Digitaal Doorstroomdossier
VO-MBO dossier

Ewout Hooijer
MBO Utrecht
95091: Veiligheid en vakmanschap (Niveau 3 – BOL)
Instroom: september 2016

Ewout Hooijer
18-11-1981 (leeftijd op 1 augustus 2016 - 33 jaar)
Minkema College (Woerden)
VMBO (kader, handel & administratie)
Is er een ontwikkelingsperspectief document (OPP) /
warme overdracht
Contact gewenst met mentor

Ja
Ja

Opmerking leerling:
Ik zou graag snel op intake komen, zodat ik snel kan worden geplaatst
alstublieft.

Contact opnemen met
Contactpersoon
Functie:
E-mail
Telefoonnummer
Beschikbaar

Thomas Stam
Zorgcoördinator /ambulant begeleider
t.stam@intergrip.nl
0318 – 86 00 52
Maandag t/m donderdag

Contactpersoon
Functie:
E-mail
Telefoonnummer
Beschikbaar

Annet Dankelman
Mentor
a.dankelman@intergrip.nl
0318 – 86 00 52
Alle dagen

Deel A1 – leerling: Persoonlijke gegevens

(evt via

)

Ewout Hooijer (man)
Newtonstraat 1
3902 HP Veenendaal
BSN:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer leerling:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geboren in:
Geboorteplaats:
Voorletter(s):
Voornamen:

123456789
0318-860052 (geheim: nee)
+316 42 15 87 32 (geheim: nee)
ewout@intergrip.nl
18-11-1981
Nederland
Barneveld
E.
Ewout

Ouders/verzorgers
Zijn je ouders gescheiden?
Naam ouders/verzorgers:
Adres:
Mobiel nummer ouders:
E-mailadres ouders:

Nee
Henk en Jannie
Newtonstraat 1
3902HP Veenendaal
+316 42 15 87 32 (geheim: nee)
ouders@intergrip.nl

Deel A2 – leerling: Familie, wonen en vrije tijd
Bij wie woon je?
Bij beide ouders.
Is er thuis iemand waarvoor je moet zorgen?
Nee
Wat doe je in je vrije tijd?
Fitness, Buiten chillen, Gamen
Welke taal wordt er thuis gesproken?
Nederlands

Digitaal Doorstroomdossier van: Ewout Hooijer
2

Ben je topsporter?
Nee

Deel A3 – leerling: School van herkomst
School van herkomst
Minkema College, klas: 4C
VMBO (kader, handel & administratie)
4 jaar op deze school
Andere vo school: ja, 2 jaar op Piusx College
Welke vakken heb je in je examenjaar gevolgd?
Gevolgde vakken:
Biologie, Economie
Niet gevolgde vakken:
Wiskunde, Natuurkunde, Duits, Frans, Scheikunde

Deel A4 – leerling: Competenties*
* De competenties kunnen per regio afwijken.
Om een opdracht te kunnen maken heb je algemene vaardigheden nodig.
Bijvoorbeeld: samenwerken met anderen. Deze algemene vaardigheden zijn dus
jouw basiscompetenties. Deze algemene vaardigheden moet je veel oefenen om er
echt goed in te worden. Je kunt jezelf een score geven per vaardigheid.
Score 1: Beginner: ik voldoe niet aan de eisen. Ik moet veel oefenen en heb veel hulp nodig.
Score 2: Half gevorderd: ik voldoe bijna aan de eisen. Ik moet daarom blijven oefenen en heb
hulp nodig.
Score 3: Gevorderd: ik voldoe aan de eisen. Ik heb bijna geen oefening nodig en bijna geen
hulp nodig.
Score 4: Zeer gevorderd: ik voldoe uitstekend aan de eisen en heb geen oefening of hulp
meer nodig.
?: ik kan het niet beoordelen of ik weet het niet.
Doelgericht en volgens plan werken
Ik kan geconcentreerd werken
Ik kan volgens een plan werken

3
2

Communiceren en presenteren
Ik kan duidelijk maken wat er moet worden gedaan
Ik kan laten zien hoe je iets moet doen

3
4

Informatie verwerken en onderzoeken
Ik kan informatie onthouden
Ik kan controleren of informatie juist is

3
?

Samenwerken
Ik kan met verschillende mensen samenwerken
Ik kan anderen helpen met hun werk

?
4

Nadenken over mezelf en hoe het is gegaan
Ik kan nadenken over wat ik heb gedaan
Ik kan nadenken over de manier waarop een opdracht is gegaan

3
4
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Problemen oplossen en beslissen
Ik kan bedenken waardoor een probleem ontstaat
Ik kan een probleem oplossen

3
?

Omgaan met veranderingen en tegenvallers
Ik kan omgaan met veranderingen
Ik kan omgaan met pech

4
4

Ondernemend en klantgericht werken
Ik kan goed doorwerken
Ik kan meedenken met klanten

2
4

Sturen eigen loopbaan
Ik denk na over het werk dat ik in de toekomst wil doen
Ik kan een plan maken om de baan van mijn dromen te bereiken

4
3

Deel A5 – leerling: Voorbereiding keuze
Op welke manier heb je informatie verkregen over de opleiding?
Aangevinkt:
Decaan/mentor, Oriëntatiedagen / meeloopdagen, Internet
Niet aangevinkt:

Brochure, Vriend(inn)en, Open dagen, Werk/stage,
Voorlichtingsbijeenkomst, Uitkeringsinstantie,
Ouders/broers/zussen, Een beurs (zoals de
onderwijsberoepenbeurs), Scholenmarkt, Website van de school

Zijn er toelatingseisen voor deze opleiding?
Denk je dat je aan de toelatingseisen van de opleiding voldoet?
Waarom wel of niet?
Ik ben flexibel.

