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Beste ouder(s)/verzorger(s)/toekomstige student, 

 

 

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we in 2021 gestart met het aanbieden van mbo2 
opleidingen op het Oostenlicht. De eerste studenten hebben deze opleiding ondertussen al met succes 
afgerond. Afgelopen schooljaar zijn we in samenwerking met Menso Alting met een tweede groep studenten 
gestart in een doorlopende leerroute mbo2 richting dienstverlening (Z&W en E&O). Daarnaast is er dit jaar 
in samenwerking met Landstede Harderwijk ook een doorlopende leerroute mbo2 in de techniek (BWI, PIE 
en M&T) van start gegaan! Op dit moment zijn er zo’n 40 studenten die op het Oostenlicht een mbo2 
opleiding volgen. 
 
De huidige leerlingen die nu in basis- of kaderberoepsgerichte leerweg klas 4 zitten, kunnen volgend jaar 
ook op het Oostenlicht doorstromen en zo lokaal hun mbo2 diploma behalen. Leerlingen die na Entree (mbo 
niveau 1) willen doorstromen kunnen ook voor deze route kiezen.  
Het mbo2 diploma is de wettelijk verplichte startkwalificatie om aan het werk te mogen of verder te studeren 
op mbo niveau 3. 
 

Uw kind zal op school geinformeerd worden over deze unieke opleidingsmogelijkheid.  

Op 8 december a.s. organiseren we een informatieavond over de doorlopende leerroutes 
mbo2 op het Nuborgh College Oostenlicht. Deze avond zal starten om 19.15 uur en zal in het teken 

staan van de mbo2 opleidingsmogelijkheden op het Nuborgh in samenwerking met Menso Alting en 

Landstede Harderwijk. 

 
Heeft uw zoon of dochter zich al ingeschreven voor een andere opleiding, maar heeft u interesse voor de 
doorlopende leerroute mbo2 op het Oostenlicht? Dat is geen probleem: de inschrijving op een andere 
school kan altijd kosteloos geannuleerd worden. 
 
De doorlopende leerroutes mbo2 bieden grote voordelen. Hierbij  kunt u denken aan:   

• De leerstof is afgestemd tussen vbmo en mbo.  

• De opleidingen worden lokaal aangeboden.  

• De leerlingen zijn bekend en in beeld bij de docenten.  

• Bij aanvang kan er direct gestart worden met de stage (beroepspraktijkvorming).  

• Er is meer ruimte voor maatwerk waardoor het makkelijker wordt om het mbo niveau 2 traject op 
eigen tempo te doorlopen en evt. versneld door te stromen naar werk of een niveau 3 opleiding.  

• Er kan vroegtijdig  ingespeeld worden op de individuele zorgbehoeften van de leerlingen. 

• Ook als nog niet helemaal duidelijk is welke richting je graag op wil is dat geen probleem. Switchen 
tussen de verschillende opleidingen is gaandeweg het traject heel goed mogelijk. 
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Om u een indruk te geven van de mogelijkheden ziet u hieronder een overzicht van de opleidingen die dit 
jaar zijn aangeboden (let op voor het nieuwe jaar hier kunnen wijzigingen in worden aangebracht). 
 

Dienstverlening (BOL) Techniek (BBL) 

Assistant Business Services  

(voorheen Medewerker secretariaat & receptie 

en Medewerker (financiële) administratie) 

Timmeren 

Schilderen 

Metselen 

Tegelzetten 

Retailmedewerker (voorheen Verkoper) Constructiemedewerker metaal 

Verspaner 

Monteur elektrotechnische installaties 

Monteur werktuigbouwkundige installaties. 

Helpende Zorg & Welzijn Basis technicus voertuigen en mobiele 

werktuigen  

Medewerker facilitaire dienstverlening Service medewerker gebouwen 

 
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
ondergetekende op: gkolk@nuborgh.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
G.J. (Gert Jan) van der Kolk 
Teamleider bovenbouw 
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