Het H-jaar

Tussenjaar voor havisten op weg naar het mbo
Criteria
Sector

☐ vmbo
☒ havo
☐ vwo
☒ mbo
☐ hbo

Thema(‘s)

☐ Regelgeving en kaders
☒ Visie, beleid en kwaliteit
☐ LOB-leeromgeving
☐ LOB-programma
☒ Loopbaankeuze
☐ Loopbaangesprek
☐ Arbeidsmarktinformatie
☐ LOB-documenten
☐ Ouderbetrokkenheid
☐ Professionalisering

Wat maakt dit
praktijkvoorbeeld
bijzonder?

In Amsterdam kunnen leerlingen die van het vmbo komen en nog niet goed weten welke
vervolgopleiding ze moeten kiezen, instromen bij het M(mind the gap)-jaar van het ROC TOP.
Tijdens het M-jaar maken leerlingen uitgebreid kennis met beroepen en vervolgopleidingen en gaan zij
zelf op zoek naar een erkende stage bij een organisatie die ze interessant vinden. Leerlingen krijgen
gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven en organiseren ook zelf bezoeken bij bedrijven waar ze een
kijkje in de keuken wil nemen. Niets is hierbij te gek of te ingewikkeld!
Zo ontmoeten ze inspirerende mensen: van ondernemers die zelf een eigen zaak hebben opgebouwd
tot mensen die een carrièreswitch hebben gemaakt en van technici tot mensen die anderen helpen om
hun leven op de rit te krijgen. Het M-jaar is de afgelopen jaren een waardevolle aanvulling geweest op
het opleidingenprogramma van ROC TOP en zo kwamen zij op het idee om naast het M-jaar nog een
tussenjaar te ontwikkelen: het H-jaar.
Het H-jaar is bedoeld voor leerlingen die in 4 of 5 havo zitten en deze opleiding niet kunnen of willen
afmaken. De havo is voor sommige leerlingen nou eenmaal te breed en te algemeen en voor deze
leerlingen kan het H-jaar een prima alternatief zijn. Het H-jaar geeft leerlingen de mogelijkheid om in
kleine klassen een oriënterend programma te volgen op het mbo en zij behalen tijdens dit jaar
tegelijkertijd een startkwalificatie. Tussentijdse instroom gedurende een schooljaar vanuit de havo is
mogelijk. Omdat wordt gewerkt aan het opdoen van positieve ervaringen en het ontwikkelen van een
goed zelfbeeld is een van de doelstellingen van het programma ook het terugdringen van VSV.
leerlingen kunnen na het H-jaar nog alle kanten op: verder leren, werken of een combinatie daarvan.
De nadruk bij het onderwijsprogramma van het H-jaar ligt op persoonlijke ontwikkeling en het
ontdekken van ambities en drijfveren. De opleiding geeft leerlingen de mogelijkheid om – net als bij het
M-jaar - uitgebreid kennis te maken met beroepen en vervolgopleidingen. Tijdens de opleiding kiezen
de leerlingen zelf de keuzedelen en kunnen op deze manieren alvast certificaten behalen die ze daarna
meenemen naar de vervolgopleiding en verkrijgen op die manier vrijstellingen voor bepaalde vakken.
Alles wat wordt geleerd tijdens het H-jaar heeft een directe relatie met de praktijk: via stages en
bedrijfsbezoeken wordt een goed beeld verkregen van het werkveld en de mogelijkheden daarbinnen.
Binnen het onderwijsprogramma is een belangrijke rol weggelegd voor gastsprekers.

Tips
Het H-jaar kan ook een optie zijn voor vwo’ers die na klas 4 uitstromen.
Ook interessant: Pitstop mbo, een tussenjaar voor je persoonlijke ontwikkeling

Meer weten?

Flyer ‘Rekick your education, Stap over naar het H-jaar’

Contactpersoon

Jazz Steijger (opleidingscoördinator) j.steijger@roctop.nl of
Petra Suiskens (onderwijsmanager) p.suiskens@roctop.nl
Telefoonnummer: 020-5042400
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