
Want in welk schooljaar je ook  zit,  
je moet altijd een keuze maken! 

 

Loopbaan Oriëntatie 
Begeleiding 

 

KLAS 3 

 

  

 



Dit informatieboekje bevat informatie omtrent het keuzeproces van leerlingen in klas 3.   
 
 

DE BEGELEIDING 

 Mentorlessen 
 Keuzeweb 
 Voorlichting in de klas 
 Onderwijsbeurs 
 MBO voorlichtingsavond 
 Open dagen 
 Bezoek sites 

 
 
 

KIEZEN IN KLAS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



KEUKENTAFELGESPREK 
 
Een keuze maken voor een vervolgopleiding begint met een goede voorbereiding. Deze 
voorbereiding begint thuis aan de keukentafel. Samen in gesprek over uw eigen loopbaan. 
Wat wilde u vroeger worden? Welke hulp wil uw zoon/dochter van u ontvangen bij het 
zoeken naar een vervolgopleiding? 
 
 

BEZOEK SITES 
 
www.kiesmbo.nl Een uitgebreide website die veel info geeft over beroepen en 
opleidingen. Je kan zien wat het beroep inhoudt. Waar je de opleiding kan volgen en of wat 
de werkgelegenheid is.  
 
Elke MBO opleiding heeft duidelijke informatie over de opleidingen die ze aanbieden. Om te 
kijken naar opleidingen op het juiste niveau kiest u voor MBO niveau 4 en de BOL variant.  
 
 

MBO VOORLICHTINGSAVOND 
 

Op 1 oktober is op de Walewyc de MBO voorlichtingsavond. Ongeveer 40 opleidingen 
komen voorlichting geven. Komend jaar mogen de leerlingen van klas 3 hierbij aansluiten. 

 

BEZOEK OPEN DAGEN 
 

Naast de informatie op de websites van de MBO’s en van de voorlichtingsavonden is het 
goed om de MBO scholen dit jaar te bezoeken. In november en januari openen de MBO-
scholen de deuren. Het ervaren van een sfeer op een open dag helpt om een beter beeld 
van de opleiding te krijgen. 

Goede oriëntatie in klas 3 geeft een betere keuze in klas 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kiesmbo.nl/
http://www.kiesmbo.nl/


DATA OPEN DAGEN MBO 

27/28-09-2019 Onderwijsbeurs Zuid Eindhoven  

01-10-2019 Voorlichtingsavond Walewyc-mavo  

06-10-2019 St. Lucas Boxtel – Eindhoven  

10-11-2019 Helicon Den Bosch 

10-11-2019 De Rooi Pannen 

03-11-2019 Summa College Eindhoven 

15-11-2019 ROC De Leijgraaf Oss 

24-11-2019 Helicon Tilburg 

24-11-2019 Helicon Boxtel 

24-11-2019 ROC Tilburg 

29/30-11-2019 KW1College Den Bosch 

06-02-2020 Voorlichtingsavond St. Janslyceum 

19-01-2020 De Rooi Pannen 

19-01-2020 Summa College Eindhoven 

23-01-2020 ROC Tilburg 

29-01-2019 KW1College Den Bosch 

01-02-2020 Helicon Den Bosch 

03-02-2020 ROC De Leijgraaf Oss 

Div. data ROC West Brabant 

 

BELANGRIJKE DATA OP SCHOOL 

 

16/17 september 2019 Ouderavond 1 t/m 4 

11 t/m 15 nov SE week I 

10/11 december 2019 Ouderavond 1 t/m 3 

24 januari 2020 Keuzewebroute is afgerond (klas 2+3) 

28 januari 2020 Invullen voorlopige vakkenpakketkeuze klas 2+3 

17 t/m 21 feb SE week II klas 3+4BK 

23/24 maart 2020 Ouderavond klas 1 t/m 3 

7 april 2020 Invullen def. vakkenpakketkeuze (2+3) 

8 april 2020 Leerlingen krijgen keuzeformulier mee (2+3) 

15 april 2020 Keuze- of wijzigingsformulier inleveren (2+3) 

25 juni t/m 1 juli SE-week III klas 3 

9 juli 2020 Uitreiken rapporten 



INFORMATIE OUDERAVOND 

Wil u alle informatie van de ouderavond nog even thuis nalezen? Dat kan! Alle informatie 
over de keuze of de vervolgkeuze staat op onze website.  

• Ga naar www.vanhaestrechtcollege.nl 
• Klik op : “Leerlingen”  
• Klik op  : “ Decanaat” 
• Ga naar : “Decaan Downloads”   

 

ONDERSTEUNENDE PROGRAMMA’S 

Keuzeweb 

Beroepskeuzetest: kijk op https://www.beroepeninbeeld.nl/ 

https://www.beroepeninbeeld.nl/
https://www.beroepeninbeeld.nl/
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