
Oriëntatieklas
Leiden Storm Buysingstraat



Voor wie?
Alle studenten van mboRijnland 

niveau 2, 3 en 4, zonder start- 

kwalificatie, met een duidelijke 

oriëntatievraag.  

Wanneer niet?
Wanneer persoonlijke problematiek 

bij de student de oriëntatievraag 

overstijgt. De oriëntatieklas heeft in 

dit geval (nog) geen zin. In overleg 

met de casemanager mbo / de 

leerplicht ambtenaar wordt bekeken 

wat een passend alternatief kan zijn. 

Hoe ziet het traject eruit ?
Het traject begint met een 

intakegesprek met de docent/

instructeur van de oriëntatieklas. 

In dit gesprek worden wederzijdse 

verwachtingen besproken en 

afspraken gemaakt.

Loopbaanoriëntatie   
De student gaat onderzoeken wat hem 

inspireert, wat zijn (loopbaan)waarden 

en normen zijn, welke vaardigheden 

hij beheerst en over welke kwaliteiten 

hij beschikt. Ook komen valkuilen en 

leerpunten aan bod.  

Er wordt gestart met de oriëntatie 

op opleidingen en beroepen. 

Denk daarbij aan opdrachten, 

filmfragmenten, beroepentests, 

contact met het werkveld enz. Het 

inzetten van een (eigen) netwerk is 

hierbij van groot belang. 

Het oriëntatieklas programma richt zich op loopbaan-  

en oriëntatie-begeleiding. Het doel is studenten die op de 

verkeerde opleiding blijken te zitten en grote moeite hebben 

om te komen tot een nieuwe keuze te begeleiden bij het 

zoeken naar een andere passende opleiding / werk.  

Studenten werken binnen de les
aan oriënteren maar ook daarbuiten.
Ze kunnen bijvoorbeeld een keer
een bedrijf bezoeken, een interview
houden met een beroepsbeoefenaar
en/of een dagdeel meelopen
binnen de opleiding. Afhankelijk
van het werkveld zijn er soms ook
mogelijkheden voor een snuffelstage.  

Generieke vakken
Studenten blijven generieke vakken 
volgen in hun eigen opleiding of 
voeren het zelfstandig uit in de 
oriëntatieklas. Dit is maatwerk 
en wordt in overleg met het 
onderwijsteam vastgelegd.

Lesmateriaal 
Studenten maken gebruik van 
opdrachten die in teams  klaarstaan 
en krijgen daarnaast klassikale 
lessen van de docent/instructeur.
Daarnaast worden er ook workshops 
door externen aangeboden. 

Rooster 
Leiden Storm Buysingstraat:
Maandag:  10:00 tot  15:00 uur
Dinsdag:  12:30 tot  15:30 uur
Donderdag:  10:00 tot  15:00 uur

De klas 
In de oriëntatieklas is sprake van 
vrije instroom. Dit betekent dat de 
groep studenten van week tot week 
kan wisselen. Er wordt geprobeerd 
om die onderdelen die groepsgewijs 
behandeld kunnen worden ook met 
de groep te behandelen. Daarnaast 
volgt iedere student zijn eigen 
leerweg. De lessen en opdrachten 
in de oriëntatieklas worden dus 
afhankelijk van het onderwerp 
klassikaal, individueel of in kleine 
groepjes gegeven. 



Docenten 
Leiden Storm Buysingstraat: 
Storm Buysingstraat 18-C 
2332 VW Leiden

Docent/instructeur

Aanmelden 
Via de adviseur van het 
Onderwijs Servicecentrum.


	Tekstveld 1: 
	Tekstveld 3: 


