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

 

Loopbaan Oriëntatie 
Begeleiding 

 

KLAS 4 

 

  

 



DE BEGELEIDING 

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

 

AANMELDEN MBO 

Wij adviseren ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen zich voor de kerstvakantie aan te melden 
voor een vervolgopleiding. 

VOL=VOL. Hoe eerder je je aanmeldt hoe meer kans je hebt om aangenomen te worden op 
de gewenste opleiding.  Zitten de klassen al vol? Dan komt de leerling op een wachtlijst te 
staan en is er nog maar een kleine kans op aanname.  

LET OP! Sommige opleidingen zitten heel snel vol en hiervoor is een snelle aanmelding nodig. 
Voorbeelden hiervan zijn: Sportopleidingen, MBO verpleegkunde & ICT opleidingen.  

Vanaf 1 november staan de inschrijvingen open. Let wel op, sommige opleidingen starten 
hier eerder of later mee. Dit is altijd te vinden op de website van de desbetreffende school.  

Zorg altijd dat je een tweede keuze hebt. Mocht je niet aangenomen worden dan is het 
belangrijk om je aan te melden voor een andere vervolgopleiding.   

 

VAN VMBO NAAR MBO EN HAVO 
 



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.  

 

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. 

 

MEELOOPDAGEN 
 

Het is mogelijk op het MBO een dag mee te lopen. Dit kan aangevraagd worden via de 
website van de opleiding. Voor toestemming moet er een verlofformulier ingeleverd worden 
bij Dhr. Bregonje. Er wordt geen verlof verleend tijdens SE’s 

 

DIGITAAL DOORSTROOMDOSSIER 
 

Als je je aanmeldt voor een vervolgopleiding dient er een Digitaal Doorstroomdossier 
ingevuld te worden. Om het Digitaal Doorstroomdossier in te vullen, heb je een 
activatiecode (ISN nummer) nodig. Deze codes krijg je van jouw mentor. 

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 

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

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

1 april 2020 Start CSPE praktijkvakken 

14 april 2020 Start Centraal Examen BB/KB 

7 mei 2020 Start Centraal Examen GT 

15 juni 2020 Start Centraal Examen 2e tijdvak 
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