Ja
Ja

Deel A6 – leerling: stages/werk/trainingen/etc
Welke extra stages, opleidingen en trainingen heb je gedaan?
Stage- en/of werkervaring
Jumbo Supermarkt in Parkwijk Leidscherijn van 2012 tot 2013.
Bijbaan als vakkenvuller 5-10 uur in de week.
Lidl Supermarkt in Parkwijk Leidscherijn van 2013 tot 2014.
Bijbaan als vakkenvuller 11-20 uur in de week.
Heb je certificaten behaald die belangrijk zijn voor de opleiding die je wilt gaan
volgen?
Ja, Handel
Trainingen
1. Fitness
2. Tennis
3. Basketbal
4. Hockey
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Beschrijf een aantal werkzaamheden die je in je toekomstige beroep gaat
doen.
Tanks poetsen, Marcheren, orders opvolgen
Geef aan of je hier al ervaring in hebt opgedaan.
Nee, geen ervaring

Deel A7 – leerling: Motivatie
Waarom kies je voor deze opleiding?
Ik wil discipline opbouwen en wil graag iets fysieks later gaan doen en ik wil niet iets gaan
doen waarbij ik echt mijn hersenen continu wil bij gebruiken.
Wat denk je later met deze opleiding te kunnen doen?
Ik wil graag militair worden.
Wat is de mening van jouw ouders/verzorgers over jouw keuze voor deze opleiding?
Ja ze zijn het er mee eens.
Waarom past het beroep waarvoor je wordt opgeleid bij je?
Omdat ik uiterst sportief ben en je dat nodig hebt in het beroep.

Deel A8 – leerling: Ondersteuning
Heb je extra begeleiding nodig op school wat betreft:
Rekenen:
Taal:
Ander gebied:

Ja
Nee
Nee

Ben je dit jaar in contact geweest met Leerplicht?
Heb je een dyslexieverklaring?
Heb je een dyscalculieverklaring?

Ja
Nee
Nee

Heb je een leer- of concentratieprobleem, (functie)beperking of chronische ziekte
waar het MBO rekening mee kan houden?
Ja door ADHD.
Heb je begeleiding van een hulpverleningsinstantie (gehad) wat voor de MBO
instelling van belang is om te weten?
Ja van instantie: Bureau Jeugdzorg.
Zijn er voor jou voorzieningen of aanpassingen nodig of gewenst op school? Zo ja,
welke?
Nee
Heb je in de afgelopen twee jaar een test gedaan en zo ja, welke test was dat?
Nee
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Deel B1 – mentor: Inschatting en advies
Bent u het eens met wat de leerling heeft ingevuld over:
A4: Competenties:

Nee. Met name het problemen oplossen en beslissen is een
onderdeel waar Ewout moeite mee heeft.

A5: Voorbereiding:

Ja, de leerling is uitstekend bezig geweest met de
voorbereiding en keuze.

Toelichting:

Een goede opleiding voor Ewout.

Deel B2 – mentor: Begeleiding
Heeft de leerling op uw school extra ondersteuning gehad bij:
Het vak Nederlands:
Nee
Het vak Rekenen/Wiskunde:
Nee
Verwacht u dat in het vervolgonderwijs extra ondersteuning nodig zal zijn bij:
Nederlands:
Nee
Rekenen/Wiskunde:
Nee
Heeft de leerling, naar uw mening, extra ondersteuning
nodig bij andere vakken of bij de stage?

Nee

Is bij deze leerling sprake van veelvuldig ziekteverzuim,
te laat komen of absentie?

Nee

Is deze leerling geïndiceerd voor het
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of praktijkonderwijs?

Nee

Heeft de leerling extra begeleiding/ondersteuning gehad?
Aangevinkt:
slechtziend, slechthorend
Niet aangevinkt:

chronisch ziek, Gedrags-, ontwikkelings-, en of
problemen,

Anders

-

psychiatrische

Is de leerling in onderzoek of in begeleiding geweest bij Leerplicht of RMC?
Ja, bij Gemeente Utrecht

Kunt u de leerling in enkele woorden typeren? Noem zowel sterke als minder sterke
punten.
Rustig, neemt initiatief, kan oplossingen bedenken, impulsief, gauw afgeleid, daardoor moeite
met concentratie. Soms gaat het heel goed, soms wat minder.
Heeft u nog opmerkingen over de leerling?
Ewout heeft zich het laatste half jaar sterk verbeterd.
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Is er een ontwikkelingsperspectief document (OPP) / warme overdracht?
Wilt u over deze leerling nader contact hebben met het MBO?

Ja
Ja

Akkoordverklaring:
Leerling:

Ewout Hooijer
5 december 2015 te Utrecht

Ouder/verzorger:

Henne Hooijer
5 december 2015 te Utrecht

Mentor/decaan:

Annet Dankelman
4 december 2015 te Veenendaal
a.dankelman@intergrip.nl
0318 86 00 52, bereikbaar op maandag en dinsdag

Heb je je aangemeld? Nee?
Doe dit dan zo snel mogelijk!
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