het keuzedeel kan de entreestudent
zich verbreden of verdiepen. Dit zijn leerstof
overstijgende doelen. De vakken dienen als middel.

2F

2F

Engels
Stage krijgen en
behouden

Door middel van een portfolio-gesprek, aan het einde
van het schooljaar, vertelt de entreestudent welke
ontwikkeling hij/zij bij zichzelf ziet rondom;
- plannen en organiseren
- jezelf kennen en ontwikkelen

De examenvakken, met uitzondering van Nederlands ‘spreken/gesprekken voeren’,
worden op een externe examenlocatie afgenomen.
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HET ENTREEDIPLOMA EN DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN

Het entreediploma behaal je op basis van:
een voldoende beoordeelde PVB
een compleet, door de examencommissie van het MBO Rijnland
goedgekeurd, examendossier/Kwalificatie Dossier
deelname aan COE- en instellingsexamens Nederlands en rekenen

Entree doorstroom VERVOLGONDERWIJS
Of de entreestudent door kan stromen naar een MBO vervolgopleiding niveau 2, hangt
van een aantal ‘zaken’ af:
1

Het intake gesprek op de vervolgopleiding

2

De behaalde cijfers op de COE Nederlands en rekenen (wanneer deze onvoldoende
waren); is er een redelijke verwachting dat de student het gewenst niveau 2F alsnog
gaat halen ten einde van MBO-niveau 2?

3

Overdracht vanuit de LKS, deze bestaat uit:
- Het schetsen van een persoonsbeeld; benoemen kwaliteiten + ontwikkelpunten
- Benoemen van de inzet op de gestelde richtlijnen voor deelname Entree
- Weergeven van stageontwikkelingen
- Aangeven van een mogelijke begeleidingsbehoefte
- Inschatting aangeven van haalbaarheid
Tijdens het 2de reflectie-/oudergesprek wordt omtrent de overdracht al informatie
verstrekt middels de ‘Evaluatie & Conclusie’ in het OPP.

4

Gegevens die, door zowel student als docent, worden verstrekt in het Digitaal
Doorstroom Dossier (DDD-Intergrip).

5

Een eventuele toelatingstest.

Gegevens opgedaan uit bovengenoemde ‘zaken’ bepalen of wel/niet tot aanname wordt
overgegaan.
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HET ENTREEDIPLOMA EN DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN
Entree doorstroom ARBEID
Wanneer, na het behalen van het entreediploma, doorstroom naar een MBO opleiding niet
wenselijk/passend is, dient er (passende) arbeid (participatiewet) gezocht te worden. De
student komt in aanmerking voor opname in het Doelgroepenregister en dient daarvoor
de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (ABA) op te sturen naar het UWV. Bij
toekenning wordt automatisch de Gemeente ingelicht en krijgt de student een oproep
voor gesprek waarin de mogelijkheden van werk en de begeleidingsbehoefte (inzet
jobcoach) worden besproken.
Dit traject kan al eerder worden ingezet wanneer tijdens het 2de reflectie-/oudergesprek
de verwachting op uitstroom naar arbeid besproken is.
Bij sommige studenten is bij aanvang van het entree examenjaar al duidelijk dat de
schoolloopbaan, na het eventueel behalen van het entreediploma, wordt beëindigd. Het
branche-gerichte entreediploma biedt in deze gevallen een grotere kans op het vinden
van een passende baan.

Vanzelfsprekend is de inhoud van dit boekje met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht door
de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. De
informatie in dit boekje wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden.
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