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Programma:

• Kennismaking en algemene informatie
• Decaan mevrouw Hermans
• Kennismaking mentor



Dhr. Vingerhoets

- vingerhoets.p@2college.nl
- aanwezig op alle dagen 
- eerste opvang bij verzuim, 

te laat, verwijderingen, etc. 
- ondersteuning teamleiders

Teamleider vmbo 2-3-4 gt Leerling coördinator vmbo 2-3-4 gt

Dhr. Jeroen van der Linden

- linden.r@2college.nl
- aanwezig op alle dagen
- zorg voor alle mentoren en 

docenten van de afdeling
- bijzondere leerlingenzaken

mailto:vingerhoets.p@2college.nl
mailto:linden.r@2college.nl


Mentoren klas 3

Dhr. B. Hems Dhr. P. Vingerhoets Dhr. R. Wiegmans Dhr. T. v/d Schoot



Algemene informatie

- Website school en schoolgids
- Vacatures en krapte arbeidsmarkt
- Communicatie 
- Ouderavonden met mentoren
- Reizen in leerjaar 4
- Pilotschool de Nieuwe Leerweg (keuzevakken)
- Examenreglement



Decaan VMBO

- hermans.a@2college.nl
- alle zaken m.b.t. het decanaat
- begeleiding bij keuze vervolgopleiding
- LOB

mailto:hermans.a@2college.nl


- Verplichting van een loopbaandossier
- Ontwikkelen loopbaancompetenties
- Keuzeactiviteiten
- Beoordeling handelingsdeel
- PTA: open dag mbo, keuzeactiviteit, loopbaangesprek
- Extra activiteiten ook vastleggen in dossier. Mbo kan hier naar vragen.



- Mentor is coach
- Opdrachten en activiteiten
- Ervaren en reflecteren
- Rol van de ouders
- Decaan

- Profiel- en examenvakken
- Keuzevak praktijkgericht deel
- Voorlopige keuze van vervolgopleiding(en)



vmbo gt

mbo niveau 2
Basisberoepsopleiding

mbo niveau 3 mbo niveau 4
Vakopleiding Middenkader

opleiding

havo

hbo





Veel succes!

Ga samen op pad

Ontdek en ervaar Ga in gesprek



Lokaalindeling mentorklas

V3E Dhr. B. Hems lokaal 133
V3F Dhr. P. Vingerhoets lokaal 134
V3G Dhr. T. v/d Schoot lokaal 131
V3H Dhr. R. Wiegmans lokaal 121
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